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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
001 Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija
Kopkataloga Id: 001019149
Blaua, Līga. Jānis Stradiņš. Gudrais vīrs / Līga Blaua ; Valda Villeruša vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Gunāra Janaiša, Jura
Krieviņa un Ginta Māldera fotogrāfijas. — Rīga : Jumava, [2020]. — 454, [1] lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 449.-[450.] lpp. — ISBN
978-9934-20-448-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Līgas Blauas grāmata par akadēmiķi Jāni Stradiņu tapa 2013. gadā pirms viņa
80 gadu jubilejas („Jānis Stradiņš: ceļš cauri laikiem”). Šajā atkārtotajā, apjomā mazākā izdevumā
galvenā līnija ir izcilās personības dzīvesstāsts un viņa devums ne tikai zinātnē, bet arī tautas un
valsts tālākvirzībā.

UDK

001(474.3)(092)+547(474.3)(092)

005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 001016023
Apsalone, Madara. Impact of Organizational Culture and Knowledge Management Processes on Organizational Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises : doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) / Madara Apsalone ; supervisor Dr.oec. Ērika Šumilo ; University of Latvia. Faculty of
Business, Management and Economics. — 175 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 128.-142. lp.
UDK
005.73(043)+005.94(043)+334.012.63(043)+334.012.64(043)
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Kopkataloga Id: 001016026
Apsalone, Madara. Impact of Organizational Culture and Knowledge Management Processes on Organizational Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises : summary of doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) / Madara Apsalone ; supervisor Dr.oec. Ērika Šumilo ; reviewers:
Dr.oec. Daina Šķiltere, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Ineta Geipele ; University
of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics = Organizācijas kultūras un zināšanu pārvaldības ietekme uz organizatoriskām inovācijām mazos
un vidējos uzņēmumos : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora
grāda (Ph.D.) iegūšanai / Madara Apsalone ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec.
Ērika Šumilo ; darba recenzenti: Dr.oec. Daina Šķiltere, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Ineta Geipele ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas
fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2020. — 77 lpp. : diagrammas, shēmas,
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 72.-77. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18606-6 (brošēts).
UDK
005.73(043)+005.94(043)+334.012.63(043)+334.012.64(043)

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001017462
100 dzīvnieki : es mācos runāt. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 30 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Tulkots no čehu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Mých prvních 100 zvířat. — ISBN 978-9934-0-8807-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā cieto lapu grāmatā atrodami dzīvnieku attēli un vārdi — mājas mīluļi,
mājputni, sīkie dārza, meža un pļavas iemītnieki, pat svešzemju dzīvnieki. Grāmatu vēlams skatīties kopā ar pieaugušo, jo, klausoties pieaugušā runā un aplūkojot jaukos fotoattēlus, bērns
iemācīsies jaunus vārdus.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001017457
100 vārdi : es mācos runāt. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 30 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Tulkots no čehu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Mých prvních 100 slov. — ISBN 978-9934-0-8808-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā cieto lapu grāmatā ir attēli un vārdi par dažādiem tematiem: ģimene,
mājās, krāsas, skaitļi, mājdzīvnieki, augļi utt. Grāmatu vēlams skatīties kopā ar pieaugušo, jo,
klausoties pieaugušā runā un aplūkojot jaukos fotoattēlus, bērns iemācīsies jaunus vārdus.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016535
Barbie : krāsojam! / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Barbie
coloring book. — ISBN 978-9934-16-907-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bārbija saka: „Esi laimīga, esi koša, esi tu pati!”. Krāso priecīgi kopā ar Bārbiju!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016549
Dārzā / [ilustrējusi] Fhiona Galloway. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. —
6 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (Mācīsimies kopā!). — Oriģinālnosaukums: In the garden. — ISBN 978-9934-16-743-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Bērniem patiks iepazīt lietas, kas ieraugāmas dārzā, ar šo ērti satveramo cietlapu grāmatiņu.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001016529
Hot Wheels : krāsojamā grāmata / tulkojusi Ramona Ļucāne. — Rīga : Egmont
Publishing, [2020].
Ar pilnu jaudu!. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Hot
Wheels. — ISBN 978-9934-16-908-3 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 001016510
Jūgendstila pastkartes : krāsojamā grāmata / zīmējumi: Tamāra Agriņa, Maija
Alise Andrejsone ; dizains: Gatis Buravcovs. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras
iestāžu apvienības muzejs „Rīgas Jūgendstila centrs”, 2020. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-566-19-6 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 001018390
Krivma, Ieva. Pasaule, ko izkrāsot / Ievas Krivmas ilustrācijas. — [Jelgavas
novads] : Droši un Koši, [2020]. — 22 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ;
21 cm. — Bez lingvistiska satura. — ISBN 978-9934-8917-0-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmata bērniem. Pozitīvās un dzīvespriecīgās ilustrācijas aicina
doties krāsainā ceļojumā. Izkrāso jautrību, draudzību, mīlestību un labsirdību savu jauno draugu
piedzīvojumos!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016545
Ledus sirds / tulkojusi Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing,
[2020].
Jautrie skaitļi : attīstošu uzdevumu grāmata pirmsskolas vecuma bērniem. —
16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen. Count and play. — ISBN 9789934-16-898-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Viens, divi, trīs, četri, pieci… Kopā mācāmies skaitīt! Grāmata iepazīstinās
bērnus ar cipariem un pamata figūrām. Attīstošie uzdevumi rosinās loģiski domāt, bet iemīļotās
multfilmas varoņi neļaus garlaikoties.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016540
Ledus sirds II : brīnumainās krāsas / Disney. — Rīga : Egmont Publishing,
[2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. —
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen II Coloring Book with
Stickers. — ISBN 978-9934-16-900-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Brīnišķīgā krāsojamā grāmata aicina paviesoties iemīļotās animācijas filmas
„Ledus sirds 2” pasaulē! Izbaudi daudz jauku mirkļu, izvēloties krāsas, un koši izdaiļo skaisto
stāstu par māsām Elzu un Annu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016551
Lietas, kas kustas / [ilustrējusi] Fhiona Galloway. — Rīga : Egmont Publishing,
[2020]. — 6 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (Mācīsimies kopā!). — Oriģinālnosaukums: Things that go. — ISBN 978-9934-16-744-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bērniem patiks iepazīt lietas, kas kustas uz ceļa, jūrā un debesīs, ar šo ērti
satveramo cietlapu grāmatiņu.

UDK

087.5

3

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 1, 1.–15. janvāris

Kopkataloga Id: 001016521
Mani darbiņi džungļos / tulkojusi Jana Bērziņa ; redaktore Linda Kalna. — Rīga :
Egmont Publishing, [2020]. — 16 lpp., 4 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ;
28 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-16880-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Laiks radošām izklaidēm džungļu biezoknī! Ņem uzlīmes un papildini attēlus
ar tīģeriem, pērtiķēniem, papagaiļiem un ziloņiem. Pēc tam izspied dzīvnieku maskas, un lai sākas jautras rotaļas! Komplektā daudz līmbilžu, izspiežamas maskas un figūriņas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016517
Mani darbiņi lauku sētā / tulkojusi Jana Bērziņa ; redaktore Linda Kalna. — Rīga :
Egmont Publishing, [2020]. — 16 lpp., 4 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ;
28 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-16879-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Laiks radošām izklaidēm lauku sētā! Ņem uzlīmes un papildini attēlus ar vistām, cūciņām, gotiņām un aitām. Pēc tam izspied dzīvnieku maskas, un lai sākas jautras rotaļas!
Komplektā daudz līmbilžu, izspiežamas maskas un figūriņas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016537
Maša un Lācis : prieks krāsot! / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais
mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi Ramona Ļucāne. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и
Медведь. — ISBN 978-9934-16-917-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Nerātnās meitenītes Mašas piedzīvojumi nekad nebeidzas! Sameklē zīmuļus
un papildini ik attēlu ar košām, priecīgām krāsām!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001018395
Mielava, Iveta. Alfabēts atbrauc ar auto / Iveta Mielava, Marta Laima Mielava. —
[Rīga] : Upe tuviem un tāliem, [2020]. — 66, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22×30 cm. —
ISBN 978-9934-8957-1-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Burtu grāmatā „Alfabēts Atbrauc Ar Auto” katrs alfabēta burts ilustrē kādu
braucamo vai citādi „kustošos” auto. Arī pavadošais teksts izceļ attiecīgo burtu. Grāmata nav ābece tās klasiskajā izpratnē, bet gan veids burtu iegaumēšanai ar vizuālās izteiksmes palīdzību.
Paredzēts agrīnā pirmskolas vecuma bērniem.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016528
Paw Patrol : risini un līmē! / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. —
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. —
ISBN 978-9934-16-928-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vai esi gatavs jauniem piedzīvojumiem kopā ar Ķepu patruļu? Šķir vaļā grāmatu, lai risinātu aizraujošus uzdevumus un rotaļātos ar uzlīmēm! Līkumo cauri labirintiem, savieno punktus, krāso attēlus un pildi citus darbiņus!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016524
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Izkrāso ziemu!. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — „Based on the TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville
Astley and Mark Baker”—Iespiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. — ISBN 978-9934-16-902-1 (brošēts).
UDK

A n o t ā c i j a : Izkrāso cūciņas Pepas, viņas ģimenes un draugu ziemas piedzīvojumus!
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Kopkataloga Id: 001016554
Pirmie soļi / [ilustrējusi] Charly Lane. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Ku-kū!. — 10 nenumurētas lpp., 1 atlokāma lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 18 cm. —
ISBN 978-9934-16-888-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pievienojies dzīvnieciņiem aizraujošās rotaļās šajā grāmatiņā ar atlokāmu
spoguli!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016538
PJ Masks : varonīgās krāsās / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing,
2020. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. —
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: PJ Masks. — ISBN 978-9934-16927-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ņem zīmuļus, lai koši izkrāsotu maskotos varoņus Pūcīti, Kaķzēnu un Geko,
kā arī viņu spēcīgos pretiniekus! Lai sākas piedzīvojums!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001018367
Rimicāne, Lilija. Lasi, raksti, krāso! / vāka dizains un sakārtotāja Lilija Rimicāne. — Rīga : Avots, [2020]. — 68 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21×28 cm. — Bez
lingvistiska satura. — ISBN 978-9934-590-23-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī grāmata ar jautrajiem zīmējumiem soli pa solim ļaus apgūt burtu pareizu
rakstību un būs noderīga vingrināšanās burtnīca, uzsākot skolas gaitas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001019227
Trusītis Pēterītis 2. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Mazais bēglis : krāsojamā darbošanās grāmata. — 32 lpp., 4 nenumurētas
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Peter Rabbit 2. Runaway. — ISBN 978-9934-0-8691-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sameklē košos flomasterus vai zīmuļus un izkrāso savus iemīļotos filmas varoņus. Šajā grāmatā atradīsi dažādus uzdevumus, krāsojumus attēlus un daudz jo daudz uzlīmju!

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001015148
Vanaga, Agnese. Mazo latvju pirmie vārdi / teksts: Agnese Vanaga ; dizains : Ieva
Pauliņa ; Ģirts Raģelis, fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 978-9934-0-8833-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ir vārdi, bez kuriem mums būtu grūti izaugt lieliem. Kurus lasot, runājot,
mācot, rodas siltums, sirsnība un gudrība. Tie ir mūsu vārdi mūsu bērniem. Lai aug lieli mazie
latvju bērni!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016539
Vāģi 3 : krāso un sacenties! / tulkojusi Linda Kalna ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars 3
Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-909-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Traucies pa trasi kopā ar Zibeni Makvīnu, viņa draugiem un sāncenšiem! Sameklē savus košākos krāsošanas piederumus un ķeries pie darba!

UDK
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Kopkataloga Id: 001016542
Vāģi / tulkojusi Antra Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Jautrie skaitļi : attīstošu uzdevumu grāmata pirmsskolas vecuma bērniem. —
16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars. Count and play. — ISBN 9789934-16-897-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Viens, divi, trīs, četri, pieci… Kopā mācāmies skaitīt! Šī grāmata iepazīstinās
bērnus ar cipariem un pamata figūrām. Attīstošie uzdevumi rosinās loģiski domāt. Iemīļotās animācijas filmas varoņi neļaus garlaikoties.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016522
Vinnijs Pūks : krāsoju un mācos / Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. —
16 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — „Based on the „Winnie the Pooh” works by A.A.
Milne and E.H. Shepard”—Uz 4. vāka. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh. Smart Coloring Book for Kids. — ISBN 978-9934-16899-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata ar attīstošiem uzdevumiem mazajiem gudriniekiem! Zīmējam, savienojot punktus, ceļojam pa labirintiem un atrodam pārus, meklējam atšķirības un sakritības,
nosakām formu un izmēru. Sarežģīti? Nebūt ne! Kopā ar Vinniju Pūku un viņa draugiem mācīties
ir prieks!

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 001017625
Kalniņa, Inta. Ieskats numeroloģijā un zodiaka zīmēs / sastādījusi, rediģējusi
Inta Kalniņa ; mākslinieks Uldis Baltutis. — Rīga : Avots, [2020]. — 149, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-590-21-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ticēt vai neticēt numeroloģijai un horoskopiem — tā ir katra paša izvēle.
Dažs to uztver ļoti nopietni, cits — tikai pavīpsnā. Taču ieskatīties grāmatā un uzzināt ko jaunu,
lieliski pavadīt kādu brīvu brīdi ģimenes vai draugu lokā, nav peļama doma.

UDK

133.5:51+133.522.2

Kopkataloga Id: 001019218
Nini, Inin. Brīnumskaistā : sievietes iniciācijas ceļš ar Inin Nini / bildes: Justīne
Vilkauša. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 342, [8] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
Bibliogrāfija: [349.] lpp. — ISBN 978-9934-0-9211-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir veltījums un aicinājums sievietēm atcerēties savu spēku, meklēt
ceļu, lai atgrieztos pie patiesās sevis. Šajā ceļā mūs pavada senās zināšanas, pasakas, mīti, meditācijas un, protams, augi. Un iedvesmo Inin Nini — augu mistiķe un seno stāstu stāstniece. Šajā
grāmatā viņa dod mums iespēju nonākt pie paša Pirmavota un saklausīt visus tos stāstus, ko pauž
pasaule — redzama un arī neredzama.

UDK

133.2-055.2+615.89

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001016341
Blūma, Inta. Pārcēlāja dienasgrāmata / Inta Blūma ; redaktore Sanita Dāboliņa. — [Amatas novads] : Apgāds „Sirds Ceļš”, [2020].
I [1], Ceļā pie sevis. — 239, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-99348598-6-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Intas Blūmas piektā grāmata, kurā viņa retrospektīvi raugās uz noieto ceļu
garīguma un sevis meklējumos 12 gadu garumā. Dienasgrāmatas formātā apkopoti atšķirīgos laika posmos un par dažādām tēmām radušies ieraksti, kurus vieno kopēja nots — tās ir autores
pašizziņas ceļā gūtās atziņas un atklāsmes, īpaši pievēršoties ezotērikas jomai, ar kuru šo gadu
laikā viņa ir saskārusies.

UDK

159.923.2+821.174-94

Kopkataloga Id: 001017432
Kreigs, Stīvens. 6 vīri, kas būtu nepieciešami katrai sievietei : pāri, kas aug un
mainās kopā, paliek kopā / Dr. Stīvens Kreigs ; no angļu valodas tulkojusi Ligita
Azovska ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. — 296 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The 6 Husbands Every
Wife Should Have. — ISBN 978-9934-0-9273-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Izmantojot Dr. Kreiga saskarsmes instrumentus, darāmo darbu sarakstus un
pārmaiņas veicinošos uzdevumus, pāri uzzinās, kā mainīties, lai spētu balstīt viens otru visos
dzīves posmos. Grāmatā atradīsiet stratēģijas, padomus un „trikus”, kas māca ne vien, KĀ mainīties, bet arī KAD un KĀPĒC to darīt. Lai kurā dzīves posmā jūs atrastos, grāmatā „6 vīri” izklāstītie
principi palīdzēs saglabāt mirdzumu acīs, paskatoties uz savu laulāto draugu.

UDK

159.9-055+159.922.1

Kopkataloga Id: 001018399
Сулейменова, Адиля. Радужные бычки : сказки для детей дошкольного и
школьного возраста / Адиля Сулейменова, Амаль Фролов ; иллюстратор
Мария Шендель. — [Mārupes novads] : [Adilja Suleimenova], 2020. — 56 lpp. :
ilustrācijas ; 31 cm. — Virstitulā: Развитие эмоционального интелекта. —
ISBN 978-9934-23-224-4 (iesiets).
UDK
159.942+159.922.7
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001018186
Ceipe, Gundars. Brāļu draudze / Gundars Ceipe ; vāku dizains: Anna Ceipe. —
[Rīga] : Rīgas ev.-lut. Misiones draudze, 2020. — 121 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
21 cm. — „Vicit agnus noster, eum sequamur”—Uz vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-232-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šis ir stāstījums par ideālu brālību virs zemes, pie cilvēkiem un starp cilvēkiem. Par Dieva gaismas atmirdzumu cilvēkos, par labā triumfu. Par pašaizliedzību un patiesības
degsmi, par mīlestību uz Dievu un savu tuvāko. Par visu to, kas cilvēku padara par cilvēku.

UDK

275.2(474.3)

Kopkataloga Id: 001017381
Rozentāls, Linards. Neuzvaramā vasara : esejas par krīzēm, spēku un cerību /
Linards Rozentāls ; redaktore Ita Ankoriņa ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 319, [1] lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-09152-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Reizēm cerība šķiet aprakta, ticība — apglabāta. Taču var gadīties, ka maldamies. Var gadīties, ka tās ir nevis apraktas, bet iestādītas. Un vienā brīdī viss mainīsies. Apraktais
izaugs. Apglabātais augšāmcelsies.

UDK

27-584

Kopkataloga Id: 001016258
Атеистическая идеология и мученичество: события в Даугавпилсе в
марте 1919 года. Люди, судьбы (2019 : Daugavpils, Latvija). Материалы
краеведческой конференции „Атеистическая идеология и мученичество:
события в Даугавпилсе в марте 1919 года. Люди, судьбы” : (28 марта 2019
года, Даугавпилс, Латвия) / выпускающий редактор иерей Александр Юкимович ; перевод с латышского языка: Людмила Жилвинская ; приветственные слова: Преосвященнейший Епископ Александр, Андрей Элксниньш,
Эйнарс Алпе, Михаил Сивицкий, Алексий Николаевич Жилко, Вента Коцере, Ирена Кокина ; Даугавпилсско-Резекненская епархия Латвийской
Православной Церкви МП. — Даугавпилс : Издание епархиального отдела
религиозного образования и катехизации, 2020. — 78, [6] lpp. : ilustrācijas,
portreti, tabulas ; 21 cm.
UDK
2-674.5(474.3)(062)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
32

Politika

Kopkataloga Id: 001019217
Pētersone, Karina. Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs / Karina Pētersone, Ilze Būmane ; redaktore Gundega Sēja ; dizainere Anna Aizsilniece ; priekšvārds: Jānis
Streičs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 796, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ;
23 cm. — Bibliogrāfija: 762.-[767.] lpp. un personu rādītājs: 768.-[789.] lpp. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-0-9244-2
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Anatoliju Gorbunovu uz varas virsotni virzīja līdzcilvēku cieņa un ticība viņa
godaprātam, kā arī bērnībā gūtā darba mīlestība un sirds gudrība. Komunisti viņā ieraudzīja to
personības ideālu, kādu sludināja, taču sevī nespēja īstenot, tāpēc vilka Anatoliju uz slavas virsotni kā savējo. Kad atjēdzās, bija par vēlu. Tas ir arī stāsts par mazu Latgales zēnu, kurš vēlāk, amatos būdams, nonāca gan Kremlī, gan Baltajā namā — kā līdzīgs starp līdzīgiem pasaules
likteņa lielo lēmēju vidū. Kas bija jāpārdzīvo cilvēkam, kurš izvadīja Latvijas kuģi starp krācēm
bangojošā jūrā. Cilvēkam, kurš prata iedvest mieru un radīt ļaudīs stabilitātes sajūtu Latvijai visgrūtākajās dienās. Kāpēc viņš nepagāja malā, kad varēja to darīt? Kāda ir viņa panākumu atslēga?
Grāmata atspēko dažus populārus mītus, kas radīti ap Atmodas laiku Latvijā.

UDK

32(474.3)(092)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001013200
Development of Baltic States Over 30 Years Since Restoration of Independence: Political, Economic and Legal Aspects (2020 : Rīga, Latvija). The
Development of Baltic States Over 30 Years Since Restoration of Independence:
Political, Economic and Legal Aspects : proceedings of an international scientific
conference, 21-25 April 2020, Riga = Baltijas valstu attīstība aizvadīto 30 gadu
laikā kopš neatkarības atjaunošanas: politiskie, ekonomiskie un tiesiskie aspekti : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 24.-25. aprīlis /
literārās redaktores: Anita Rudziša, Antra Legzdiņa ; vāka dizains: Anita Rudziša ; priekšvārds: Tālavs Jundzis ; Juridiskā koledža. — [Rīga] : Juridiskā koledža,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (103 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
932,80 KB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, latviešu un krievu valodā. — ISBN 9789934871962
(kļūda).
A n o t ā c i j a : Krājums lasītājiem piedāvā ieskatu konferencē „Baltijas valstu attīstība aizvadīto 30 gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas: politiskie, ekonomiskie un tiesiskie aspekti”,
publicējot divpadsmit rakstus, kuru autori uzstājās konferencē. Publikācijai tika izvēlētas nozīmīgākās tēmas ekonomikā, vēsturē, politikā, tiesību zinātnēs.

UDK

327(474)(062)+33(062)+34(062)
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33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 001011508
New Challenges of Economic and Business Development (12 : 2020 : Rīga,
Latvija). The 12th International Scientific Conference „New Challenges of Economic and Business Development” / organised by Faculty of Business, Management and Economics, University of Latvia. — Riga : University of Latvia, 2020.
2020, Economic Inequality and Well-Being : October 2, 2020, Riga, University
of Latvia : proceedings. — 1 tiešsaistes resurss (544 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 9,68 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 9789934-18-598-4 (PDF).
UDK
33(062)+658(062)
Kopkataloga Id: 001008427
Rīgas Tehniskā universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (61 :
2020 : Rīga, Latvija). Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship SCEE’2020 : organized within the 61th International Scientific Conference
of Riga Technical University, 14-16 October 2020, Riga, Latvia : book of abstracts /
editor-in-chief Elīna Gaile-Sarkane ; managing editor Tatjana Tambovceva ; Riga
Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. —
Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) ; 523,07 KB. — „ISSN
2256-0866”—Datnes 2. lp. — ISBN 978-9934-22-510-9 (PDF).
UDK
33(043)+658(043)
Kopkataloga Id: 001008431
Rīgas Tehniskā universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (61 :
2020 : Rīga, Latvija). Scientific Problems of Engineering Economics of Construction and Real Estate Management, Regions and Territories Development ICEREE’2020 : organized within 61st International Scientific Conference of Riga Technical University, 1-3 October 2020 Riga, Latvia : book of abstracts / editor-in-chief
Ineta Geipele ; managing editor Tatjana Tambovceva ; Riga Technical University.
Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Civil Engineering and Real Estate Economics. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(29 lp., PDF) ; 390,54 KB. — ISBN 978-9934-22-511-6 (PDF).
UDK
33(043)

336 Finanses
Kopkataloga Id: 001017614
Zusāne, Alma. Sorosa faktors : viņa grāmatā „Maldu varbūtības laikmets” un mediju ziņās / apkopoja un sakārtoja Alma Zusāne. — Rīga : Domu Pērles, [2020]. —
563 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 563. lp. — ISBN 978-99348282-6-3 (brošēts). — ISBN 9789434828263 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Citējot tekstu — „Sēdēju gara tumsā bez patiesības. Pēkšņi ieraudzīju plauktā
Dž. Sorosa grāmatu „Maldu varbūtības laikmets”. Tur rakstīts: „Patiesību nav iespējams zināt,
jo tā ir daļa no mūsu domāšanas. Tāpēc attiecības starp domāšanu un realitāti ļoti atšķiras no
vispārpieņemtā uztveres veida”. Sorosa kungs man ļoti palīdzēja. Jo, raugi, gara tumsā es sēdēju
tāpēc, ka meklēju patiesību realitātē. Un dusmojos uz sevi par to, ka pirmavoti (partijas, līderi,
amatpersonas, daļa ekspertu…) man piedāvā kā spriešanas izejvielu viltu, blefu un pozas. Ne
patiesību. Bet, komentēdams viltu, es to tikai nostiprinu. Pat tad, ja savā viedoklī tam nepiekrītu.
Jo publiskā telpā man nav patiesības, kur atsperties, uz ko orientēt cilvēkus un pašam sevi. Sorosa
kungs, sacīdams, ka patiesība jāmeklē domāšanā, mani nomierināja”.

UDK

336.76(73)(092)+336.581
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338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas
Kopkataloga Id: 001016877
Aleksejevs, Andrejs. Implementation of Latvia’s industrial policy based on
export-import operations : doctoral thesis / Andrejs Aleksejevs ; supervisor
Dr.oec. Inna Stecenko ; Baltic International Academy. — 153 lpp., 20 nenumurētas
lpp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 140.-153. lpp. un zemsvītras
piezīmēs.
UDK
338.45(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001016688
Aleksejevs, Andrejs. Rūpniecības politikas īstenošana Latvijā uz eksporta un
importa operācijām pamata : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora
grāda iegūšanai ekonomikā (Ph.D.) = Implementation of Latvia’s Industrial Policy Based on Export-Import Operations : summary of the doctoral thesis for the
scientific degree (Ph.D.) / Andrejs Aleksejevs ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Inna Stecenko ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Marga Živitere, Dr.oec. Iveta Mietule, Dr.oec. Irina Kuzmina-Merlino ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. —
Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2020. — 117 lpp. : diagrammas, tabulas ;
30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā. — ISBN 978-9984-47-225-6 (brošēts).
UDK
338.45(474.3)(043)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001018211
Baumanis, Jānis. Krimināltiesiskās attiecības un to noregulējums kriminoloģiskajā visumā / Jānis Baumanis ; zinātniskie recenzenti: Dr.iur. Valentija Liholaja, Dr.iur. Diāna Hamkova ; redaktore Baiba Krauze-Krūze ; priekšvārds: Māris
Leja. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2020. — 263 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-840-66-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā sniegts ieskats dažādās krimināltiesiskajās zinātnēs — ne tikai krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās, kas pēdējā laikā mūsu valstī raisījušas salīdzinoši lielu
interesi, bet arī kriminoloģijā un kriminālistikā. Autors pievērsies tādiem nozīmīgiem jautājumiem kā koruptīvie noziedzīgie nodarījumi publiskajā un privātajā sfērā un noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācija. Savukārt, analizējot tiesu praksi, īpaša uzmanība veltīta noziedzīgiem nodarījumiem preču zīmju un dizainparaugu jomā. Lai vērstu uzmanību uz krimināltiesisko attiecību
un to noregulējuma izpausmju bezgalību, autora viedokļu apkopojums piesaistīts analoģijai ar
visumu.

UDK

343+343.9

Kopkataloga Id: 001018614
Kriviņš, Anatolijs. Tiesību jēdziens un būtība / Anatolijs Kriviņš ; recenzenti:
Dr.iur. Jānis Načisčionis, Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur. Ryšardas Burda ; ievadvārdi: Dr.iur. Aivars Endziņš. — Rīga : Autorizdevums, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(326 lp., PDF) ; 2,69 MB. — Personu rādītājs: 298.-300. lp. — Bibliogrāfija: 301.324. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. — ISBN 978-9934-23-245-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmatā ir akcentēts idejiskais plurālisms un sniegts iespējami neitrāls ieskats dažādu koncepciju argumentācijā, strukturējot svarīgāko tiesībfilozofisko materiālu četros
blokos: formāli-hierarhiskā tiesību izpratne, socioloģiskā tiesību izpratne, psiholoģiski-antropoloģiskā tiesību izpratne un saturiski-filozofiskā tiesību izpratne. Grāmatā ir atsevišķa nodaļa, kur
veikta dažādu strāvojumu kritiskā analīze un prezentēts autora personīgais skatījums uz tiesību
jēdziena definēšanu un tiesību būtības izzināšanu.

UDK

34
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Kopkataloga Id: 001010758
Terehovičs, Vladimirs. Rakstu krājums 2010.-2020. = Сборник статей 20102020 гг. = Collected articles 2010.-2020. / Dr. Vladimirs Terehovičs, Dr. Elita Nīmande. — Rīga : [Vladimirs Terehovičs], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (232 lp.,
PDF) : ilustrācijas, portreti, shēmas ; 65,75 MB. — Ziņas par autoriem: 3.-7. lp. —
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, krievu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8011-8-1 (PDF).

A n o t ā c i j a : Lasītājiem piedāvātajā darbā atspoguļota autoru radošās darbības gaita tiesību zinātnes jomā laika posmā no 2010. līdz 2020. gadam. Autoru raksti ir zinātnisko pētījumu
rezultāti par dažādām kriminālistikas teorijas, krimināltiesību piemērošanas, tiesu ekspertīžu
problēmām un citiem jautājumiem. Darbs adresēts juridisko specialitāšu studentiem un pasniedzējiem, kā arī plašam lasītāju lokam, kas interesējas par kriminālistikas teorijas, krimināltiesību
teorijas un krimināltiesību piemērošanas problēmām.

UDK

343(081)

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 001014997
Pētersons, Aivars. Operāciju māksla : nacionālās karamākslas sastāvdaļas /
Aivars Pētersons, teksts un sakārtojums ; militārais redaktors Dr.sc.ing. Jānis
Melderis ; māksliniece Astrīda Korsiete. — [Rīga] : [N.I.M.S.], [2020]. — 125 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 124. lpp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8758-3-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : A. Pētersona pētījuma galvenajā daļā izskatīti karamākslas pamati, to attīstība un analīze. Pētījuma mērķis ir aizpildīt trūkumu nacionālā kara operāciju mākslā, kaut arī faktiski tas parādās 1939./40. gada karaspēļu materiālos un tiek arī iespējami uzskatāmi analizēts
šajā pētījumā. Materiāls atspoguļo spēcīgu modernu struktūru izveidi Latvijas armijā.

UDK

355/359(474.3)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001018220
Mačuka, Agita. Dzīvesstāsti nošu līnijās : Valmieras mūzikas skolai — 100 / Agita
Mačuka ; literārā redaktore Daina Sirmā ; vāka dizains: Gatis Priednieks-Melnacis ; vāka un portretu foto: Matīss Markovskis ; ievads: Inese Sudraba. — Valmiera : Valmieras pilsētas pašvaldība, [2020]. — 528 lpp. : faksimils, ilustrācijas,
portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8693-2-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Vecākā mūzikas skola ārpus Rīgas — Valmieras mūzikas skola — svin 100
gadu jubileju. Par godu šim notikumam klajā nākusi grāmata „Dzīvesstāsti nošu līnijās”. Grāmatas
autore Agita Mačuka centusies izzināt Valmieras Mūzikas skolas pedagogu dzīvesstāstus, tā atklājot arī skolas, pilsētas, novada un Latvijas vēsturi. Noskaidrota arī katra skolotāja individuālā
un īpašā satikšanās ar mūziku, grāmatā ietverti 39 pedagogu dzīvesstāsti.

UDK

373.6:78(474.323)(091)
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378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 001010469
Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU psiholoģijas, mākslu terapijas un supervīzijas studiju programmās / K. Mārtinsones un K. Šneideres [zinātniskajā] redakcijā ; redaktores: Indra Orleja un Aija Lapsa ; Rīgas Stradiņa
universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(100 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,20 MB. — Autori: K. Mārtinsone, V. Perepjolkina, J. Ļubenko, J. Koļesņikova, J.I. Mihailovs, S. Šuriņa, S. Siliniece, J. Duhovska, I. Paiča, K. Šneidere, B. Purvlīce, B. Pumpiņa, L. Regzdiņa. — Bibliogrāfija:
59.-63. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-563-61-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei ir paredzēti Rīgas Stradiņa universitātes psiholoģijas studiju programmas studentiem, taču tos var izmantot arī
citu RSU studiju programmu studenti, iepriekš iepazīstoties ar programmas ietvaros noteiktajām
prasībām (piemēram, literatūras saraksta noformēšanas prasībām, darba apjoma prasībām utt.).

UDK

378.6:61(474.362.2)(072)

Kopkataloga Id: 001008466
Rīgas Tehniskā universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (61 :
2020 : Rīga, Latvija). Riga Technical University 61th International Scientific
Conference „Materials Science and Applied Chemistry 2020” : book of abstracts /
Riga Technical University. — Riga : Riga Technical University, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (84 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,93 MB. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — ISBN 978-9934-22-530-7 (PDF).
UDK
378.6:62(474.362.2)(062)+54(062)+620.22(062)+66(062)
Kopkataloga Id: 001011367
Šneidere, Kristīne. Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei : RSU bakalaura psiholoģijas studiju programmā / Kristīne Šneidere, Linda
Lejiņa, Jeļena Ļubenko ; konsultante Dr.psych. Kristīne Mārtinsone ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (71 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,87 MB. — Bibliogrāfija:
58. lp. — ISBN 978-9934-563-57-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Metodiskie norādījumi kursa darbu un bakalaura darbu izstrādei ir paredzēti
Rīgas Stradiņa universitātes psiholoģijas studiju programmas studentiem, taču tos var izmantot
arī citu RSU studiju programmu studenti, iepriekš iepazīstoties ar programmas ietvaros noteiktajām prasībām (piemēram, ar literatūras saraksta noformēšanas prasībām, prasībām darba apjomam u.c.).

UDK

378.6:61(474.362.2)(072)+159.9(072)

398 Folklora
Kopkataloga Id: 001017797
Neilande, Ilze. Dziedi, dziedi putenīti : latviešu tautas pasakas un tautasdziesmas / ilustrējusi un sastādījusi Ilze Neilande ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — 2. pārstrādāts un papildināts izdevums. — Rīga : Avots,
[2020]. — 49, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-590-19-1 (brošēts).
UDK
398.21(=174)+398.8(=174)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kopkataloga Id: 001016911
Feofilovs, Maksims. Dynamics of Urban Resilience to Natural Hazards : doctoral thesis / Maksims Feofilovs ; 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. — 179 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru
uz 4. vāka. — „Promocijas darba pamatā ir tematiski vienotas septiņas zinātniskās publikācijas”—3. lpp. — Bibliogrāfija: 81.-88. lpp. un rakstu beigās. — Teksts
angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.
UDK
504.4.03(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001015235
Feofilovs, Maksims. Dynamics of Urban Resilience to Natural Hazards : summary of the doctoral thesis / Maksims Feofilovs ; scientific supervisor Dr.sc.ing.
Francesco Romagnoli ; official reviewers: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr. Richard
Haigh, Dr. Fausto Marincioni ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and
Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. —
Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,55 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934225611. — Bibliogrāfija: 40. lp. — ISBN 978-9934-22-562-8 (PDF).
UDK
504.4.03(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001016681
Feofilovs, Maksims. Dynamics of Urban Resilience to Natural Hazards : summary of the doctoral thesis / Maksims Feofilovs ; scientific supervisor Dr.sc.ing.
Francesco Romagnoli ; official reviewers: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr. Richard
Haigh, Dr. Fausto Marincioni ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and
Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. —
Riga : RTU Press, 2020. — 39 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. —
Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934225628. — Bibliogrāfija: 39. lpp. — ISBN 978-9934-22-561-1 (brošēts).
UDK
504.4.03(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001015232
Feofilovs, Maksims. Pilsētu izturētspējas dinamika pret dabas draudiem : promocijas darba kopsavilkums / Maksims Feofilovs ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing.
Francesco Romagnoli ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr. Richard
Haigh, Dr. Fausto Marincioni ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 3,61 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934225598. — Bibliogrāfija: 41. lp. — ISBN 978-9934-22-560-4 (PDF).
UDK
504.4.03(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 001016686
Feofilovs, Maksims. Pilsētu izturētspējas dinamika pret dabas draudiem : promocijas darba kopsavilkums / Maksims Feofilovs ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.
ing. Francesko Romagnoli ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.
Richard Haigh, Dr. Fausto Marincioni ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 40 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225604. — Bibliogrāfija: 40. lpp. — ISBN 978-993422-559-8 (brošēts).
UDK
504.4.03(474.3)(043)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001018215
Čepells, Pīters. Psihoemocionālo traumu homeopātiskā ārstēšana / Pīters Čepells ; redaktors Juris Jakušenoks ; tulkojums latviešu valodā: Vizma Zaķe. — [Tukuma novads] : Homeopātiskās izglītības atbalsta fonds, [2020]. — 333, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 318.-329. lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Emotional Healing with
Homeopathy. — ISBN 978-9934-23-195-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Homeopātija aptver ļoti daudzveidīgu jautājumu loku, un mūsdienās, kad
tās attīstībā piedalās homeopātijas speciālisti no visas pasaules, tā paplašinās arvien straujāk.
Arī šī grāmata, gluži kā pati homeopātija, atrodas attīstībā, jo šajā strauji mainīgajā jomā nav pat
iespējams izsekot līdzi visiem jaunajiem atklājumiem. Tomēr autors ir iekļāvis grāmatā pietiekami daudz informācijas, lai sniegtu iespēju iepazīties gan ar jaunākajiem sasniegumiem, gan ar
gadsimtu garumā izmēģinātiem un pārbaudītiem faktiem.

UDK

615.851.015.32

Kopkataloga Id: 001017803
Ditke, Laura. Es esmu : mandalu krāsojamā dienasgrāmata / rakstīja, zīmēja un
izdeva Laura Ditke. — [Liepāja] : Laura Ditke, [2020]. — 102 lpp. : ilustrācijas ;
28×28 cm. — ISBN 978-9934-23-231-2 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Dienasgrāmatā atradīsiet 21 mandalu. Tās visas ir zīmētas ar roku un nedaudz sapucētas digitālās apstrādes procesā. Starp mandalām ir lapas, kurās var uzrakstīt to,
kas ienāk prātā, savus nodomus, mērķus, novērojumus un sajūtas krāsošanas procesā. Visu — kā
sirds vēlas un ved. Katrai mandalai blakus ir iedvesmojošas rindas, kas konkrētā brīdī var kalpot
par īsto atslēdziņu jaunai saprašanai. 

UDK

615.851:7

Kopkataloga Id: 001017446
Grēgers, Maikls. Kā nenomirt no… : būt veselam un dzīvot ilgi / Maikls Grēgers,
Džīns Stouns ; redaktore Ilze Vācere ; tulkojums latviešu valodā: Ita Ankoriņa,
Marta Ābele. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 576 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija
piezīmēs: [435.]-562. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [563.]-576. lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: How not to die. —
ISBN 978-9934-0-9127-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autors analizē piecpadsmit Rietumu pasaulē izplatītākos nāves cēloņus: sirds
slimības, vēzi, diabētu, paaugstinātu asinsspiedienu, Pārkinsona slimību un citus. M. Grēgers izmanto aktuālākos zinātnes pētījumus, lai izskaidrotu, kā aizkavēt un pat nepieļaut hronisku slimību rašanos. Zinātniski pamatoti, tomēr saprotami un aizraujoši viņš izskaidro, kuri produkti
ir labvēlīgi dažādu orgānu veselībai un sniedz padomus, kā šos produktus vislabāk kombinēt un
lietot uzturā. Lai būtu vieglāk orientēties, autors ir izveidojis „Dienas duci” — praktisku sarakstu
ar pārtikas produktiem un fiziskajām aktivitātēm, kas palīdz uzturēt optimālu veselību.

UDK

613.2

Kopkataloga Id: 001018060
Vitenberga-Verza, Zane. Hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) skartu
audu morfoloģiks raksturojums : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D)” iegūšanai, nozare — medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija, apakšnozare — histoloģija un citoloģija / Zane Vitenberga-Verza ;
darba vadītāja Dr.habil.med. Māra Pilmane ; zinātniskā konsultante Dr.med. Aurika Babjoniševa ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 290 lp. : ilustrācijas, tabulas ;
30 cm. — Bibliogrāfija: 228.-252. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī
angļu valodā.
UDK
616.24(043)
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Kopkataloga Id: 001018080
Vitenberga-Verza, Zane. Hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) skartu audu morfoloģisks raksturojums : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā
doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare- medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija, apakšnozare — histoloģija un citoloģija / Zane Vitenberga-Verza ; darba vadītāja Dr.habil.med. Māra Pilmane ; zinātniskā konsultante
Dr.med. Aurika Babjoniševa ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Sergejs Isajevs, Dr.med.
Marina Aunapuu, Dr.med. Ingrida Balnytė ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga :
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 89 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 77.-85. lpp.
UDK
616.24(043)
Kopkataloga Id: 001018076
Vitenberga-Verza, Zane. Morphological Characteristics of Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (COPD) Affected Lung Tissue : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — basic sciences of medicine,
including pharmacology, sub-sector — histology and cytology / Zane Vitenberga-Verza ; supervisor Dr.habil.med. Māra Pilmane ; scientific advisor Dr.med.
Aurika Babjoniševa ; official reviewers: Dr.med. Sergejs Isajevs, Dr.med. Marina
Aunapuu, Dr.med. Ingrida Balnytė ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2020. — 88 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
76.-84. lpp.
UDK
616.24(043)
Kopkataloga Id: 001018034
Zariņš, Jānis. Changes in Bone Structure Following Implantation of Biphasic and
Triphasic Strontium Enriched Biomaterials in Animals with Experimental Osteoporosis : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.),
sector — the basic sciences of medicine, including pharmacology, sub-sector —
histology and cytology / Jānis Zariņš ; supervisors: Dr.habil.med. Māra Pilmane,
Dr.med. Elga Sidhoma ; scientific advisor Dr.med. Ilze Šalma ; official reviewers:
Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne, Dr.med. Ingrida Balnytė, Dr.med. Andres Arend ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2020. — 76 lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 67.-72. lpp.
UDK
616.71-007.234(043)
Kopkataloga Id: 001018033
Zariņš, Jānis. Kaulu struktūras pārmaiņas pēc divfāzisku vai trīsfāzisku stronciju saturošu biomateriālu implantācijas dzīvniekiem ar eksperimentālu osteoporozi : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija,
apakšnozare — histoloģija un citoloģija / Jānis Zariņš ; darba vadītāji: Dr.habil.
med. Māra Pilmane, Dr.med. Elga Sidhoma ; darba zinātniskā konsultante Dr.med.
Ilze Šalma ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne, Dr.med. Ingrida
Balnytė, Dr.med. Andres Arend ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 77 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
67.-73. lpp.
UDK
616.71-007.234(043)
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Kopkataloga Id: 001018061
Zariņš, Jānis. Kaulu struktūras pārmaiņas pēc divfāzisku vai trīsfāzisku stronciju saturošu biomateriālu implantācijas dzīvniekiem ar eksperimentālu osteoporozi : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D)”
iegūšanai, nozare — medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmakoloģija, apakšnozare — histoloģija un citoloģija / Jānis Zariņš ; darba vadītāji: Dr.habil.med. Māra
Pilmane, Dr.med. Elga Sidhoma ; zinātniskā konsultante Dr.med. Ilze Šalma ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 168 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
99.-111. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK
616.71-007.234(043)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 001018138
Geidarovs, Rahims. Magnētiskie lauki elektrisko mašīnu mezglos : zinātniskā
monogrāfija / Rahims Geidarovs, Ivans Griņevičs ; zinātniskie recenzenti: Kārlis
Ketners, Andrejs Podgornovs, Ivans Griņēvičs, Uldis Brakanskis ; Starptautiskā
Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte. — Rembate : Starptautiskā Lauksaimniecības universitāte, 2020. — 92 lpp. : ilustrācijas, shēmas,
tabulas ; 21 cm. — (Sērija „Zinātniskā monogrāfija”). — Bibliogrāfija: 92. lpp. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī krievu un angļu valodā. — ISBN 9789984-885-35-3 (brošēts).
UDK
621.313.332+537.633
Kopkataloga Id: 001011361
Ratkus, Andris. Analysis of Material Surface Renewal Technologies and Research
of Laser Cladding Technology : summary of the doctoral thesis / Andris Ratkus ;
scientific supervisor Dr.sc.ing. Toms Torims ; official reviewers: Dr.sc.ing. Irīna
Boiko, Dr. Tauno Otto, Dr.phys. Imants Kaldre ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Mechanics
and Mechanical Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(48 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,95 MB. — Resursā uzrādīts
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225284. — Bibliogrāfija: 43.-44. lp. — ISBN
978-9934-22-529-1 (PDF).
UDK
621.791.92(043)+669.056.99(043)
Kopkataloga Id: 001011362
Ratkus, Andris. Materiāla virsmas atjaunošanas tehnoloģiju analīze un lāzeruzkausēšanas tehnoloģiju pētījumi : promocijas darba kopsavilkums / Andris Ratkus ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Toms Torims ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing.
Irīna Boiko, Dr. Tauno Otto, Dr.phys. Imants Kaldre ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,76 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225260. — Bibliogrāfija: 42.-43. lp. — ISBN 978-9934-22527-7 (PDF).
UDK
621.791.92(043)+669.056.99(043)
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629 Transportlīdzekļu inženierija
Kopkataloga Id: 001019211
Grāmatnieks, Ēvalds. Ziemeļu kapteiņa stāsti vai no Arktikas līdz Jamaikai :
autobiogrāfisks stāsts / Ēvalds Grāmatnieks ; redaktore Ilze Pauliņa. — Rīga :
Rīdzene-1, 2021. — 383 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9984-553-50-4 (iesiets) ; ISBN 9789984553507 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Ēvalds Grāmatnieks savā autobiogrāfiskajā grāmatā stāsta par ceļu, kas noiets no jūras skolas kursanta līdz tālbraucējam kapteinim. Autors ir strādājis uz trīsdesmit kuģiem, darbs krastā bijis saistīts ar jūrniecības industriju. Lasītājus gaida tikšanās ar jautrām un
skumjām, pat traģiskām autora dzīves lappusēm. Ē. Grāmatnieka dzīve vairāk kā pusgadsimtu ir
saistīta ar jūru: kā piecpadsmitgadīgs puika 1961. gadā viņš iestājās Rīgas Jūras skolā, 2009. gadā
kā kuģu uzraudzības intendants viņš beidza darbu Latvijas kuģniecības Kuģu menedžmentā.

UDK

629.5(474.3)(092)+656.61.071.1(474.3)(092)

631 Lauksaimniecība kopumā
Kopkataloga Id: 001017395
Guļevska, Lia. Mūžs kā asara uz vaiga : Edgars Kauliņš — Lielvārdes leģenda /
sastādītāja Lia Guļevska ; atbildīgā redaktore Anastasija Neretniece ; redaktore
Rūta Koluža ; vāka dizaina autore Ieva Tiltiņa ; fotogrāfi: Māris Medenis, Juris
Ratkevičs, Andris Širovs, Ojārs Upenieks, Anita Saka, Pēteris Korsaks, Gunārs
Birkmanis. — [Lielvārde] : Lielvārdes novada pašvaldība, 2020. — 349 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 394. lpp. — ISBN 978-99348965-0-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata par saimniecības „Lāčplēsis” vadītāju un Lielvārdes leģendu — Edgaru Kauliņu. Lia Guļevska, Anastasija Neretniece un Rūta Koluža ir paveikušas to, ko var paveikt
tikai radošs gars un mīlestība — atdevušas dzīvei lielisku cilvēku, kura labo darbu lāde ir pārpilna, kura druknais stāvs ir kļuvis par labestības simbolu, un kura asara ir pasaules spogulis.

UDK

631.115.6-057.17(474.361)(092)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001019065
Danilāns, Anatolijs. Dakteris ar dakšiņu : 300 profesora Anatolija Danilāna
receptes un ieteikumi / sastādītāja Kristīna Blaua ; Roberta Blumberga foto un
vāka dizains ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2020]. —
326, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-454-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Profesora Anatolija Danilāna grāmatu „Dakteris ar dakšiņu” tikpat labi varētu nosaukt „Ēdiena reabilitācija”. Kāpēc tā? Slavenais gastroenterologs ar vieglu roku apgāž
daudzus pamatīgi iesūnojušus uzskatus par veselīgiem produktiem un ēšanu. Kafija bīstama?
Muļķības! Piens labs tikai bērniem? Nieki! Treknumiņš — tīrā inde? Jāsmejas! Cilvēks būtībā ir
visēdājs. Profesors uzsver, ka veselīga dzīvesveida piekritējiem pietiktu sekot diviem svarīgiem
principiem — atvēlēt laiku ēšanai, kārtīgi sakošļājot ēdienu, un lietot vienkāršu, sabalansētu uzturu.

UDK

641.55(083.12)
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Kopkataloga Id: 001017630
Kalniņa, Inta. Gatavošanas meistarstiķi : padomi un kulinārijas viltībiņas /
sastādījusi Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, [2020]. — 191 lpp. : ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — ISBN 978-9934-590-15-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatā sniegti praktiski padomi, kā pareizi lietot pārtikas produktus, lai
maltīte būtu aromātiska, sātīga un garda. Atklātas kulinārijas viltībiņas, kas atvieglos darbu virtuvē. Šeit doti padomi, kā uzglabāt gaļu, kas ir svaiga vai saldēta, kā apstrādāt zivis, vēžus un
jūras produktus, padomi, kā uzlabot tiem garšu. Pamatēdienu veido arī piena produkti un miltu
izstrādājumi, par kuriem šeit nav aizmirsts. Bet vasaras un rudens bagātības baudot, smelies
iedvesmu, kā apstrādāt augļus, ogas, dārzeņus un sēnes.

UDK

641.5

656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kopkataloga Id: 001018372
Иванов, Альберт. … и морские заморочки : заметки капитана дальнего
плавания / Альберт Иванов ; редактор Владимир Новиков. — Рига : Rīdzene-1, 2020. — 76, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. —
ISBN 9984-553-49-3 (iesiets).
UDK
656.6(474.3)(092)

662 Sprāgstvielas. Kurināmais
Kopkataloga Id: 001008435
Pastare, Laura. Algae Use Evaluation for Biogas Production in Latvia : summary
of the doctoral thesis / Laura Pastare ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Francesco
Romagnoli ; official reviewers: Dr.sc.ing. Andra Blumberga, Dr.sc.ing. Raimondas Grubliauskas, Ph.D. Giuseppe Tomasoni ; Riga Technical University. Faculty
of Power and Electrical Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,32 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma
ISBN 9789934224898. — ISBN 978-9934-22-490-4 (PDF).
UDK
662.767.2(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001008434
Pastare, Laura. Aļģu izmantošanas novērtējums biogāzes ražošanai Latvijā :
promocijas darba kopsavilkums / Laura Pastare ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing.
Francesco Romagnoli ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Andra Blumberga, Dr.sc.ing.
Raimondas Grubliauskas, Ph.D. Giuseppe Tomasoni ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(36 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,44 MB. — Resursā uzrādīts
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934224874. — Bibliogrāfija: 35.-36. lp. — ISBN
978-9934-22-488-1 (PDF).
UDK
662.767.2(474.3)(043)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001010244
Digital Humanities in the Nordic Countries (5 : 2020 : Rīga, Latvija). Book of
Abstracts of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th conference : Riga,
20-23 October, 2020 / editors: Sanita Reinsone, Anda Baklāne, Jānis Daugavietis ;
cover: Anete Krūmiņa. — Riga : Institute of Literature, Folklore and Art, 2020. —
1 tiešsaistes resurss (302 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,04 MB. —
Bibliogrāfija rakstu beigās un radītāji: 297.-302. lp. — ISBN 978-9984-850-83-2
(PDF).
UDK
7/9:004.6(062)
Kopkataloga Id: 001018198
Latvijas Mākslas akadēmija. Maģistrantu zinātniskā konference (9 : 2020 :
Rīga, Latvija). Latvijas Mākslas akadēmijas IX Maģistrantu zinātniskā konference : 2020. gada 4. decembrī : referātu tēzes / sastādītāja Laurance Rozentāle ;
dizains: Annija Grosa ; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas
Mākslas vēstures un teorijas katedra. — [Rīga] : [Latvijas Mākslas akadēmija],
2020. — 23 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-541-55-1 (brošēts) ; ISBN 9789934541568
(kļūda).
UDK
7(474.3)(062)
Kopkataloga Id: 001014901
Latvijas Mākslas akadēmija. Maģistrantu zinātniskā konference (9 : 2020 :
Rīga, Latvija). Latvijas Mākslas akadēmijas IX Maģistrantu zinātniskā konference : 2020. gada 4. decembrī : referātu tēzes / sastādītāja Laurance Rozentāle ;
dizains: Annija Grosa ; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas
Mākslas vēstures un teorijas katedra. — [Rīga] : [Latvijas Mākslas akadēmija],
2020. — 1 tiešsaistes resurss (13 lp. PDF) ; 706,15 KB. — ISBN 978-9934-541-56-8
(PDF).
UDK
7(474.3)(062)
Kopkataloga Id: 001017772
Ušča, Aina. Mākslinieki = Artists : Bauska, Iecava, Rundāle, Vecumnieki / teksts:
Aina Ušča ; tulkojums angļu valodā: Inga Tillere ; literārā konsultante Dace Lāže ;
foto: Ints Lūsis, Sarmīte Bogdanoviča, Normunds Brasliņš, Zenta Dzividzinska,
Reinis Hofmanis, Arnis Indriks, Gvido Kajons, Anda Krauze, Jānis Pipars, Imants
Urtāns ; sastādītājas: Ilga Balode, Inga Krolle, Indra Liepa. — [Bauskas novads] :
Biedrība „Meistars Gothards”, [2020]. — 179 lpp. : ilustrācijas ; 21×21 cm. — Bibliogrāfija: 179. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu
valodas. — ISBN 978-9934-23-192-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā ievietota informācija par Bauskas apkārtnes kultūrvēsturē nozīmīgiem 50 gleznotājiem, grafiķiem un tēlniekiem, kuri dzīvojuši tagadējos Bauskas, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles novados. Grāmata ir turpinājums biedrības „Meistars Gothards” 2017. gadā
īstenotajam projektam „Pētījums — vizuālās mākslas mākslinieki Bauskas apkārtnē no 19.gs.
sākuma līdz mūsdienām”. Grāmatā sniegta īsa informācija par ikvienu autoru latviešu un angļu
valodā, un katra mākslinieka daiļradi raksturojošas fotogrāfijas.

UDK

7.071.1(474.336)(084)
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72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 001018248
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā = Restored Cultural Monuments in
Latvia / dizains: Sandra Betkere ; vāka foto, [ievads]: Juris Dambis ; tulkojums:
SERRES ; Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Pieminekļu dokumentācijas
centrs. — [Rīga] : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, [2020].
2019. — 75 lpp. : ilustrācijas ; 27×14 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-8869-4-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā izdevumā jau sesto gadu sabiedrībai tiek izcelta veiksmīga kultūras pieminekļu pilnīga vai fragmentāra restaurācija — tāda, par kuru Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldes ekspertu komisijā valdīja vienprātība.

UDK

72.025.4(474.3)(083.82)+7.025.4(474.3)(083.82)

Kopkataloga Id: 001016826
Viļuma, Antra. Koka konstrukcijas Latvijas būvmākslā : promocijas darba kopsavilkums / Antra Viļuma ; zinātniskais vadītājs Dr.arch. Uģis Bratuškins ; oficiālie recenzenti: Dr.arch. Edgars Bondars, Dr.arch. Daiga Skujāne, Ph.D. Gintars
Stausks ; Rīgas Tehniskā universitāte. Arhitektūras fakultāte. Arhitektūras projektēšanas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(47 lp., PDF) : diagramma, ilustrācijas ; 2,68 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā
izdevuma ISBN 9789934225727. — Bibliogrāfija: 24.-47. lp. — ISBN 978-9934-22573-4 (PDF).
UDK
72.023:691.11(474.3)(043.2)
Kopkataloga Id: 001018048
Viļuma, Antra. Koka konstrukcijas Latvijas būvmākslā : promocijas darba kopsavilkums / Antra Viļuma ; zinātniskais vadītājs Dr.arch. Uģis Bratuškins ; oficiālie recenzenti: Dr.arch. Edgars Bondars, Dr.arch. Daiga Skujāne, Ph.D. Gintars
Stausks ; Rīgas Tehniskā universitāte. Arhitektūras fakultāte. Arhitektūras projektēšanas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 46 lpp. : diagramma,
ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas par autori uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225734. — Bibliogrāfija: 23.-46. lpp. — ISBN 9789934-22-572-7 (brošēts).
UDK
72.023:691.11(474.3)(043.2)
Kopkataloga Id: 001018053
Viļuma, Antra. Koka konstrukcijas Latvijas būvmākslā : promocijas darbs / Antra Viļuma ; zinātniskais vadītājs Dr.arch. Uģis Bratuškins ; Rīgas Tehniskā universitāte. Arhitektūras fakultāte. Arhitektūras projektēšanas katedra. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2020. — 174 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas
par autori uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 128.-151. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK
72.023:691.11(474.3)(043.3)
Kopkataloga Id: 001016828
Viļuma, Antra. Wooden Structures in Latvian Architecture : summary of the
doctoral thesis / Antra Viļuma ; scientific supervisor Dr.arch. Uģis Bratuškins ;
official reviewers: Dr.arch. Edgars Bondars, Dr.arch. Daiga Skujāne, Ph.D. Gintaras Stauskas ; Riga Technical University. Faculty of Architecture. Department
of Architectural Design. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp.,
PDF) : diagramma, ilustrācijas ; 2,34 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225703. — Bibliogrāfija: 25.-48. lp. — ISBN 978-9934-22-571-0
(PDF).
UDK
72.023:691.11(474.3)(043.2)

22

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 1, 1.–15. janvāris

Kopkataloga Id: 001018044
Viļuma, Antra. Wooden Structures in Latvian Architecture : summary of the
doctoral thesis / Antra Viļuma ; scientific supervisor Dr.arch. Uģis Bratuškins ;
official reviewers: Dr.arch. Edgars Bondars, Dr.arch. Daiga Skujāne, Ph.D. Gintaras
Stauskas ; Riga Technical University. Faculty of Architecture. Department of Architectural Design. — Riga : RTU Press, 2020. — 47 lpp. : diagramma, ilustrācijas ;
24 cm. — Ziņas par autori uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225710. — Bibliogrāfija: 24.-47. lpp. — ISBN 978-9934-22-570-3
(brošēts).
UDK
72.023:691.11(474.3)(043.2)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001018200
Brikmane, Iveta. Pa pēdām notiņām / Iveta Brikmane ; mākslinieks Kristaps
Brikmanis ; redaktore Inga Bērze. — [Siguldas novads] : Skaņgrams, [2020]. —
84 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 18×18 cm. — Uz 4. vāka: „Pa pēdām notiņām” ir otrā
grāmata, kas ir turpinājums pirmajai grāmatiņai „Septiņi stāsti par notiņām”. —
ISBN 978-9934-23-211-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir paredzēta solfedžo pamatu apguvei. Tajā var iepazīties ar nošu ilgumiem, taktsmēru, transponēšanu, intervāliem utt. Jau iepazītie tēli izdzīvos dažādus piedzīvojumus jautrajā mūzikas pasaulē. Šajos stāstos apgūsim mūzikas teoriju, ko māca mūzikas skolas
pirmajā un otrajā klasē.

UDK

78(07)+821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001017775
Putniņa, Jautrīte. Saules mūzika / Jautrīte Putniņa ; redaktore Sarmīte Medne ; ievads, vāka dizains: Māris Putniņš. — [Rīga] : Valters un Rapa, [2020]. —
421 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-570-10-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mūža beigu daļā pianiste Jautrīte Putniņa pakrita un salauza roku kreisās
plaukstas locītavā. Sarežģīts lūzums, kam sekoja operācijas, metāla rāmis, skrūves un, beidzot,
īpašs cements locītavā. Ar tādu roku klavieru spēle kļuva neiespējama. Tad Jautrīte jautāja dēlam Mārim, ko lai tagad iesāk? Māris ieteica uzrakstīt atmiņas — par dzimtu, par bērnību, kara
laikiem, par divdesmit gadus ilgo aizliegumu koncertēt, par tā laika notikumiem. Dažkārt vecāki
kaut ko pastāsta no senatnes, un tas parasti ir ļoti interesanti, bet ātri aizmirstas un pazūd. Un,
kad beigās cilvēks aiziet no dzīves, atmiņas ir pagalam un neglābjami pazudušas. Taču šoreiz ir
citādi.

UDK

78.071.2(474.3)
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792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 001018260
Tišheizere, Edīte. Neatkarības laika teātris : Latvijas teātra parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā / Edīte Tišheizere, Ieva Rodiņa, Dita Jonīte,
Lauma Mellēna-Bartkeviča ; recenzenti: Dr.art. Guna Zeltiņa, Dr.art. Līga Ulberte ;
zinātniskās redaktores: Dr.art. Edīte Tišheizere, Dr.art. Guna Zeltiņa ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Lauma Mellēna-Bartkeviča ; dizaina autores: Sarmīte
Māliņa, Dace Eglīte ; literārā redaktore Sigita Kušnere. — Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2020]. — 559 lpp. : ilustrācijas ;
22 cm + 1 pielikums (brošūra, 16 lpp.). — Pielikuma brošūrā personu rādītājs. —
Ietver bibliogrāfiju. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. —
ISBN 978-9984-893-48-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pētnieču Edītes Tišheizeres, Ievas Rodiņas, Ditas Jonītes un Laumas Mellēnas-Bartkevičas kopdarbs ir turpinājums vēstures grāmatām „Latvijas teātris, 70. gadi” un „Latvijas teātris, 80. gadi”, „Latvijas teātris, 20. gs. 90. gadi un gadsimtu mija”. Šajā grāmatā vēsture
vairs nav skatīta tikai kā „lielo” teātru attīstības gaita, bet gan stilu un virzienu, skolu un parādību
mijiedarbība. Tā kā daudzas parādības varēja attīstīties pateicoties tam, ka Latvija atguva valstisko neatkarību, bet māksla iekļāvās globālajos procesos, paplašinājās pētījuma robežas, tāpēc tam
dots nosaukums „Neatkarības laika teātris”. Pirmoreiz teātra vēstures kontekstā aprakstīta ne
tikai teātra, bet arī operas režija, scenogrāfija, jaunā, kolektīvi tapusī dramaturģija, laikmetīgā
deja un, protams, mūsu starptautisku autoritāti ieguvušie mākslinieki.

UDK

792.037/.038(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001018243
Forands, Ilgvars. Latvijas sporta apskats / Ilgvars Forands ; literārā redaktore
Inta Ceļdoma. — Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2020. — 598, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 595.-597. lpp. — ISBN 978-9934-8413-5-4
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatu caurvij divas tēmas — sporta pārvalde un sportistu sasniegumi.
Pirmā tēma aprakstīta vēsturiskās periodizācijas secībā — sporta pārvalde brīvajā Latvijā, okupācijas un Otrā pasaules kara laikā, padomju periodā un laikā pēc neatkarības atgūšanas. Sportistu sasniegumi sistematizēti atbilstoši sporta pārvaldes periodiem, tomēr pamatā akcentēti
panākumi lielākajos oficiālajos sporta pasākumos. Grāmatā sniegti arī sportistu biogrāfijas dati.
Laika periods pēc neatkarības atgūšanas sadalīts pa gadiem, tā ļaujot izsekot sporta attīstības
virzošajiem un kavējošajiem faktoriem, sportistu dzīves un sportiskajām norisēm.

UDK

796(474.3)(091)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 001018404
Žoklis : galvenokārt literārs žurnāls / Lauris Veips, Roberts Vilsons, Raimonds
Ķirķis, Marija Luīze Meļķe ; no slovēņu valodas atdzejojis Arvis Viguls. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], 2020.
Rudens 2020. — 39, [12] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Autori: Roberts Vilsons,
Lauris Veips, Lote Vilma Vītiņa, Reinis Lodziņš, Anna Belkovska, Raimonds
Ķirķis, Patrīcija Keiša, Strečko Kosovels, Jānis Plaudis, Kirils Ēcis, Ivars Šteinbergs. — Teksts latviešu valodā, ietver tulkojumus no franču un slovēņu valodas.
A n o t ā c i j a : Domubiedru grupa izdevusi literatūras un mākslas žurnālu „Žoklis”. Žurnāla
veidotāji ir Raimonds Ķirķis, Rihards Raudonis (dēvēti par „Žokļa” kauliem) un Marija Luīze Meļķe (dēvēta par Kalciju). Dzirdēts, ka žurnāla nosaukums un impulss meklējams reālā notikumā,
kad kāds puisis salauzis žokli. Žurnāla mērķis nav iekļauties kopējā literatūras un mākslas žurnālistikas ainā, bet pagaidām palikt pagrīdes izdevuma statusā. Tāpēc tas drīzāk uzskatāms par
žurnālu savējiem un līdzīgi domājošajiem.

UDK

82(082)+821.174(082)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001017765
Berra, Solvita. Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes
stāsti / Solvita Berra ; metodiskā konsultante Indra Lapinska ; dizains: Gunita
Arnava. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2020. — 294, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 293.-[295.] lpp. un nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-58005-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Lingvodidaktiskais izdevums paredzēts valodniecības un pedagoģijas studiju
programmu īstenošanai universitātēs, svešvalodu metodiķu un pedagogu profesionālajai pilnveidei. Grāmatā īpaša uzmanība pievērsta lingvistiskās ainavas pieejas un tekstu izmantojuma
teorētiskajam pamatojumam un praksei, mācot latviešu valodu kā svešvalodu. Šis ir starpdisciplinārs izdevums, kurā ir apvienotas jaunākās teorijas lingvistikā un valodas pedagoģijā ar svešvalodu mācīšanas praksi, t.sk. inovatīviem metodiskajiem paņēmieniem un neierastiem mācību
satura risinājumiem.

UDK

811.174’243

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001016356
Aberkrombijs, Džo. Karaļu pēdējais arguments / Džo Aberkrombijs ; no angļu
valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. — Rīga : Prometejs,
[2020]. — 686 lpp. ; 22 cm. — (Pirmais likums (triloģija) / Džo Aberkrombijs ;
Trešā grāmata). — Oriģinālnosaukums: Last Argument of Kings. — ISBN 9789934-553-43-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Beigas ir tuvu. Logenam Deviņpirkstim spēka pietiek vairs tikai vienai cīņai.
Ziemeļnieku ķēniņš joprojām ir savā tronī, un viņu apturēt var tikai viens cilvēks. Viņa senākais
draugs un ienaidnieks. Savā karā ir devies arī vecākais inkvizitors Glokta, kuram ir pārāk daudz
saimnieku, bet pārāk maz laika. Džezals dan Lutārs ir sapratis, ka gūt slavu karā ir pārāk bīstami,
tāpēc dod priekšroku vienkāršai dzīvei kopā ar mīļoto sievieti. Taču arī mīlestība var sagādāt
ciešanas. Kamēr Savienības karalis guļ uz nāves gultas, zemnieki dumpojas, bet augstmaņi grib
nozagt viņa kroni. Neviens netic, ka pār pašu Savienības sirdi varētu gulties kara ēna. Pirmajam
magam ir plāns pasaules glābšanai, taču pastāv risks. Galu galā nav nekā riskantāka, kā pārkāpt
Pirmo likumu…

UDK

821.111-312.9
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Kopkataloga Id: 001017361
Hantere, Ērina. Rītausma / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva
Elsberga ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 400 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — (Klanu kaķi. Jauns pareģojums / Ērina Hantere ; III [3]). —
„Jauns pareģojums” ir „Klanu kaķu” sērijas trešais cikls. — Oriģinālnosaukums:
Warrior Cats. Dawn. — ISBN 978-9934-0-8749-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Sāga turpinās! Tumsa, gaiss, ūdens un debesis satricinās mežu līdz pašām
saknēm. Jaunie kaķi, kuri devās ceļā, lai glābtu klanus, ir atgriezušies savās apmetnēs ar baisu
vēsti: kaķiem ir jāatrod jaunas mājas, pretējā gadījumā tos sagaida posts un iznīcība. Taču aiz
klanu teritoriju robežām draud neparedzamas briesmas, turklāt kaķi nemaz nezina, kurp doties.
Viņiem ir vajadzīga Zvaigznes klana zīme…

UDK

821.111-93-3

Kopkataloga Id: 001017363
Hantere, Kara. Kāds no savējiem : romāns / Kara Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Elga Rusmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 317, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu
klubs). — (Izmeklē inspektors Ādams Folijs / Kara Hantere ; 1). — Oriģinālnosaukums: Close To Home. — ISBN 978-9934-0-8736-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kā bērns var pazust, neatstājot nekādas pēdas? Iepriekšējā vakarā astoņgadīgā Deizija Meisone pazuda no ģimenes ballītes. Neviens no klusās piepilsētas ieliņas iedzīvotājiem neko nav redzējis — vai vismaz tā viņi saka. Inspektors Ādams Folijs cenšas neļauties
aizspriedumiem, tomēr viņa pieredze liecina, ka deviņos gadījumos no desmit vainīgais parasti
ir kāds upurim pazīstams cilvēks. Visticamāk, kāds melo. Un Deizijas prombūtne bīstami ieilgst.

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001017352
Hantere, Kara. Tumsā : romāns / Kara Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 364, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — (Izmeklē inspektors Ādams Folijs / Kara Hantere ; 2). — Sērijā par inspektoru Ādamu Foliju
iznākuši: „Kāds no savējiem” un „Tumsā”. — Oriģinālnosaukums: In the Dark. —
ISBN 978-9934-0-8732-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kādas mājas pagrabā tiek atrasta sieviete un bērns. Abi ir tuvu nāvei. Neviens nezina, kas viņi ir. Sieviete nespēj runāt, un policijai nav ziņots par bezvēsts pazudušām
personām, kuru apraksts tām atbilstu. Mājas īpašnieks apgalvo, ka nekad nav redzējis ne vienu,
ne otru. Klusās Oksfordas ielas iedzīvotāji ir satriekti. Kā tas ir varējis notikt viņu acu priekšā?
Taču inspektors Ādams Folijs zina, ka nekas nav neiespējams. Un ka neviens nav tik nevainīgs,
kā izskatās…

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001016515
Kloka, Renē. Pasakas par Brālīti Trusīti : iecienītākās Džoela Čendlera Harisa
pasakas / Renē Klokas pārstāsts un ilustrācijas ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 76 lpp. : ilustrācijas ;
27 cm. — ISBN 978-9934-16-903-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Brālītim Trusītim patīk izjokot draugus, tomēr ne vienmēr viss notiek pēc
viņa prāta. Vai Lapsam Kūmiņam, Brālim Bruņrupucim un citiem dzīvniekiem izdosies pārmācīt
palaidnīgo garausi?

UDK

821.111-93-32+821.111-343
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Kopkataloga Id: 001017376
Kristi, Agata. Nāve uz Nīlas : romāns / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi
Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 316,
[1] lpp. ; 23 cm. — „Izmeklē Erkils Puaro”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Death
on the Nile. — ISBN 978-9934-0-9146-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Agatas Kristi slavenākajā darbā godājamais detektīvs Erkils Puaro dodas ceļojumā uz Ēģipti. Mierpilno Nīlas kruīza noskaņu izjauc atklājums, ka Lineta Ridžveja ir tikusi
nogalināta ar šāvienu galvā. Viņa bija jauna, bagāta un skaista. Meitene, kurai bija viss… līdz viņa
zaudēja savu dzīvību. Erkils Puaro iepriekš bija dzirdējis kādu citu pasažieri sakām: „Es gribētu
piegrūst savu jauko, mazo pistoli viņai pie pašas galvas un… vienkārši nospiest mēlīti.” Tomēr
Ēģiptes saules izraisītajā svelmē nekas nav gluži tā, kā šķiet.

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001017439
Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Fēniksa ordenis / Dž. K. Roulinga ; no angļu valodas tulkojuši: Ingus Josts, Ieva Kolmane, Sabīne Ozola, Māra Poļakova ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 911, [1] lpp. : ilustrācijas,
portrets ; 21 cm. — (Harijs Poters / Dž.K. Roulinga ; 5). — Oriģinālnosaukums:
Harry Potter and the Order of the Phoenix. — ISBN 978-9934-0-8753-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cūkkārpai pienākuši Tumši laiki. Pēc Atprātotāju uzbrukuma viņa brālēnam
Dūdijam Harijs saprot, ka Voldemorts darīs visu, lai viņu atrastu. Daudzi burvji joprojām netic
tam, ka Tumsas pavēlnieks ir atgriezies, bet Harijs savā pārliecībā nav viens: lai cīnītos ar tumsas spēkiem, Drūmkaktē pulcējas Slepena ordeņa brālība. Pie profesora Strupa Harijam jāapgūst
slēpprātība, kas varētu zēnu pasargāt no Voldemorta centieniem ielauzties viņa prātā. Taču uzbrukumi kļūst jo dienu, jo spēcīgāki, un Harijam sāk pietrūkt laika…

UDK

821.111-93-312.9

Kopkataloga Id: 001019154
Roulinga, Dž. K. Fantastiskās būtnes un kur tās meklēt / Dž. K. Roulinga ; no
angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 96, [10] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — „Tritons Skamanders”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Fantastic beasts and where to find
them. — ISBN 978-9934-0-9213-8 (iesiets).
UDK
821.111-93-312.9

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001017760
Devero, Džūda. Nozagtie laimes mirkļi : romāns / Džūda Devero un Tāra Šītsa ;
no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 413 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Chance of a Lifetime. —
ISBN 978-9934-25-001-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ja tev tiktu dota iespēja izlabot savas pieļautās kļūdas un dzīvot vēlreiz — vai
tu piekristu? Līemam šāda iespēja tiek sniegta, tiesa gan, ne sevišķi glaimojošā nozīmē. Jaunajā
dzīvē viņam ir jādara viss, lai sieviete, ko viņš bezgala mīl, būtu kopā nevis ar viņu, bet… citu
vīrieti. Tikai tad Līems būs piepildījis savu dzīves misiju. Interesanti? Un kā vēl! Grāmata ne tikai
liks just līdzi galvenajiem varoņiem, bet arī ļaus aizmirsties smieklos un labā garastāvoklī.

UDK

821.111(73)-31

27

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 1, 1.–15. janvāris

Kopkataloga Id: 001019056
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Pašā dibenā. — 217 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Grega dienasgrāmata / Džefs
Kinnijs ; 15). — Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid. Deep End. — ISBN
978-9934-0-9167-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad Gregs Heflijs ar ģimeni kemperī dodas apceļot dzimto zemi, visi ir gatavi
mūža lielākajam piedzīvojumam. Taču Hefliju ģimenes plāni neīstenojas, un viņi nonāk kempingu
parkā, kurš nav nekāda vasaras atvaļinājuma paradīze. Turklāt virs galvas pēkšņi samilst lietus
mākoņi un ūdens upē strauji ceļas. Kļūst arvien sliktāk, un Heflijiem ir jādomā, vai vasaras atpūta
vēl ir glābjama vai arī vienkārši jālaižas dibenā.

UDK

821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 001016348
Švāba, V. E. Ļaunestība / V.E. Švāba ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Ilze Jansone. — Rīga : Prometejs, [2020]. — 343 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Vicious. — ISBN 978-9934-553-42-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Teorētiski šī varētu būt klasiska sižeta līnija — divi draugi kļūst par ienaidniekiem un mēģina viens otru iznīcināt. V.E. Švāba ir grāmatā uzbūrusi pasauli, kas apvieno spilgto grafisko noveļu varoņstāstu un drūmo „film noir” žanra stilistiku. Pasauli, kurā pārdabisku
spēju iegūšana automātiski nepadara cilvēku par varoni un tiek apšaubīta varoņa misijas būtība.

UDK

821.111(73)-93-31+821.111(73)-312.9

Kopkataloga Id: 001017385
Vestovera, Tara. Izglītotā : patiess stāsts par izglītību kā atslēgu uz pasauli / Tara
Vestovera ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 382, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Educated. —
ISBN 978-9934-0-8994-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tara Vestovera piedzima mormoņu ģimenē un skolā sāka mācīties vien 17
gadu vecumā. Taras tēvs, būdams nelokāmi pārliecināts par tuvo pasaules galu, cik spēdams norobežoja savu ģimeni no sabiedrības. Nebija neviena, kurš gādātu, lai šīs ģimenes bērni iegūst
izglītību un saņem medicīnisko palīdzību, vai iejauktos, kad Taras vecākais brālis kļuva varmācīgs. Tara nolēma izmēģināt citu ceļu un patstāvīgi sagatavojās iestājeksāmeniem koledžā. Ceļš uz
izglītību mainīja Taru un aizveda pāri okeānam līdz pat Hārvardai un Kembridžai, kur viņa ieguva
doktora grādu vēsturē. Tikai tad viņa sāka prātot, vai nav aizceļojusi par tālu un vai vēl pastāv
ceļš, kas ved uz mājām.

UDK

821.111(73)-94

821.113.3 Islandiešu literatūra
Kopkataloga Id: 001017366
Sigurdardotira, Irsa. Caurums : detektīvromāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 349, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). —
Ceturtais darbs ciklā par psiholoģes Freijas un detektīva Huldara izmeklētājiem
noziegumiem. — Oriģinālnosaukums: Gatið. — ISBN 978-9934-0-8929-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Bagāts investors tiek atrasts karājamies striķī senā soda izpildes vietā starp
lavas laukiem. Pēc līķa apskates kļūst skaidrs, ka tā nav pašnāvība. Mirušā krūtīs ir iedzīta nagla,
pie kuras ir aizķēries vairs tikai mazs papīra gabaliņš. Izmeklētājs Huldars tiek norīkots pārbaudīt mirušā dzīvokli. Tur viņš satiek Freiju un kādu mazu zēnu, kurš nemāk paskaidrot, kāpēc
atrodas svešajā dzīvoklī. Tā kā netiek atklāta nekāda saikne starp bērnu un noslepkavoto vīrieti,
Freijai un Huldaram jāapvieno spēki, lai atrastu mazā zēna vecākus, cerot paspēt laikā un atrast
viņus dzīvus.

UDK

821.113.3-312.4
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821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001019220
Lekberga, Kamilla. Zelta būris / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi
Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. —
350, [1] lpp. ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: En bur av guld. — Tulkots no: The
Golden Cage.- ISBN 978-9934-20-452-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Feija ir mīlējusi Džeku kopš biznesa skolas studiju gadiem. Džeks uzaudzis
turīgā ģimenē atšķirībā no Feijas, kura ir smagi strādājusi. Kad Džekam nepieciešama palīdzība
jauna uzņēmuma dibināšanā, Feija pamet skolu, lai viņu atbalstītu. Kad bizness sāk attīstīties,
Feijai un Džekam piedzimst mazulis, un Feija sevi velta ģimenei un mājas rūpēm, dzīvojot turīgāk,
nekā jebkad būtu varējusi iedomāties. Tomēr Džeka attieksme ir mainījusies. Kad Feija atklāj, ka
viņam ir dēka, viņas perfektā pasaule sašķīst lauskās. Šajā draiskulīgajā, dzirksteļojošajā stāstā
par seksu, nodevību un noslēpumiem Džeks saņems tieši to, ko pelnījis, jo sievietes atriebība ir
nežēlīga, bet skaista.

UDK

821.113.6-312.4

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 001019059
Lēdiga, Agnese. Mirklis pirms laimes : romāns / Agnese Lēdiga ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. — 302, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Juste avant le bonheur. — ISBN 978-9934-0-8642-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Divdesmitgadīgā Žilī sapņu prinčiem sen vairs netic. Pasakās sievietes neaudzina bērnus vienas un nestrādā garas stundas par kasieri lielveikalā. Patiesu prieku viņai sagādā
vienīgi dēls Lulū. Kādu dienu viņu ievēro un uzrunā Pols, nesen kā šķīries piecdesmitgadnieks.
Pols uzaicina Žilī doties viņam līdzi uz Bretaņu, lai dažas dienas pavadītu mājā pie jūras. Viņi
dodas turp kopā ar Pola dēlu Žeromu, kurš cenšas rast mierinājumu pēc sievas nāves. Lulū dzīvesprieks un optimistiskais raksturs uzmundrina šo mazliet savādo kompāniju. Atceļā notiek
traģiska autoavārija…

UDK

821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001016960
Гайдаров, Сергей Глебович. По мелочи : из записных книжек за 1976-2020
гг. / Сергей Гайдаров. — Издание второе, исправленное и дополненное. —
Рига : [Sergejs Gaidarovs], 2020. — 298 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 9789934-23-267-1 (brošēts).
UDK
821.161.1-1(474.3)
Kopkataloga Id: 001014194
Журавлев, С. А. 33 & 33 : библиография сочинений члена Союза писателей
Латвии, профессора, академика С.А. Журавлева. — [Rīga] : Улей, [2020]. —
18 lpp., 3 nenumurētas lp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portrets ; 30 cm. — Ziņas
par autoru: 15.-18. lpp.
UDK
821.161.1(474.3)(092)(01)
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821.161.3 Baltkrievu literatūra
Kopkataloga Id: 001018132
Гараеўскі, Вацлаў. Напевы маёй душы : вершы / Вацлаў Гараеўскі (Vaclavs
Gerajevskis) ; sastādītāja, priekšvārds: J. Grīsle. — Елгава : Jelgavas baltkrievu
biedrība „Ļanok”, 2020. — 88, [3] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Teksts baltkrievu
valodā, ievads latviešu valodā. — ISBN 978-9934-23-207-7 (iesiets).
UDK
821.161.3-1(474.3)

821.163.6 Slovēņu literatūra
Kopkataloga Id: 001019092
Bauere, Jana. Mežlaumiņa Baigajā biezoknī / Jana Bauere ; ilustrējusi Kerolaina
Tova ; tulkojums no slovēņu valodas: Māra Gredzena un Marika Rozenberga. —
Rīga : Aminori, [2020]. — 101, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — „Pirmā grāmata”—
Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Groznovilca v Hudi hosti. — ISBN 978-99348977-3-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Uz Baigā biezokņa pusi lidoja kaut kas dīvains. Mazs, salāpīts gaisa balons ar
tējkannu groza vietā. Tas ieķērās kazenāju krūmā un apstājās. Tejkannas vāciņš ar troksni atsprāga vaļā. Ārā izrāpās maza, nokaitināta radība. Šausmīgi dusmīga. Vasaras kleitiņā un cepurītē, no
kuras laukā auga tādi kā žuburi. Tā bija mežlaumiņa! Baigā biezokņa iemītnieki vēl pat nenojauta,
kas viņus turpmāk sagaida…

UDK

821.163.6-343

Kopkataloga Id: 001019085
Bauere, Jana. Mežlaumiņa un trakā ziema / Jana Bauere ; ilustrējusi Kerolaina
Tova ; tulkojums no slovēņu valodas: Māra Gredzena un Marika Rozenberga. —
Rīga : Aminori, [2020]. — 158, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — „Otrā grāmata”—Uz
vāka. — Oriģinālnosaukums: Groznovilca in divja zima. — ISBN 978-9934-89774-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Otrajā grāmatā „Mežlaumiņa un trakā ziema” darbība notiek ziemā un tās
varoņiem jātiek galā ar gluži cilvēciskām likstām — māņticību, šaubām, greizsirdību un gļēvumu. Mežlaumiņa satiek Briesmoņu briesmoni un varaskāro vāverīti sarkanā platmalē. Izrādās,
ka burvju zvaniņš spēj uzburt melleņu pīrāgu, bet nolādētais akmens nemaz nav bīstams, kamēr
vien to kāds nav pacēlis.

UDK

821.163.6-343

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001019221
Alsters, Ģirts. Neiznīcināmais : starp virvi un ziepēm / Ģirts Alsters. — [Rīga] :
[Oto Stūris], 2020. — 12 lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-23-287-9 (brošēts).
UDK
821.174-3

Kopkataloga Id: 001017812
Ābeltiņa, Dace. Sirds pielija zeltītu gaismu : dzeja / Dace Ābeltiņa. — [Latvija] :
Domu Pērles, [2020]. — 204 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-593-50-5
(iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001017807
Ābeltiņa, Dace. Skan klusuma balss : dzeja / Dace Ābeltiņa. — [Latvija] : Domu
Pērles, [2020]. — 200 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-593-54-3 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001019089
Ābolniece, Ligita. Baltais miers / Ligita Ābolniece ; ievads: Inga Pizāne ; vāka
foto: Inga Nestere. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 104 lpp. ; 19 cm. — ISBN
978-9934-600-11-1 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001018097
Birusiite. Dziedi, mana dvēselīte, un ziedi! : dzejoļu un zīmējumu albums / Birusiite, dzeja, gleznu reprodukcijas. — [Varakļānu novads] : Domu Pērles, [2020]. —
31 lpp. : ilustrācijas ; 14×20 cm. — ISBN 978-9934-593-56-7 (brošēts).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001017172
Broņislavas Martuževas Likteņgaitu klade / Kaspars Strods, Anna Egliena, Aldis
Kise, Andris Baltacis ; redaktore Baiba Baltace-Saukāne. — Rēzekne : Muzikālais teātris-studija „Baltie lāči”, [2020]. — 107 lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ;
24 cm. — ISBN 978-9934-23-241-1 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : „Broņislavas Martuževas Likteņgaitu klade” ir izdevums, kurā apvienoti laikmeta vēsturiskā konteksta apraksti, dzejnieces un dziesminieces biogrāfiski stāsti, dienasgrāmatas fragmenti, dzeja rokrakstā un Martuževas sacerētās melodijas nošu pierakstā. Izdevums caur
vienas personības prizmu un viņas likteni ļauj labāk izprast 20. gadsimts notikumus Latvijā.

UDK

821.174(092)+821.174-94+821.174-1

Kopkataloga Id: 001016469
Būmeisters, Rodrigo. Otra puse / Rodrigo Būmeisters, [teksts, ilustrācijas]. —
[Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2020]. — 28 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a : Tāds pats kā visi, es ienācu šai pasaulē. Tobrīd vēl es nekā neatšķīros no pārējiem, tai gadā dzimušiem bērniem. Kā visiem vecākiem, arī manējiem, bija sapnis par vienreizēju
un apbrīnojamu bērnu. Cilvēciskums, mīlestība un ticība ir lietas ko var iemācīties vienīgi no
vecākiem. Tā arī augu — mīlot un ticot, jo tas arī ir cilvēciskums…

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001015708
Cilvēkzvērs : lugu krājums / redaktore Skaidrīte Gugāne ; ievads: Ieva Kalniņa ;
sastādītāji: Vilnis Rullis, Ināra Andžāne, Lelde Stumbre, Dzintra Zimaiša, Biruta
Zujāne. — [Rīga] : Dramaturgu asociācija, 2020. — 359 lpp. : portreti ; 22 cm. —
ISBN 978-9934-23-209-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lugu krājumā „Cilvēkzvērs” ir iekļautas desmit autoru oriģināllugas, kas uzvarēja ilgtermiņa projekta „Lugu konkurss — lugu krājums” pirmajā lugu konkursā. Pārstāvētie
autori: Inga Ābele, Rodžers de Kūrs (pseidonīms), Anna Rancāne, Egīls Šņore, Lelde Stumbre,
Kristiāna Štrāle-Dreika, Aleksejs Ščerbaks, Aiva Birbele, Rūta Žeina (pseidonīms), Elgars Čerņickis (pseidonīms).

UDK

821.174-2(082)
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Kopkataloga Id: 001017411
Dvēsele rudeņo / Inga Apsīte, Anita Krūmiņa, Valda Ostrovska, Līga Pavlova, Agrita Priedoliņa, Marika Višņevska. — Daugmale : Domu Pērles, 2020. — 141 lpp. :
ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-593-49-9 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001017476
Eglāja, Baiba. Iedvesmas dzīlēs / Baiba Eglāja. — [Latvija] : Domu Pērles,
[2020]. — 35 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-593-36-9 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001019097
Ezera, Regīna. Pūķa ola ; Cilvēkam vajag suni ; Kaut kas līdzīgs mēnesgaismai /
Regīna Ezera ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; ievads: Ligita Ādamsone. —
Rīga : Jumava, [2020]. — 174, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-246-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Rakstnieces Regīnas Ezeras personība un daiļrade ir savdabīgi kaira — tiklīdz tuvojies viņas pasaulei, esi satverts un vedināts tālāk un dziļāk.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001017416
Grasmane, Skaidrīte. Saules pagalmā / Skaidrīte Grasmane. — Daugmale :
Domu Pērles, 2020. — 168 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-593-52-9 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001017391
Kaijaka, Diāna. Hugo meklē sapnīti : (meža šūpuļdziesma) / Diāna Kaijaka,
teksta autore un māksliniece ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 52 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21×27 cm. — ISBN 978-9934-09058-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Hugo meklē sapnīti” ir stāsts par āpsi Hugo, kurš ir ļoti čakls, apzinīgs un
tālredzīgs āpsis. Viņš ir strādājis visu vasaru un tagad mierīgi varētu iet gulēt līdz pavasarim.
Bet… Hugo nevar aizmigt un saprot, ka ir jāizdomā, par ko sapņot garajā gulēšanas laikā. Un tā
āpsis dodas pie draugiem, lai uzzinātu, par ko sapņo viņi. Pēc ciemošanās pie lāča, vāveres, pūces
un eža, iedvesmojies no draugu sapņiem, Hugo liekas uz guļu, sapņojot sapni par draugiem un
piedzīvojumiem, kas viņus gaida, kad ziema būs galā un viņi visi satiksies.

UDK

821.174-93-32
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Kopkataloga Id: 001017751
Kalnozols, Andris. Kalendārs mani sauc : romāns / Andris Kalnozols ; redaktors
Henriks Eliass Zēgners ; dizainers: Tom Mrazauskas. — [Rīga] : Orbīta, [2020]. —
322, [5] lpp. ; 19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — ISBN 978-9934-591-07-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Romāna centrālais tēls ir jauns vīrietis ar grūti definējamu garīgās veselības
stāvokli. Brīžiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā bērnam, citkārt — ka labāk nekā vairumam pieaugušo. Stāsta struktūru veido vietējās mazpilsētas mācītājam rakstītas vēstules, kurās galvenais
varonis reflektē par savā dzīvē notiekošo, tādējādi iepazīstot pats sevi un apkārtējo pasauli. Nelaimīga iemīlēšanās viņu novedusi pie eksistenciālas nepieciešamības no galvas iemācīties katra
kalendāra datumā svinamās vārdadienas, lai „nokļūtu tuvāk” iecerētajai meitenei, proti, — starp
visiem vārdiem atrodams arī viņējais.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001018190
Kaže, Daiga. Stāsti dzirdīgām ausīm / Daiga Kaže ; māksliniece Guna Miķelsone ;
dizains: Normunds Pucis ; redaktore Ingrīda Lisenkova. — [Rīga] : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2020. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8637-3-8
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Daigas Kažes stāsti aizkustina un liek aizdomāties gan maziem, gan lieliem.
Grāmatā ir 24 sirsnīgi un izklaidējoši stāsti, kas vēsta par draudzību, godīgumu, pazemību, drosmi un citām kristīgām vērtībām. Tā ir lieliska lasāmviela vecākiem kopā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, vienlaikus sniedzot daudz ierosmju ticības izaugsmei un kristīgu
tradīciju veidošanai ģimenē vai klasē.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001018123
Kārkliņa, Anita. Dievišķais mirdzums = Divine Radiance / Anita Kārkliņa, poetry
and english translation ; cover design by Dace Solovjeva. — Daugmale : Domu
Pērles, [2020]. — 87 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā. — ISBN 978-9934-593-45-1 (iesiets).
UDK
821.174-1=030.174=111
Kopkataloga Id: 001018206
Kota, Laima. Cilvēks ar zilo putnu : romāns / teksts un ilustrācijas: Laima Kota ;
literārā redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša
vāku dizains. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. — 326, [2] lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — (Es esmu… Anšlavs Eglītis). — ISBN 978-9934-595-18-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autore saka: „Ir viens dzīves posms, ko Anšlavs Eglītis aprakstījis maz, skopi,
pusvārdos vai iztālēm. Tā ir trimda. Pieci gadi pēc Otrā pasaules kara Vācijā, mazā pilsētiņā gandrīz pie Šveices robežas. Tos pieminot, visos avotos gandrīz viens meldiņš: „Trimdas laiku pavada
Vācijā.” Tas mani ieintriģēja. Izēdos cauri periodikas kalnam, ieniru laikabiedru atmiņu avotos,
uzzīmēju karti, un aidā — sanāca pilna istaba ar latviešu leģionāriem, rakstniekiem, dievputniņiem un švābiem, visi sāka teikt un mācīt, kam romānā jābūt.”.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001016393
Krampe, Diāna. Kate, kas dzīvoja mežā / Diāna Krampe. — [Rīga] : Sila Purene,
[2020]. — 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-23-247-3
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Reiz meitene, vārdā Kate, nolēma doties dzīvot mežā. Viņai patika pilsēta,
kurā viņa dzīvoja, taču mežs šķita daudz interesantāks. Mežs bija vieta, kas solīja aizraujošus
piedzīvojumus un jaunus draugus. Kā Katei klājās mežā, uzzini šajā grāmatiņā!

UDK

821.174-93-32
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Kopkataloga Id: 001019213
Ķezbers, Kārlis. Rūķu pasaules ceļojums : pasaka / Kārlis Ķezbers ; ilustrējusi
Elīna Skrapce ; dizainu veidojis Guntars Sietiņš ; rediģējis Jānis Oga ; [pēcvārds:]
Inguna Daukste-Silasproģe. — Rīga : Mansards, [2020]. — 123, [4] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Pirmizdevums: Linkolna : Vaidava, 1961. — ISBN 978-9934-12-2446 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatas galvenie varoņi ir trīs rūķi — Daris, Varis un Māris. Viņu sapnis ir
apceļot pasauli, un tas arī kļūst iespējams, kad Daris uzvar sacensībās un iegūst naudu kārotajam
ceļojumam. No dzimtā Podniekkalna rūķu ceļš ved gan uz cūku ciemu Vepraine, gan zirgu ciemu
Rumaki, gan dzīvnieku pilsētiņu Metropole un vēl citām vietām. Viņi piedzīvo arī pārbaudījumus
un grūtības, un, iepazinuši pasauli, laimīgi atgriežas mājās.

UDK

821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 001017806
Lapiņš, Māris. Mirkļu kalējs / Māris Lapiņš. — Daugmale : Domu Pērles, 2020. —
224 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-593-51-2 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001019061
Lasmane, Valentīne. Nakts jau nav tikai gulēšanai : Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts / Valentīne Lasmane ; Gaita Grūtupa sakārtojums un literārā apdare ;
manuskriptu recenzēja: Ph.D. Maija Runcis, Ph.D. Māra Lazda, Dr.hist. Uldis Neiburgs ; zinātniskie redaktori: Aija Priedīte, Kaspars Zellis ; literārā redaktore
Indra Orleja ; redaktore Māra Zirnīte ; vāka dizains: Kristīne Krēsliņa ; Latvijas
Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas mutvārdu vēstures
pētnieku asociācija „Dzīvesstāsts”. — Rīga : Mansards, [2020]. — 482, [12] lpp.,
24 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — (Dzīvesstāstu sērija „Bezbailīgie”). — Personu alfabētiskais rādītājs: 445.-[483.] lpp. — ISBN 978-993412-243‑9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ar šo grāmatu LU Filozofijas un socioloģijas institūts, asociācija „Dzīvesstāsts” un apgāds „Mansards” aizsāk mutvārdu vēstures sēriju „Bezbailīgie” — par Latvijas valsts
vienaudžiem, kuri riskēja ar dzīvību, lai Otrā pasaules kara beigās glābtu cilvēkus no atkārtotas
padomju okupācijas. Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts izdots Gaita Grūtupa literārajā apdarē. V.
Lasmane ir viena no bezbailīgajiem, kuri II pasaules kara noslēgumā organizēja bēgļu laivas uz
Zviedriju. Jaunībā viņa bieži pārdzīvojusi bailes un mācījusies tās pārvarēt. Bailes atkāpās īstu
briesmu priekšā, un viņas rīcība Valentīni piepulcē nacionālās pretestības kustības klusajiem
varoņiem.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001018113
Lukjanskis, Egīls. Alegorija : ultramodernisms / Egīls Lukjanskis, Modris Mūris ; teksta apstrāde: Gunita Barščauska. — Daugmale : Domu Pērles, 2020. —
49 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-593-37-6 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)
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Kopkataloga Id: 001017142
Manfelde, Andra. Pasaka par Sniega Kurmi / Andra Manfelde ; ilustrējusi Annija
Drungila ; redaktore Dace Sparāne-Freimane. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. —
38, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — „Ar paplašināto realitāti”—Uz vāka. — ISBN
978-9934-595-22-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sniega Kurmis tumšā gadalaikā klīst svešā pilsētā. Meklējot interesantu nodarbošanos, viņš maldās kā labirintā. Kļūst aizvien skumjāk un vientulīgāk, bet piepeši sāk snigt
un uzrodas „kaut kas”, kurš gan pirmajā mirklī nešķiet visai draudzīgs. Ja arī tu reizēm sajūties
vientulīgi — palūkojies apkārt vērīgāk! Lai Sniega Kurmis rāda ceļu pelēkā, pelēkā pilsētā!

UDK

821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 001017811
manu domu pieskāriens / Maija Dāldere, Agnese Dobroze, Irēna Krastiņa, Laila
Mūrniece, Elīza Puķāne. — Daugmale : Domu Pērles, 2020. — 137 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-593-62-8 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001016483
Matulis, Haralds. Eksistencialisms / Haralds Matulis ; redaktors Dens Dimiņš ;
dizainu radījis Aleksejs Muraško. — Rīga : Ascendum, [2020]. — 118 lpp. : notis ;
18 cm. — „Antonēna Arto un Žaka Rivjēra saraksti no franču valodas tulkojis Dens
Dimiņš (izdevums: Artaud, Antonin. L’Ombilic des Limbes. Paris : Gallimard,
1968)”—118. lpp. — Teksts latviešu valodā, daļa teksta tulkota no franču valodas. — ISBN 978-9934-8795-5-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Latvijas Literatūras gada balvas laureāta Haralda Matuļa dzejprozas krājums
„Eksistenciālisms” domāts plašai auditorijai — visiem, ko nomāc dzīves neskaidrība, tiem, kas
ir nelaimīgi, kas piedzīvojuši šaubas par dzīves jēgu, pusmūža cilvēkiem pirms un pēc 35 gadu
vecuma, dzejniekiem. Šī ļoti daudzslāņaina grāmata, kas ne uz vienu neatstās viennozīmīgu iespaidu. Tā dod telpu klusām skumjām, sarkasmam, mīklām un noslēpumiem. Un tikai no lasītāja
atkarīgs, cik dziļi viņš vēlas iegrimt šajos slāņos.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001016398
Medne, Antra. Sajūtu restaurācija : dzejnieka Aleksandra Čaka un viņa ģimenes ikdiena / sastādītāja un redaktore Antra Medne ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Aleksandra
Čaka memoriālais dzīvoklis-muzejs, 2020. — 43, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas ;
27 cm. — ISBN 978-9934-566-18-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata dod iespēju ielūkoties dzejnieka Aleksandra Čaka un viņa ģimenes
piemiņas lietu kolekcijā. Grāmata sniedz liecību par dzejnieka ģimeni, sadzīvi Rīgā 20. gadsimta
pirmajā pusē un apģērbu modi. Vairākās krāsainās fotogrāfijās apskatāmi priekšmeti un sadzīves
lietas, kas savulaik kalpojuši Aleksandram Čakam, viņa vecākiem, kā arī sievai. Dzejnieka ģimenes piemiņas lietas un sadzīves priekšmeti līdz mūsdienām saglabājušies daļēji, un tas saistīts ar
sarežģīto laiku 20. gadsimta pirmajā pusē un biežo pārcelšanos no vienas dzīves vietas uz citu.
Tiem priekšmetiem, kuri ir saglabājušies, ir ne tikai materiālā vērtība, bet arī emocionālā atmiņa,
kas pamatota dzejnieka laikabiedru atmiņās, stāstos un fotogrāfijās.

UDK

821.174(092)
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Kopkataloga Id: 001017415
Mēs neesam VIESI TE! : mīlestībā — Viesītes novadam! : Viesītes novada dzejnieku dzeja. — Rīga : Domu Pērles, 2020. — 105 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Autori:
Juris Misiņš, Anita Orbidāne, Anita Mutule, Baiba Masuleviča, Vita Liepiņa, Daina
Vanaga, Ilga Kadiķis, Irēna Krastiņa, Anita Maļinovska, Gunārs Līcītis, Edīte Sipoviča, Elita Jansone. — ISBN 978-9934-593-38-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Viesītes novada dzejnieku dzejas kopkrājums ir sava veida uzdrīkstēšanās un
jauns sākums. Grāmatas nosaukums — Mēs neesam VIESI TE! — izsaka autoru piederību Viesītei. Krājumam dzejnieki atvēlējuši veiksmīgākos, kā arī jaunākos, nepublicētos dzejoļus. Dzejas
ilustrācijām izmantoti Viesītes Mūzikas un mākslas skolas talantīgo audzēkņu zīmējumi.

UDK

821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001017816
Mūris, Modris. Pārsteigums / Modris Mūris. — [Latvija] : Domu Pērles, [2020]. —
67 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-593-53-6 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001017817
No sirds uz sirdi vārdi steidz / Monta Brīdiņa, Baiba Jaunzema, Anita Krūmiņa,
Sigita Sīle, Mārīte Vipule. — Daugmale : Domu Pērles, 2020. — 145 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-593-63-5 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001015935
Nuts, Zane. Es izgludināju viņa kreklus : romāns / Zane Nuts ; redaktore Elīna
Kuple. — [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], [2020]. — 1 tiešsaistes resurss
(ePUB) ; 1,88 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934-8935-1-3 (ePUB) ; ISBN 9789934893506 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Ieva ir vienkārša, jauna sieviete. Gana agri viņa ir izvēlējusies tādas dzīves
vērtības, kuras sniedz mieru, harmoniju un saticību. Ja neskaita neveiksmīgo romantisko dzīves
pusi, visādi citādi Ieva ir laimīga. Tomēr viss mainīsies, kad viņa negaidīti sastaps vīrieti, kurš sagriezīs viņas dzīvi kājām gaisā. Vīrieti, kura vērtības un principi ir diametrāli pretēji. Viņas dzīvē
ieplūdīs jaunas, intensīvas sajūtas, kurās būs jāmācās nepazaudēt sevi.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001015939
Nuts, Zane. Zosāda : romāns / Zane Nuts ; literārā redaktore Baiba Ivulāne ; māksliniece Ieva Mazlazdiņa. — [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 1,76 MB. — ISBN 978-9934-8935-5-1 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Bēgot no laulības problēmām un dzīves smacējošās vienmuļības, Gunta cer
atrast patvērumu Itālijas Alpu kalnu klusumā, taču tā vietā iepazīst vēl neapjaustu kaisli un emocijas, kas strauji maina viņas personību un uztveri. Viņa negaidīti sastop vīrieti, kas kļūst par
viņas jaunās dzīves pavadoni, taču, vai Gunta spēs no šī piedzīvojuma izsoļot ar nesalauztu sirdi,
tas nav paredzams…

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 001018118
Rubeze, Līva. Melodija : dzeja / Līva Rubeze. — [Daugmale] : Domu Pērles,
[2020]. — 20 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-40-6 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001018094
Ručevska, Ilze. Dvēseles atspulgs : dzeja / Ilze Ručevska. — Daugmale : Domu
Pērles, 2020. — 77 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-593-41-3 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001018115
Rudens čuksti : dzeja / Evija Ezeriņa, Agita Freiberga. — Rīga : Domu Pērles,
2020. — 54, 40 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-47-5 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001018110
Saules starā / Helga Beks, Astrīda Graubiņa, Vēsma Mateviča, Veneranda Rimša. — Daugmale : Domu Pērles, 2020. — 119 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-59348-2 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001016502
Savvaļas burtnīca : 1.-4. sējums / grafiskais dizains: Aleksandrs Breže, Kristaps
Zelmenis. — [Rīga] : Ascendum, 2020. — 47 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — „Savvaļa pie ceļa P29”—Titullapā. — Autori: Agnese Krivade, Aija Andersone, Andrejs Vīksna, Andris Kalnozols, Anna Belkovska, Arvis Viguls, Elizabete Lukšo-Ražinska, Henriks Eliass Zēgners, Ieva Viese, Ivars Šteinbergs, Kārlis
Vērdiņš, Kirils Ēcis, Krišjānis Zeļģis, Lauris Veips, Marija Luīze Meļķe, Raimonds
Ķirķis, Roberts Vilsons. — ISBN 978-9934-8795-7-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Savvaļa” ir izstāde, kas 2020. gada vasarā tika atklāta mežonīgā dabas teritorijā starp Dūķiem un Jaundrustiem. Tai nav pieskatītāju, ieejas maksas un darba laika. No jūnija
līdz oktobrim 16 dzejnieki un rakstnieki apmeklēja izstādi, lai sarakstītu „Savvaļas burtnīcu” —
izstādes turpinājumu tekstā kā laikmetīgas prozas un dzejas literatūrpiezīmes par tuvākām un
tālākām saistībām ar izstādi.

UDK

821.174(082)
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Kopkataloga Id: 001019223
Sindra. Just un domāt / Sindra ; Tonija Stroda vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 182, [1] lpp. ;
17 cm. — ISBN 978-9934-20-446-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Komponists uzliek plaukstu uz klaviatūras un rodas melodija, bet tā vēl jāpieraksta, lai neaizlido. Dzejniekam vieglāk, uzliekot roku uz baltas lapas, rodas dzejolis, kas jau
ir pierakstīts.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001018238
Smiļģe, Ieva. Itālija ar mani : aizraujošs ceļojums itāļu kultūrā / Ieva Smiļģe ;
ilustrācijas: Zane Homka ; grāmatas dizains: Baiba Linga-Bērziņa. — [Rīga] :
L’Italii, 2020. — 224 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Teksts latviešu valodā, daļa teksta
itāļu valodā. — ISBN 978-9934-23-213-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatas autore jau vairākus gadus dzīvo Itālijā (Abruco reģionā), tradīcijām
bagātā itāļu ģimenē, un pati ir piedzīvojusi visu to, par ko raksta, sākot ar espresso gatavošanu tradicionālajā itāļu kafijas kanniņā, svaigas pastas gatavošanu kopā ar vīramāti un beidzot
ar enerģisku žestikulēšanu un vietējā dialekta izmantošanu. Ieva piedāvā tieši tos itāļu kultūras
aspektus, kas lasītājus varētu visvairāk pārsteigt, mulsināt, aizraut un uzjautrināt! Izlasot Ievas
pieredzi, uzzināsiet, piemēram, kāda ir atšķirība starp Romas un Neapoles picu, kā Itālijā tiek
svinēts karnevāls un kāpēc itāļi žestikulē.

UDK

821.174-992+392(450)+641.568(450)

Kopkataloga Id: 001017426
Spēlēsim teātri! : īslugas teātra mākslas nodarbībām pirmsskolai un sākumskolai / māksliniece Una Leitāne ; Māras Alševskas grāmatas dizains ; sakārtotāja un
redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 173, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-8695-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Teātra mākslas uzdevums ir palīdzēt bērnam izaugt par iekšēji brīvu cilvēku,
kurš apzinās pats sevi, spēj paust savu viedokli, pazīt un atklāt emocijas, atrast savu aicinājumu,
atvērties pārmaiņām, atrast savu kopienu, kā arī pastāvēt un iekļauties tajā. Grāmatā apkopotas
20 īslugas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. To iestudēšana neprasa gatavot iespaidīgas maskas un sarežģītas dekorācijas. Grāmatā sniegti arī praktiski ieteikumi pedagogiem, kā
veiksmīgāk sadarboties ar mazajiem aktieriem.

UDK

821.174-93-2(082)

Kopkataloga Id: 001018087
Starp vakaru un rītu : dzeja / Evita Gūtmane, Laila Mūrniece. — Daugmale :
Domu Pērles, 2020. — 57, 53 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-593-42-0
(brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001017435
Svīre, Māra. Bailes no dziļuma / Māra Svīre ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 255 lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-0-8987-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Laiva bez airiem Daugavā pusotru diennakti nes Alīnu pretim nezināmajam.
Neparastās un bīstamās situācijas laikā Alīnā pakāpeniski mainās izjūtu gamma — cerības uz
drīzu izglābšanu nomaina arvien augoša bezpalīdzība un nāves bailes, ko veicina garāmbraucošo
pasažieru vienaldzība. Alīnai ir bailes no dziļuma, tāpēc viņa nespēj mesties peldus. Tomēr īstais
sievietes eksistenci apdraudošais dziļums izrādās kāds cits, un Alīnai jāsaņem drosme, lai šajā
tik biedējošajā laikā spētu ieskatīties viņas un vīra Niklāva attiecību dziļumā. Izrādās, ka baisāko
noslēpumu glabā ne jau upes dzīles, bet gan attiecības.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 001018106
teksti un līnijas / pēcvārds: Sandra Bondarevska ; noformējums: Zanes Sutras
gleznu reprodukcijas ; Latviešu autoru klubs Īrijā „Baltie vārti”. — [Daugmale] :
[Domu Pērles], [2020]. — 67 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Autores: Ingrida Tārauda, Evija Marija Ezeriņa, Gunita Barščauska. — ISBN 978-9934-593-55-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vienā pēcpusdienā Īrijā trīs dzeju rakstošās autores Zoom platformā lasīja
savu dzeju, kas tapusi, iedvesmojoties no mākslinieces Zanes Sutras gleznām. Gan gleznas, gan
dzeja runā par prieku, kaisli un arī sāpēm. Tā vien gribas gleznas saukt par liriku, bet dzeju — par
gleznu etīdēm.

UDK

821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001017420
Tuza, Jolanta. Laikam tava / Jolanta Tuza. — Daugmale : Domu Pērles, [2020]. —
125 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-593-44-4 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001017809
Tuza, Jolanta. nāc līdzās… izkrāsot pasauli / Jolanta Tuza. — Daugmale : Domu
Pērles, [2020]. — 137, [4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 19 cm. — Ziņas par autori:
135. lpp. — ISBN 978-9934-593-35-2 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001017819
Vegnere, Maija. Mirkļu vējš : dzeja / Maija Vegnere. — [Latvija] : Domu Pērles,
2020. — 124 lpp. : portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-593-46-8 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001016487
Vītiņa, Lote Vilma. meitene / Lote Vilma Vītiņa ; redaktors Artis Ostups ; dizains: Armands Zelčs. — Rīga : Neputns, [2020]. — 79 lpp. ; 14 cm. — ISBN 9789934-601-04-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : L.V. Vītiņas debijas dzejas krājums piedāvā jaunas sievietes vēstījumu, kas
pēdējo gadu latviešu dzejā ir diezgan rets un tāpēc — gaidīts notikums. Dzejoļu forma ir apbrīnojami precīza — nevienas pārspīlētas detaļas un reizē emocionāla ietilpība. Būtiska loma ir
saspēlei starp vārdu un klusumu, kas rada dzejas īpašo nospriegojumu. L. Vītiņas krājumā fiksētā
pieredze piedēvēta meitenei, lai gan, plašāk raugoties, viņa runā par cilvēka attiecībām ar laiku
un pārmaiņām.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001017818
Zaļuma, Inta. Mani dvēseles ziedi / Inta Zaļuma ; rediģēja Jānis Bērziņš. — Daugmale : Domu Pērles, 2020. — 78 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-59343-7 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001016477
Zēgners, Henriks Eliass. Mīlestības grāmata / sastādītājs Henriks Eliass Zēgners ; redaktori: Svens Kuzmins, Anna Auziņa, Nils Sakss Konstantinovs, Henriks
Eliass Zēgners ; dizains: Aleksejs Muraško ; vāka ilustrācija: Didzis Upens ; Satori. — Rīga : Ascendum, [2020]. — 131 lpp. ; 18 cm. — Autori: Aksels Hiršs, Marija
Luīze Meļķe, Žulijens Nuhums Kulibali, Lauris Veips, Liene Linde, Edvīns Raups,
Patrīcija M. Keiša, Kirils Ēcis, Elvīra Bloma, Gaļina Rimbu, Andrejs Vīksna, Anna
Belkovska, Artis Ostups, Ieva Viese, Anna Andersone, Svens Kuzmins, Henriks
Eliass Zēgners, Elizabete Lukšo-Ražinska, Evelīna Andžāne, Daina Tabūna, Ivars
Šteinbergs. — ISBN 978-9934-8795-6-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti mūsdienu latviešu autoru stāsti, esejas, dzejoļi un atdzejojumi par mīlestību. Mūsdienu literatūrā un mākslā mīlestība nereti tiek uzskatīta par banālu un
nenopietnu tēmu, par kuru viss jau pateikts. Šī grāmata ir pierādījums pretējam — par mīlestību
ir iespējams rakstīt arī mūsdienās, taču godīgums un atklātība prasa daudz drosmes. Grāmatā
lasāmi teksti, kas tapuši speciāli šim izdevumam un runā par dažādām mīlestības formām —
draudzību, attiecībām, mīlestību pret bērnu, Dievu.

UDK

821.174-34(082)+821.174-4(082)+821.174-1(082)+82-1(082)

Kopkataloga Id: 001019225
Ziedonis, Imants. Mirkļi. Foreles / Imants Ziedonis ; ilustrācijas: Vitolds Kucins. — [Rīga] : Jumava, [2020]. — 86 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15×9 cm. —
ISBN 978-9934-20-447-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dzejnieks Imants Ziedonis grāmatā atspoguļoja latviešu klasiskajā dzejā aktuālās mirkļa poētiskās un filozofiskās vērtības, stilizējot japāņu haiku izteiksmi. Katrs dzejnieka
domas uzplaiksnījums kļuvis par vērtību un apgādā „Jumava” iznākušajā grāmatā Vitolda Kucina
ilustrācijas vēl vairāk izceļ šī darba smalkumu un dziļumu.

UDK

821.174-1+821.174-3

Kopkataloga Id: 001018208
Žuravska, Dzintra. Uz gaismas sliekšņa : dzeja / Dzintra Žuravska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2020]. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Grāmatas vāka noformējumā izmantota Andra Vētras fotogrāfija. —
ISBN 978-9984-894-94-2 (iesiets).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001017105
Абеле, Инга. Ивовый монах : роман / Инга Абеле ; с латышского и латгальского перевел Роальд Добровенский ; редактор перевода Людмила Нукневич. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. — 503, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Klūgu mūks. — ISBN 978-9934-595-21-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Ingas Ābeles romāns ir stāsts par pirmo Latgales latviešu baznīckungu un
lidotāju debesu alkām, par cilvēka sirds un saprāta ceļiem, par grēku un piedošanu. Galvenā varoņa prototips ir Francis Trasuns — katoļu priesteris, teoloģijas maģistrs, ievērojams valstsvīrs
un sabiedriskais darbinieks.

UDK

821.174-31
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82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 001016547
Ledus sirds 2 / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga :
Egmont Publishing, [2020].
Mēs būsim viens otram. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Es
lasu, tu lasi). — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen 2. I Read, You Read. — ISBN 978-9934-16-867-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pietiek vien ar dažām minūtēm dienā, kas pavadītas, lasot kopā ar bērnu, lai
veicinātu interesi par grāmatām. Tas lieliski attīsta iztēli un valodas prasmes, rosina ziņkāri un
nostiprina koncentrēšanās spējas. Turklāt kopīga lasīšana ir jauks laika kavēklis un palīdz veidot
uzticības pilnas attiecības starp bērnu un vecākiem.

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 001017453
Trusītis Pēterītis 2 / no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna
Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Mazais bēglis : pēc jaunās kinofilmas motīviem. — 172, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Peter Rabbit 2. Runaway. — ISBN 978-9934-08709-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Vai atceries mazo drosminieku Trusīti Pēterīti un viņa neaizmirstamās dārzeņu kaujas Makgregora kunga dārzā? Trusītis Pēterītis ir atgriezies ar jauniem piedzīvojumiem:
šoreiz viņš dodas uz pilsētu. Te ir tik daudz ko redzēt un darīt! Viņš centīsies iegūt jauno draugu
cieņu un iekulsies dažādās dēkās. Vai nebēdnim pilsētas ielas un jaunā kompānija patiks labāk
nekā dārzs, kurā valda Tomasa Makgregora noteikumi?

UDK

82-93-32

41

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 1, 1.–15. janvāris

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001016466
Jansone, Paula. Seat 68 / Paula Jansone ; edited by Valeriy Gorokhov ; designed
by Alexey Murashko. — [Rojas novads] : Milda Books, [2020]. — 96, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts paralēli angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-99348748-3-3 (brošēts).
UDK
913(649.81)
Kopkataloga Id: 001017472
Rožkalne, Madara. Ting, bu dong = 听不懂 : kādas latviešu ģimenes piedzīvojumi Ķīnā / teksts un foto: Madara Rožkalne ; redaktori: Māra Kalve un Jānis Oga. —
Rīga : Mansards, [2020]. — 405, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 19 cm. — Ķīniešu valodā: 听不懂, transliterācijā: Ting, bu dong. — Teksts
latviešu valodā, nosaukums ķīniešu valodā. — ISBN 978-9934-12-245-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dzirdu, bet nesaprotu — ’Ting, bu dong’ ir pirmā frāze, ko apgūst ārzemnieki, ierodoties Ķīnā. Frāze, kuru viegli izteikt un kuru saprot visi ķīnieši. Lasītāji varēs sekot līdzi
ģimenes gaitām un kopā ar viņiem noīrēt dzīvokli, atrast angļu valodā runājošu auklīti, apmeklēt
bērnudārzu, doties pie friziera, piedzīvot gaisa piesārņojumu, atrast darbu, doties uz pludmali un
daudz ko citu. Tāpat autore pastāstīs ko jaunu par ķīniešu virtuvi, viena bērna politiku, krāpšanas
shēmām Ķīnā, ķīniešu sieviešu skaistuma noslēpumiem, Jauno gadu un citiem svētkiem.

UDK

913(510)+39(510)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423
Redaktores: Ilva Āķe
ilva.ake@lnb.lv
Rita Dzvinko
rita.dzvinko@lnb.lv
Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv
42

