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Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 001017637
Bibliotekāru mode : bukazīns / redaktori: Baiba Īvāne, Māra Jēkabsone, Krista
Annija Lauberga ; Latvijas Bibliotekāru biedrība. — Rīga : Latvijas Bibliotekāru
biedrība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (26 lp., PDF) : ilustrācijas ; 11,06 MB. —
Autori: Lana Augule, Liene Baranovska, Inga Gedžūne, Egija Grence, Santa Gudža,
Māra Jēkabsone, Mārtiņš Lagzdons, Krista Annija Lauberga, Aiga Pīķe, Anna Romanovska, Līga Rozīte, Līga Rūde, Kristīna Sprūdža, Lāsma Zariņa. — Resursā
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934881817. — ISBN 978-9934-88182‑4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Bibliotekāra vizuālais tēls ir nozīmīga daļa no bibliotēkas kopīgā tēla. Viss
sākās Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) 2018. gada ģenerālkonferencē Malaizijā, kur tika noorganizēts bibliotekāru modes šovs. Un jau 2018. gada rudenī arī
Latvijā, Zemgales reģiona bibliotekāru seminārā, notika bibliotekāru modes parāde. Izdevumā
apkopoti Latvijas bibliotēku pārstāvju viedokļi par bibliotekāru modi.

UDK

023.5:687.1.01(474.3)

Kopkataloga Id: 001022295
Rīgas Centrālā bibliotēka. Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata / redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Gida Zepkāne, Inta Sallinene ;
sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane ; ievadvārdi: Dzidra Šmita. — [Rīga] : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2020].
2019-2020. — 198 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — Autori: Dzidra Šmita, Zane Ramiņa, Jeļena Matvejeva, Maija Mauriņa, Gida Zepkāne, Evita Hofmane, Santa Mūrniece, Vineta Baško, Inta Sallinene, Margita
Zemīte, Tatjana Medne, Gunta Ozola, Sandra Kokina, Ērika Druņģīte, Zinta
Haļzova, Inta Eglīte, Jana Dreimane. — Intervējamās personas: Ligita Kovtuna, Evija Vjatere, Daiga Lapāne, Evita Hofmane, Daiga Kļava, Laila Rumba. — „ISSN 1691-1377”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija: 196.-198. lpp.,
atsevišķu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8714-7-4
(brošēts).
A n o t ā c i j a : „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata” ir jau septiņpadsmitā RCB gadagrāmata, kas šoreiz ir īpaša ar to, ka ietver pusotra gada pieredzi, un tajā lasāmi raksti arī par
bibliotēkas darbu Covid-19 vīrusa pandēmijas laikā.

UDK

027.5(474.362.2)(058)
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070 Laikraksti. Prese
Kopkataloga Id: 001016829
Rodríguez, Belén Carrasco. Information Laundering in Germany / Belén Carrasco Rodríguez ; editor Philip Birzulis ; design: Kārlis Ulmanis. — Rīga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp.,
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 14,44 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 41.-46. lp. — ISBN
978-9934-564-82-6 (PDF).
UDK
070.11(430)(047)+327(430:470+571)(047)
Kopkataloga Id: 001016830
Rodríguez, Belén Carrasco. Informationswäsche in Deutschland / Belén Carrasco Rodríguez ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : ilustrācijas,
tabulas ; 15,11 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 43.-48. lp. — Oriģinālnosaukums:
Information Laundering in Germany. — ISBN 978-9934-564-94-9 (PDF).
UDK
070.11(430)(047)+327(430:470+571)(047)

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001016562
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : darbošanās / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
1, Svešzemju dzīvnieki. — 14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 29 cm. — „2+ gadi”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Tolimųjų kraštų gyvūnai. — ISBN 978-9934-0-9070-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bērnam augot, viņa zināšanas kļūst arvien plašākas. Ir īstais laiks iepazīstināt viņu ar jauniem dzīvniekiem. Interesanti fakti par tiem rosinās bērna zinātkāri. Šajā darbošanās grāmatiņā mazulis gan attīstīs valodu un iegūs jaunu informāciju, gan mērķtiecīgi attīstīs
rokas muskulatūru.

UDK

087.5+373.2(076)

Kopkataloga Id: 001016563
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : darbošanās / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
2, Gadalaiki. — 14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
29 cm. — „2+ gadi”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Metų
laikai ir oras. — ISBN 978-9934-0-9071-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Bērns katru dienu redz, ka laikapstākļi ir mainīgi. Iepazinis gadalaikus, viņš
sāks labāk izprast dabā notiekošās pārmaiņas. Lai rosinātu bērna interesi, pirms lasīt šo grāmatiņu, pajautājiet, vai viņš ir pamanījis, ka dažkārt laukā ir silti, bet citreiz — auksti. Tad skaļi
nolasiet gadalaika nosaukumu un uzdodiet lappusē minētos jautājumus.

UDK

087.5+373.2(076)

Kopkataloga Id: 001016564
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : darbošanās / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
3, Ikdienas darbi. — 14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — „2+ gadi”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija.
Dienos darbai. — ISBN 978-9934-0-9072-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Bērna dienas ritms ir atšķirīgs no pieaugušo, jo viņa galvenie uzdevumi ir
rotaļāties un iemācīties parūpēties pašam par sevi. Šī darbošanās grāmatiņa ne tikai nostiprina
iegūtās prasmes, bet arī parāda, ka ikviens darbs ir nozīmīgs un noderīgs.

UDK

087.5+373.2(076)
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Kopkataloga Id: 001016567
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : darbošanās / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
4, Apģērbs un tīrība. — 14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — „2+ gadi”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Rūbai ir higiena. — ISBN 978-9934-0-9073-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pasaulē ir liela apģērbu daudzveidība. Kā lai zina, ko izvēlēties, ejot uz svētkiem, bet ko — ikdienas rotaļām? Ko darīt, ja tas nosmērējas, kā par to rūpēties, un kāpēc vispār
ir jāģērbjas? Šajā grāmatiņā to visu uzzināt palīdzēs dzīvnieki. Veicot uzdevumus, bērns ne tikai
nostiprinās iegūtās prasmes, bet arī attīstīs radošumu, sīko motoriku un runas prasmes.

UDK

087.5+373.2(076)

Kopkataloga Id: 001016569
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : uzdevumi / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
1, Cipari. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm + pielikums (1 lp., salocīta 12 lpp.). — „2+ gadi”—Uz vāka. — Pielikumā ieteikumi pieaugušajiem,
kā darboties ar šiem materiāliem. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija.
Pirmieji skaičiai. — ISBN 978-9934-0-9064-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Ķipara akadēmija paredzēta mūsdienīgai bērna izglītošanai. Uzdevumu grāmatiņa, kura iepazīstina bērnus ar jauniem ieteikumiem, kā soli pa solim iepazīstināt mazuli ar
zīmuli un pirmajiem uzdevumiem. Darbojoties Ķipara akadēmijā, bērns attīstīs smalko motoriku,
acu un rokas koordināciju, valodu, iztēli un radošumu.

UDK

087.5+373.2(076)

Kopkataloga Id: 001016570
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : uzdevumi / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
2, Atšķirības. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — „2+ gadi”—
Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmieji skirtumai. — ISBN
978-9934-0-9065-3 (brošēts).
UDK
087.5+373.2(076)
Kopkataloga Id: 001016571
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : uzdevumi / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
3, Labirinti. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — „2+ gadi”—
Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmieji labirintai. — ISBN
978-9934-0-9066-0 (brošēts).
UDK
087.5+373.2(076)
Kopkataloga Id: 001016572
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : uzdevumi / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
4, Pēdiņas. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — „2+ gadi”—Uz
vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmieji kojytės apvedžiojimai. — ISBN 978-9934-0-9067-7 (brošēts).
UDK
087.5+373.2(076)
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Kopkataloga Id: 001016573
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : uzdevumi / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
5, Šķēres. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — „2+ gadi”—Uz
vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmosios žirklės. — ISBN 9789934-0-9068-4 (brošēts).
UDK
087.5+373.2(076)
Kopkataloga Id: 001016574
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : uzdevumi / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
6, Līme. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — „2+ gadi”—Uz
vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmieji klijai. — ISBN 9789934-0-9069-1 (brošēts).
UDK
087.5+373.2(076)
Kopkataloga Id: 001021510
Bruksa, Felisitija. Daba : pirmā uzlīmju grāmata / Felisitijas Bruksas teksts ;
Federikas Losas ilustrācijas ; Frančeskas Allenas dizains ; no angļu valodas tulkojusi Dzintra Stelpa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 16 lpp., 8 nenumurētas
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Nature. First Sticker
Book. — ISBN 978-9934-0-9035-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Atklāj brīnišķīgus dzīvniekus un augus, kas sastopami dārzos, mežos, džungļos, jūrās un citviet dabā. Grāmatā ir vairāk nekā 180 uzlīmes, ar kurām tev jāpapildina visas
dabas ainavas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001021516
Trusītis Pēterītis 2 / [no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite]. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020].
Mazais bēglis : darbošanās grāmata ar uzlīmēm. — 16 lpp., 2 nenumurētas
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Peter Rabbit 2. Runaway. — ISBN 978-9934-0-8690-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā atradīsi savus iemīļotos filmas varoņus, puzles, interesantus uzdevumus un ļoti daudz uzlīmju. Šī ir lieliska grāmata visiem nerātniem trusīšiem.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001016405
Vanaga, Anete. colour away, dream away, love away… = krāso, sapņo, mīli… /
māksliniece un autore Anete Vanaga. — [Rīga] : [Anete Vanaga], [2020]. — 47
nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 21×21 cm. — ISBN 978-9934-23-233-6 (iesiets).
UDK
087.5
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Kopkataloga Id: 001018378
Zurikova, Maša. Bilingvālā ābece : latviešu—krievu ilustrētā ābece bērniem =
Билингвальная азбука : латышско-русская иллюстрированная азбука для
детей / Maša Zurikova, teksts, ilustrācijas ; zinātniskā redaktore Dr.philol. Ilze
Auziņa. — [Jelgavas novads] : Droši un Koši, [2020]. — 95 lpp. : ilustrācijas ;
21×22 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8917-2-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Autorei vienkāršā un līdz šim neierastā veidā ir izdevies sastatīt latviešu un
krievu alfabēta burtus, parādot kopīgo un atšķirīgo gan abu valodu rakstu sistēmā, gan skaņu
atspoguļojumā. Turklāt ābecē burti ir sarindoti nevis alfabētiskā secībā, bet iedalīti trijās grupās,
balstoties uz to, kādu skaņu katrs burts apzīmē rakstos. Ābece palīdzēs orientēties divās dažādās
rakstībās — latviešu rakstībā, kuras pamatā ir latīņu alfabēts, un krievu rakstībā, kuras pamatā ir
kirilica. Izmantot ābeci palīdzēs ievads, kurā izklāstīti grāmatas izveides principi un īsi raksturotas abu valodu fonētiskās sistēmas.

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 001019783
Mikušina, Tatjana. Mācība par Dievu, dvēseli un atteikšanos no vardarbības :
valdoņu vēstījumi / Tatjana Mikušina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma Ērgle ;
redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga :
Sol Vita, [2020]. — 247 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Учения о
Боге, душе и ненасилии. — ISBN 978-9984-894-95-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata māca, kā ar savu cilvēcisko apziņu aizsniegties līdz Dievišķās patiesības varenumam. Cik tas vispār ir iespējams katram no mums? Grāmata atklāj trīs Mācības,
ko dod cilvēces Lielie Skolotāji: mācība par Dievu, par dvēseli un atteikšanos no vardarbības.
Izpratne, kas ir Dievs un dvēsele, cilvēkam vienmēr ir galvenais jautājums, un tas saviļņo daudzu
pagātnes un tagadnes zinātnieku, filozofu un kultūras darbinieku prātus.

UDK

133.9

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001019788
Izaugt veselam digitālā pasaulē : bērnu un pusaudžu vecākiem, pedagogiem un
audzinātājiem / no angļu valodas tulkojusi Dzintra Īrisa Porītere ; priekšvārds:
Zanda Rubene ; ievads: Mihaēla Gloklere. — [Rīga] : Alis, [2020]. — 157 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: [142.-150.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt. — ISBN 978-9934-50444-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī grāmata izskaidro riskus un sekas, ko bērniem un pusaudžiem rada jaunie
sociālās saziņas līdzekļi — smadzeņu attīstības pasliktināšanās, pārliekas komunikācijas stress,
atkarības briesmas, privātuma zaudēšana, jauniešiem nepiemērotu vietņu lietošana, kiberhuligānisms un veselības stāvokļa pasliktināšanās, ko rada nepārtraukts bezvadu ierīču starojums.
Grāmata informē par normatīvajiem aktiem, iespējamiem drošības pasākumiem un darbībām,
kas var būt nepieciešamas, lai novērstu riskus vai atbilstoši uz tiem reaģētu.

UDK

159.9-055(082)+159.922.7(082)

Kopkataloga Id: 001019158
Martela, Franks. Brīnišķīga dzīve : jēgpilnas eksistences meklējumos / Franks
Martela ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktores: Ita Ankoriņa, Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 198, [2] lpp. : ilustrācijas ;
24 cm. — Bibliogrāfija: [179.]-198. lpp. — Oriģinālnosaukums: A Wonderful Life:
Insights on Finding a Meaningful Existence. — ISBN 978-9934-0-9231-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jēgpilnas un laimīgas dzīves atslēgu domātāji meklējuši jau kopš senseniem
laikiem. Somu pētnieks Franks Martela nepiedāvā „piecus soļus līdz laimei” — viņš apkopo fascinējošas idejas no vēstures, filozofijas, literatūras un psiholoģijas, lai rastu atbildi uz pašu svarīgāko jautājumu: kas padara dzīvi jēgpilnu? Šajā optimisma caurstrāvotajā grāmatā F. Martela pievēršas nevis abstraktas dzīves jēgas meklējumiem, bet gan pavisam konkrētam jautājumam — kā
es varu dzīvot jēgpilni?

UDK

159.923.2+17.02
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001021110
Bībele : 1965. gada izdevuma revidētais teksts ar pielikumiem / Latvijas Bībeles
biedrība. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2020]. — 1035, [1], 22 lpp., 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas, kartes ; 24 cm. — Ietver konkordanci un vārdnīcu. —
ISBN 978-9934-592-04-1 (iesiets) ; ISBN 9789984564869 (kļūda).
UDK
27-23
Kopkataloga Id: 001021114
Bībele / Latvijas Bībeles biedrība. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2020. —
1861, [2] lpp. ; 25 cm. — „1965. gada izdevuma revīzija”—Titullapas otrā pusē. —
ISBN 978-9934-592-03-4 (iesiets).
UDK
27-23

Kopkataloga Id: 001019803
Ceļš = The Way : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums / redakcijas kolēģija: Dr.phil. Valdis Tēraudkalns (atbildīgais redaktors), Dr.phil. Normunds Titāns, PhD Juris Dreifelds
[un vēl 9 redaktori] ; latviešu valodas redaktore Agita Kazakeviča ; angļu valodas
redaktore Andra Damberga ; dizains: Ilze Stikāne, Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2020.
Nr. 71 (2020). — 135 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Redaktori arī:
Dr.theol. Dace Balode, Dr.art. Deniss Hanovs, Dr.theol. Ralfs Kokins, Dr.theol.
Elizabete Taivāne u.c. — „ISSN 1407-7841”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu
valodā.
UDK
2(082)+14(082)
Kopkataloga Id: 001019837
Ceļš = The Way : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums / redakcijas kolēģija: Dr.phil. Valdis Tēraudkalns (atbildīgais redaktors), Dr.phil. Normunds Titāns, PhD Juris Dreifelds
[un vēl 9 redaktori] ; latviešu valodas redaktore Agita Kazakeviča ; angļu valodas
redaktore Andra Damberga ; dizains: Ilze Stikāne, Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2020.
Nr. 71 (2020). — 1 tiešsaistes resurss (137 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 2,17 MB. — Redaktori arī: Dr.theol. Dace Balode, Dr.art. Deniss Hanovs,
Dr.theol. Ralfs Kokins, Dr.theol. Elizabete Taivāne u.c. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
2(082)+14(082)
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Kopkataloga Id: 001015880
Katoļu kalendārs : gadagrāmata / sastādītāja Ingrīda Lisenkova ; mākslinieks
Normunds Pucis ; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks. —
Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2020.
2021. — 351 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Autori: Anna Briška, Ilze
Podniece, Ingrīda Lisenkova, Edīte Sauserde, Vitālijs Filipenoks, Jānis Pizičs, Vita Briže, Andris Priede, Baiba Kušķe, Dace Stirāne, Alberts Kreņevskis,
Ilze Heine, Karmena Kurzemniece, Otīlija Kovaļevska, Terēzija Karpa, Arnis
Šablovskis, Baiba Brūdere, Manuels Fernandezs, Dmitrijs Artjomovs, Marika
Čerņavska, Māsa Klāra PIJ, Māte Terēze, Andris Ševels, Kiko Arguello, Paula
Beloglazova. — Uz vāka Normunda Puča zīmējums „Kardināls Jānis Pujāts”,
2020. — „ISSN 1407-2181”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs.
UDK
272/273(058)
Kopkataloga Id: 001019216
Kreišmane, Līga. Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā : katalogs / sastādītāja, ievada autore Līga Kreišmane ; redaktors
Dāvis Beitlers ; mākslinieks Andris Nikolajevs ; kopsavilkumu vācu valodā tulkoja Nora Rutka ; kopsavilkumu angļu valodā tulkoja birojs „filologi.lv” ; foto:
Daiga Kļaviņa, Agris Tabaks. — Sigulda : Turaidas muzejrezervāts, [2020]. —
191 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. — Personu, vietu un struktūru rādītājs:
180.-191. lpp. — Bibliogrāfija: 12.-13. lpp. un piezīmēs. — Teksts latviešu valodā,
kopsavilkumi angļu un vācu valodā. — ISBN 978-9934-8524-6-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevums veltīts reliģiska satura grāmatām Turaidas muzeja krājumā. Pirmā
daļā ir muzeja krājumā esošās reliģiskās standartliteratūras bibliogrāfiskais katalogs. Tā kā muzeja krājumā esošajām grāmatām piemīt izteiksmīgas estētiskās un mākslinieciskās kvalitātes,
kuru dēļ šie izdevumi bieži atrod vietu muzeja izstādēs un ekspozīcijās, tad katalogs papildināts
ar grāmatu attēliem. Pētnieku raksti izdevuma otrajā daļā ļauj padziļināti ieskatīties muzeja krājuma bagātībās, atklāj daudzpusību un pauž idejas par reliģiskās standartliteratūras nozīmi un
grāmatu kultūru noteiktas sabiedrības grupas dzīvē noteiktā laikposmā.

UDK

274.2-2(474.3)(083.822)+094(474.3)(083.822)

Kopkataloga Id: 001021062
Lamberte, Munise. 365 jaunas iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai gada
dienai / teksts: Munise Lamberte ; redaktore Maiga Veilande ; mākslinieks Gints
Veilands. — [Rīga] : Libri Style, 2020. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-602-00-9 (iesiets).

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

UDK

27-534.4
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Kopkataloga Id: 001021500
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; redaktore Laine Kristberga ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka dizaina autori: Kārlis Koņkovs, Matīss Kūlis ; zinātniskās redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris
Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce, Dr.phil. Igors Šuvajevs ;
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas
un socioloģijas institūts, 2020.
XXVIII [28]. — 319 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „ISSN 1407-1908”—Titullapas
otrā pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [315.]319. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Rakstu krājums stāsta par to, ko mums varētu iemācīt mūsdienu pandēmija.
Lasīsim arī par Bābeles laikiem: reliģijas valodu un arhitektūras fenomenoloģiju, biofilosofiju,
biokapitālismu un vēstures galu, prātu un ticību atvērtā un slēgtā sabiedrībā. Būs arī par Indriķa
hroniku, sarežģītām izvēlēm padomju laikos, etnogrāfiskiem pētījumiem Indijā un vēl daudz ko
citu.

UDK

2(082)+14(082)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika
Kopkataloga Id: 001014738
Hazans, Mihails. Diasporas apjoma novērtējums : pētījuma rezultāti : 2. (papildinātā) redakcija / Mihails Hazans ; LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. —
Rīga : LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(69 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,99 MB. — Bibliogrāfija: 60.66. lp. un zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Pētījuma mērķis ir sniegt precīzāko iespējamo aplēsi par kopējo diasporas
apjomu, kā arī par reemigrantu skaitu Latvijā. Gan attiecībā uz diasporu, gan reemigrantiem, tiek
sniegts ne vien kopējais skaitliskais novērtējums, bet arī diasporas un reemigrantu demogrāfiskais portrets.

UDK

314.15(474.3)(047.31)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001018229
Baltic Media Health Check 2019-2020 : the media after Covid: finding strategies
to survive and thrive / Džina Donauskaitė, Madara Fridrihsone, Miglė Krancevičiūtė, Aija Krūtaine, Alina Lastovska, Piret Reiljan, Anastasija Tetarenko ; editors:
Aija Krūtaine, Sanita Jemberga ; language editors: Uldis Brūns, Tim Brogen ; graphic design: Dace Eglīte ; cover illustration: Dārta Hofmane ; Anne-Marie and
Gustaf Ander Centre for Media Studies at the Stockholm School of Economics
in Riga, The Baltic Center for Investigative Journalism Re:Baltica. — Riga : Anne-Marie and Gustaf Ander Centre for Media Studies at the SSE Riga, 2020. —
55 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — ISBN 978-9984822-55-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra „Re:Baltica” sadarbībā ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā tapušais ikgadējais pētījums iezīmē galvenās tendences Baltijas mediju tirgū. Šogad ziņojumā apskatīts, kā mediju uzņēmumi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā
reaģējuši uz negaidīto ieņēmumu kritumu, ko izraisīja globālā Covid pandēmija.

UDK

316.774(474)(082)+075(474)(082)

Kopkataloga Id: 001016193
Baltic Media Health Check 2019-2020 : the media after Covid: finding strategies
to survive and thrive / Džina Donauskaitė, Madara Fridrihsone, Miglė Krancevičiūtė, Aija Krūtaine, Alina Lastovska, Piret Reiljan, Anastasija Tetarenko ; editors:
Aija Krūtaine, Sanita Jemberga ; language editors: Uldis Brūns, Tim Brogden ;
graphic design: Dace Eglīte ; cover illustration: Dārta Hofmane ; Anne-Marie and
Gustaf Ander Centre for Media Studies at the Stockholm School of Economics
in Riga, The Baltic Center for Investigative Journalism Re:Baltica. — Riga : Anne-Marie and Gustaf Ander Centre for Media Studies at the SSE Riga, 2020. —
1 tiešsaistes resurss (60 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ;
10,02 MB. — ISBN 978-9984-822-56-3 (PDF).
UDK
316.774(474)(082)+075(474)(082)
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Kopkataloga Id: 001021504
Talebs, Nasims Nikolass. Risks ar savu ādu : ikdienas slēptās asimetrijas / Nasims Nikolass Talebs ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore
Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 336 lpp. : ilustrācijas, tabulas ;
22 cm. — Bibliogrāfija: [321.]-326. lpp. un rādītājs: [329.]-336. lpp. — Tehniskais
pielikums angļu valodā. — Oriģinālnosaukums: Skin in the game. — ISBN 9789934-0-9275-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Nasims Talebs tiek dēvēts par vienu no mūsdienu progresīvākajiem domātājiem. Šajā provokatīvajā un praktiskajā grāmatā viņš apstrīd vairākus vispārpieņemtus uzskatus,
piedāvājot savu skatījumu uz to, kā saprast pasauli, gūt profesionālus panākumus un veicināt
taisnīgumu sabiedrībā. Ar piemēriem, kas sniedzas no Hammurapi līdz Trampam, autors parāda,
ka gatavība riskēt ar savu ādu ir būtiska ne vien varoņiem un svētajiem, bet arī veiksmīgiem
visdažādāko profesiju pārstāvjiem.

UDK

32

316.42+316.6

Politika

Kopkataloga Id: 001019899
Latvijas eiropeizācija / galvenais redaktors Daunis Auers ; ievada autori: Daunis
Auers, Ivo Rollis ; zinātniskie recenzenti: Dr.paed. Žaneta Ozoliņa, Dr.sc.pol. Kārlis Bukovskis ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; no angļu valodas tulkojusi Andra
Damberga ; no latviešu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; dizains: Baiba Lazdiņa ;
ievadvārdi: Egils Levits ; Latvijas Universitāte. Sociālo un politisko pētījumu institūts. — Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2020. — 141, [1] lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 30 cm. — (Latvija : pārskats par tautas
attīstību / LU SPPI ; 2019/2020). — Autori: Daunis Auers, Iveta Reinholde, Toms
Rostoks, Mortens Hansens, Jānis Pleps, Baiba Bela, Aija Zobena, Klinta Ločmele,
Vita Zelče. — Bibliogrāfija: 127.-[142.] lpp. — ISBN 978-9934-18-610-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šis laidiens ir veltīts Latvijas eiropeizācijai — tam, kā dalība Eiropas Savienībā ietekmējusi Latvijas valsti, ekonomiku un sabiedrību. Pirmajā daļā autori iedziļinās pārmaiņās, īpaši apskatot politiskās sistēmas, valsts pārvaldes un pašvaldību eiropeizāciju, kā arī pievēršoties ārlietām un tiesu sistēmai. Tajā vērtēta arī ES ietekme un ekonomiku. Ziņojuma otrajā
daļā galvenā uzmanība pievērsta ES ietekmei uz cilvēkiem, sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem.

UDK

321(474.3)(047)+316.32(474.3)(047)+316.334.3(474.3)(047)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 001012285
Information Technologies and Management (18 : 2020 : Rīga, Latvija). Information Technologies, Management and Society : the 18th International Scientific Conference „Information Technologies and Management”, 2020, April 23-24 :
theses / editors: V.I. Gopejenko and N. Burlucka ; ISMA University. — Riga : ISMA
University, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas. — „ISSN 1691-2489”—Datnes titullapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
33(062)+658(062)+004(062)+62-022.513.2(062)

332

Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 001021093
Averin, Aleksandr. Enhancing the effectiveness of regional economic policy in
the field of support and development of small businesses (on the example of the
Moscow agglomeration) : promotional work / Aleksandr Averin ; supervisor
Dr.oec. Inna Stecenko ; Baltic International Academy. — Riga : [izgatavotājs nav
zināms], 2021. — 345 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
151.-166. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, pielikumi arī krievu
valodā.
UDK
332(470+571)(043)+334.012.64(470+571)(043)
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Kopkataloga Id: 001021096
Averin, Aleksandr. Reģionālās ekonomiskās politikas efektivitātes palielināšana
mazās uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības jomā (kā piemēru aplūkojot Maskavas aglomerāciju) : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda
(Ph.D.) ekonomikas zinātnē iegūšanai = Enhancing the effectiveness of regional
economic policy in the field of support and development of small business (on
the example of the Moscow agglomeration : summary of the doctoral thesis for
the scientific PHD degree in economic science / Aleksandr Averin ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. I. Stecenko ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.econ.sc. Vladimir Osipov ; Baltijas Starptautiskā
akadēmija. — Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2021. — 101 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-47-227-0 (brošēts).
UDK
332(470+571)(043)+334.012.64(470+571)(043)

334 Organizācijas un sadarbības veidi ekonomikā
Kopkataloga Id: 001016067
Teltz, Ann-Kathrin. The Impact of Internationalization, Strategic Innovation
and Managerial Digitalization on the Business Success of Fintech Enterprises :
doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) / Ann-Kathrin
Teltz ; scientific supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; University of Latvia. Faculty
of Business, Management and Economics. — Riga : [izgatavotājs nav zināms],
2020. — 226 dažādi numurētas lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: clxxx-cxcii lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
334.012.63(430)(043)+334.012.64(430)(043)+336.71(430)(043)
Kopkataloga Id: 001016142
Teltz, Ann-Kathrin. The Impact of Internationalization, Strategic Innovation and
Managerial Digitalization on the Business Success of Fintech Enterprises : summary of doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) / AnnKathrin Teltz ; supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; reviewers: Dr.sc.admin. Andrejs
Cekuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics = Internacionalizācijas,
stratēģisko inovāciju un vadības digitalizācijas ietekme uz Fintech uzņēmumu
biznesa panākumiem : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda
(Ph.D.) iegūšanai / Ann-Kathrin Teltz ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Baiba Šavriņa ;
recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2020. — 105 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 50.-53. un 102.-105. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā,
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18605-9 (brošēts).
UDK
334.012.63(043)+334.012.64(430)(043)+336.71(430)(043)
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34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001016225
Ikstens, Jānis. Korupcijas skandālu ķēdes reakcija : Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas 2020. gada 29. augustā / Jānis Ikstens. — Rīga : Friedrich-Ebert-Stiftung,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (10 lp., PDF) : ilustrācija, tabula ; 126,13 KB. — „Perspective”—Virstitulā. — ISBN 978-9934-8853-2-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Rīgas domes atlaišanai juridiski stabilāko pamatojumu radīja pati Rīgas
dome, trīs reizes pēc kārtas nespējot sanākt uz sēdēm 2020. gada februārī. Tiek uzskatīts, ka tas
kļuva iespējams, Rīgas mēram Oļegam Burovam vienojoties ar opozīcijas deputātiem par šādu
taktiku. Iespaidīgu uzvaru vēlēšanās guva spēki, kas meta izaicinājumu Rīgā valdošajai koalīcijai.
Uzvaras cēloņi ir saistīti ne tikai ar vēlētāju neapmierinātību ar korupciju, bet arī ar plašākiem
partiju sistēmas faktoriem.

UDK

342.841(474.362.2)

Kopkataloga Id: 001016216
Ikstens, Jānis. Corruption as Game Changer : lessons learned and context to the
Riga city council snap elections / Jānis Ikstens. — Riga : Friedrich-Ebert-Stiftung,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (10 lp., PDF) : ilustrācija, tabula ; 161,92 KB. — „Perspective”—Virstitulā. — Oriģinālnosaukums: Korupcijas skandālu ķēdes reakcija: Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas 2020. gada 29. augustā. — ISBN 978-99348853-4-1 (PDF).
UDK
342.841(474.362.2)
Kopkataloga Id: 001019792
Segliņš, Valdis. Senākie likumu krājumi ķīļrakstos no Urukagina līdz Hammurapi / Valdis Segliņš ; recenzenti: Dr.iur. Sanita Osipova, Dr.hist. Guntis Zemītis,
Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, Dr.hist. Andris Šnē ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ;
angļu valodas redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Paula Lore, Baiba Lazdiņa. — Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2020. — 189, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. —
ISBN 978-9934-18-612-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Zinātniskā monogrāfija veltīta Senajā Divupē uzkrātajām likumu normu veidošanas zināšanām, kas ļauj šajā senajā civilizācijā visai detalizēti izsekot seno paražu un tradīciju, arī reliģisko normu pārtapšanai par likumu pantiem, un tālāk par likumu krājumiem. Likumu
krājumi ir spēcīgs instruments valdnieku varas un valstu nostiprināšanā, kas virzās uz konsolidāciju trīsvienībā „Viena valsts — viens valdnieks — viens likums”.

UDK

340.15(4/9)

Kopkataloga Id: 001018071
Zalcmane, Karina. Criminogenic Manifestations of Football Fans and Prevention: Latvian and Foreign Experience : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — legal science, sub-sector — criminology / Karina Zalcmane ; supervisor of the doctoral thesis Dr.iur. Aldis Lieljuksis ;
official reviewers: Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis, Dr.iur.
Vladas Tumalavičius ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University,
2020. — 81 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 74.-80.lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
343.2/.7:796.332(043)
Kopkataloga Id: 001018068
Zalcmane, Karina. Futbola fanu kriminogēnās izpausmes un to prevencija: Latvijas un ārvalstu pieredze : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora
grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — tiesību zinātne, apakšnozare — kriminoloģija / Karina Zalcmane ; darba vadītājs Dr.iur. Aldis Lieljuksis ;
oficiālie recenzenti: Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis, Dr.iur.
Vladas Tumalavičius ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 82 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 75.-81. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
343.2/.7:796.332(043)
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Kopkataloga Id: 001018065
Zalcmane, Karina. Futbola fanu kriminogēnās izpausmes un to prevencija: Latvijas un ārvalstu pieredze : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes
doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — tiesību zinātne, apakšnozare — kriminoloģija / Karina Zalcmane ; promocijas darba vadītājs Dr.iur. Aldis Lieljuksis ; Rīgas
Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 199 lp. : diagramma, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 146.-163. lp. — Teksts latviešu valodā,
anotācija arī angļu valodā, pielikumā teksts latviešu, angļu un krievu valodā.
UDK
343.2/.7:796.332(043)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)
Kopkataloga Id: 001015225
Pļaviņa, Baiba. Methodological Solutions for the Implementation of Multi-Apartment Buildings Management and Administration Processes in the Context of
Housing Policy : summary of the doctoral thesis / Baiba Pļaviņa ; scientific supervisor Dr.oec. Ineta Geipele ; official reviewers: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec.
Dzintra Atstāja, Dr. Jurga Naimavičienė ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Building Entrepreneurship
and Real Estate Economics. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(45 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 5,90 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā
izdevuma ISBN 9789934225352. — Bibliogrāfija: 40.-41. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-536-9 (PDF).
UDK
351.824.11(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001016654
Pļaviņa, Baiba. Methodological Solutions for the Implementation of Multi-Apartment Buildings Management and Administration Processes in the Context of
Housing Policy : summary of the doctoral thesis / Baiba Pļaviņa ; scientific supervisor Dr.oec. Ineta Geipele ; official reviewers: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec.
Dzintra Atstāja, Dr. Jurga Naimavičienė ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Building Entrepreneurship
and Real Estate Economics. — Riga : RTU Press, 2020. — 44 lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225369. — Bibliogrāfija: 39.-40. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-535-2 (brošēts).
UDK
351.824.11(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001015227
Pļaviņa, Baiba. Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īstenošanas metodoloģiskie risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām mājokļu politikas
kontekstā : promocijas darba kopsavilkums / Baiba Pļaviņa ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Ineta Geipele ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec.
Dzintra Atstāja, Dr. Jurga Naimavičienė ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma
ekonomikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(42 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 6,00 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā
izdevuma ISBN 9789934225338. — Bibliogrāfija: 37.-38. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-534-5 (PDF).
UDK
351.824.11(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 001016665
Pļaviņa, Baiba. Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īstenošanas metodoloģiskie risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām mājokļu politikas
kontekstā : promocijas darba kopsavilkums / Baiba Pļaviņa ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Ineta Geipele ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec.
Dzintra Atstāja, Dr. Jurga Naimavičienė ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma
ekonomikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 41 lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225345. — Bibliogrāfija: 36.-37. lpp. un zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-533-8 (brošēts).
UDK
351.824.11(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001016884
Pļaviņa, Baiba. Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īstenošanas metodoloģiskie risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām mājokļu politikas
kontekstā : promocijas darbs / Baiba Pļaviņa ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Ineta
Geipele ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte.
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2020. — 256 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 170.-190. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
351.824.11(474.3)(043)

37

Izglītība

Kopkataloga Id: 001016775
Drelinga, Elga. Vērtīborientēta mācību audzināšanas stunda : skolotāju pieredzes grāmata / Elga Drelinga, Ārija Šumeiko, Nataļja Leončuka, Jeļena Sokolova ;
recenzente Elfrīda Krastiņa ; vāka dizaina autore: Zaiga Pettere. — Daugavpils :
Daugavpils Būvniecības tehnikums, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 2,23 MB. — Bibliogrāfija: 47.-48. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-275-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir iecerēta kā praktisks palīgs skolotājiem, organizējot mācību
audzināšanas darbu. Te ir atrodamas teorētiskas atziņas, praktiski ieteikumi un pārdomas par
patriotismu, vērtībām un saprašanos starp dažādu paaudžu pārstāvjiem. Grāmatā arī piedāvāti
integrēti uzdevumi vērtīborientēta mācību procesa īstenošanai.

UDK

37.017.4(474.3)(072)+377.36.017.4(474.3)(072)
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378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 001015914
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskais žurnāls = History of Engineering Sciences and Institutions
of Higher Education : scientific journal of RTU Research Centre for Engineering
History / galvenā redaktore Airisa Šteinberga ; redkolēģija: Dr.habil.med. Māris
Baltiņš, Dr.sc.ing. Ilze Gudro, Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš [un vēl 11 redaktori] ;
tulkoja Ilze Gudro (angļu valodā) ; literārie redaktori: Rūta Lapsa (latviešu valodā), Daina Ostrovska (angļu valodā). — [Rīga] : RTU Izdevniecība, 2020.
2020, 4. — 1 tiešsaistes resurss (PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas. — Redkolēģijā arī: Dr.paed. Aīda Krūze, Ph.D.(chemistry) Jānis Lielmežs,
Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis, Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis, Dr.paed.
Alīda Zigmunde u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu valodā,
kopsavilkumi arī angļu valodā, priekšvārds paralēli latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : „Inženierzinātņu un augstskolu vēsture” ir RTU Inženierzinātņu vēstures
pētniecības centra ikgadējā zinātniskā žurnāla ceturtais numurs. Šajā numurā publicēti Latvijas
zinātnieku, zinātņu vēsturnieku, muzejnieku un pedagogu pētījumi par Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta studentu, absolventu un mācībspēku darbību, Rīgas Tehniskās universitātes konferenču un sporta centru „Ronīši” un zirgvilkmes ratu ražošanu Latvijā.

UDK

378.6:62(474.362.2)(091)(082)+62(474.3)(091)(082)

Kopkataloga Id: 001015864
History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education : scientific
journal of RTU Research Centre for Engineering History = Inženierzinātņu un
augstskolu vēsture : RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskais žurnāls / editor in chief Airisa Šteinberga ; editorial board: Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.sc.ing. Ilze Gudro, Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš [un vēl 11 redaktori] ;
translated by Ilze Gudro ; literary editors: Rūta Lapsa (latviešu valodā), Daina
Ostrovska (angļu valodā). — Riga : RTU Press, 2020.
2020, 4. — 1 tiešsaistes resurss (PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas. — Redaktori arī: Dr.paed. Aīda Krūze, Ph.D.(chem.) Jānis Lielmežs, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis, Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis, Dr.paed. Alīda
Zigmude u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā, priekšvārds paralēli angļu un latviešu valodā.
UDK
378.6:62(474.362.2)(091)(082)+62(474.3)(091)(082)
Kopkataloga Id: 001007334
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte.
Būvniecības specialitātei 45 / koncepta autores: asociētā profesore Silvija Štrausa un asociētā profesore Sandra Gusta ; izdevuma sastādītāji: Oskars Vītoliņš,
Dace Slokenberga ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu
fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020. — 58 lpp., 56
nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm.
A n o t ā c i j a : Vides un būvzinātņu fakultāte 2020. gada aprīlī atzīmēja 45 gadus būvniecības izglītībai LLU saimē. Tradicionāli izdots buklets, kurā raksturotas studiju programmas, intelektuālais un tehniskais nodrošinājums, sniegta nākotnes virzība, publicēti absolventu saraksti
un viņu veiksmes stāsti.

UDK

378.6:62(474.334.2)(091)
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39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.
Tautu dzīve. Folklora
Kopkataloga Id: 001017002
Lībiete, Ieva. Ādas: tetovētas ādas preparātu kolekcija Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas muzejā = Skins: collection of tatooed skin specimens at Rīga Stradiņš University Anatomy Museum / sastādītāja un tekstu autore Ieva Lībiete ;
ilustrators Kristians Brekte ; fotogrāfs Vents Āboltiņš ; grafiskais dizains: Aleksandrs Breže ; literārais redaktors Jānis Oga ; tulkotāja Daina Grosa. — Rīga : RSU,
2020. — 73, [4] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 72.-73. lpp. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-68-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Anatomijas muzejs izdevis ilustrētu katalogu, kas veltīts muzeja neparastākajai — tetovēto ādu — kolekcijai. Kolekcija tapusi 20. gadsimta pirmajā pusē kā mācību materiāls
medicīnas studentiem. Kā norādīja muzejā, šajā kolekcijā savdabīgi izceļas trīsdesmit tetovētas
ādas preparāti, būtībā pergamenti, kas, iestikloti un ierāmēti, gadu desmitiem „rotājuši” muzeja
sienas kā ziņkārību rosinoši objekti.” Katalogs piedāvā ieskatīties šajos neparastajos objektos un
izzināt to izcelsmes vēsturi.

UDK

391.91(091)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
53 Fizika
Kopkataloga Id: 001016771
Irbe, Mārtiņš. Dynamics Analysis and Control Optimization of Devices for Power
Generation from Fluid Flow : summary of the doctoral thesis / Mārtiņš Irbe ;
scientific supervisor: Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība, Dr.habil.sc.ing. Igors Tipāns ;
official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Grigory Panovko, Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs,
Dr.sc.ing. Oļegs Jakovļevs ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Mechanics and Mechanical
Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 2,46 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934225567. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-557-4
(PDF).
UDK
532.5(043)+533.6.011(043)
Kopkataloga Id: 001018043
Irbe, Mārtiņš. Dynamics Analysis and Control Optimization of Devices for Power
Generation from Fluid Flow : summary of the doctoral thesis / Mārtiņš Irbe ;
scientific supervisor: Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība, Dr.habil.sc.ing. Igors Tipāns ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Grigory Panovko, Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs, Dr.sc.
ing. Oļegs Jakovļevs ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Mechanics and Mechanical Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 40 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934225574. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-556-7
(brošēts).
UDK
532.5(043)+533.6.011(043)
Kopkataloga Id: 001016773
Irbe, Mārtiņš. Enerģijas iegūšanas no fluīdu plūsmas iekārtu dinamikas analīze un vadības optimizācija : promocijas darba kopsavilkums / Mārtiņš Irbe ;
zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība, Dr.sc.ing. Igors Tipāns ; oficiālie
recenzenti: Dr.sc.ing. Grigorijs Panovko, Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs, Dr.sc.ing.
Oļegs Jakovļevs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Mehānikas un mašīnbūves institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,40 MB. —
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225581. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-555-0 (PDF).
UDK
532.5(043)+533.6.011(043)
Kopkataloga Id: 001018042
Irbe, Mārtiņš. Enerģijas iegūšanas no fluīdu plūsmas iekārtu dinamikas analīze un vadības optimizācija : promocijas darba kopsavilkums / Mārtiņš Irbe ;
zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība, Dr.sc.ing. Igors Tipāns ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Grigorijs Panovko, Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs, Dr.sc.ing. Oļegs
Jakovļevs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2020. — 40 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. —
Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225550. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-558-1 (brošēts).
UDK
532.5(043)+533.6.011(043)
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Kopkataloga Id: 001018052
Irbe, Mārtiņš. Enerģijas iegūšanas no fluīdu plūsmas iekārtu dinamikas analīze
un vadības optimizācija : promocijas darbs / Mārtiņš Irbe ; zinātniskie vadītāji:
Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība, Dr.sc.ing. Igors Tipāns ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 150 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 97.101. lpp. un rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī krievu un
angļu valodā.
UDK
532.5(043)+533.6.011(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 001014339
Sakaine, Guna. Pirolo[1,4]benzodiazepīnu klases dabasvielu totālā sintēze :
promocijas darba kopsavilkums = Total Synthesis of Pyrrolo[1,4]benzodiazepine
Natural Products : summary of the doctoral thesis / Guna Sakaine ; zinātniskie
vadītāji: Dr.chem. Gints Šmits, Dr.chem. Māris Turks ; oficiālie recenzenti: Dr.
chem. Māra Plotniece, Dr.chem. Edgars Sūna, Dr.chem. Einārs Loža ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
2,62 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225499. —
Bibliogrāfija: 29. un 55. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN
978-9934-22-550-5 (PDF).
UDK
547.235.4(043)
Kopkataloga Id: 001016673
Sakaine, Guna. Pirolo[1,4]benzodiazepīnu klases dabasvielu totālā sintēze :
promocijas darba kopsavilkums = Total Synthesis of Pyrrolo[1,4]benzodiazepine
Natural Products : summary of the doctoral thesis / Guna Sakaine ; zinātniskie
vadītāji: Dr.chem. Gints Šmits, Dr.chem. Māris Turks ; oficiālie recenzenti: Dr.
chem. Māra Plotniece, Dr.chem. Edgars Sūna, Dr.chem. Einārs Loža ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2020. — 54 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori uz
4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225505. —
Bibliogrāfija: 28. un 54. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN
978-9934-22-549-9 (brošēts).
UDK
547.235.4(043)
Kopkataloga Id: 001016924
Sakaine, Guna. Pirolo[1,4]benzodiazepīnu klases dabasvielu totālā sintēze :
promocijas darbs = Total Synthesis of Pyrrolo[1,4]benzodiazepine Natural Products : doctoral thesis / Guna Sakaine ; zinātniskie vadītāji: Dr.chem. Gints Šmits,
Dr.chem. Māris Turks ; oficiālie recenzenti: Dr.chem. Māra Plotniece, Dr.chem. Edgars Sūna, Dr.chem. Einārs Loža ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes
un lietišķās ķīmijas fakultāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 55 lpp., 128 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas
par autori uz 4. vāka. — Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. — Bibliogrāfija: 28., 54. lpp. un rakstu beigās. — Teksts
latviešu un angļu valodā, publikācijas angļu valodā.
UDK
547.235.4(043)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001022287
Baško, Jāzeps. Torakālā ķirurģija / Jāzepa Baško redakcijā ; recenzents Dr.habil.
med. Jānis Gardovskis ; vāka māksliniece Iveta Bambere ; literārie redaktori: Jānis Loja, Agnese Biteniece ; priekšvārdi: Jānis Gardovskis, Pēteris Apinis. — Rīga :
Medicīnas apgāds, 2020. — 540, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — Autori:
Jāzeps Baško, Nora Aleksīna, Andra Cīrule, Uga Dumpis, Jānis Kazaks, Aigars Lācis, Maruta Solvita Iveta Naudiņa, Pēteris Ošs, Māra Pilmane, Māris Pļaviņš, Aldis Puķītis, Gunta Purkalne, Antoņina Sondore, Immanuels Taivans, Sanita Ūdre,
Māra Vītola, Ainārs Zariņš, Ligita Zvaigzne. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN
978-9934-573-22-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Leģendārā latviešu plaušu ķirurga Jāzepa Baško rakstītā, sastādītā un izdotā
grāmata „Torakālā ķirurģija” ir izcils apkopojums 50 gadus garam ķirurga mūžam, godīgai attieksmei pret medicīnu, pacientiem, kolēģiem, kā arī paša vadītās nodaļas un centra ārstiem un
māsām. Grāmatas tapšanā piedalījušies vairāk nekā 30 ārsti. Un tomēr — lielākā daļa ir paša Jāzepa Baško rakstīta diagnostikas un ārstniecības darba pieredze un pasaules literatūras apskats.

UDK

617.54(082)

Kopkataloga Id: 001021481
Ķeviņš, Aldis. Ar uzticēšanos / Aldis Ķeviņš ; pierakstījusi, rediģējusi Ilze Ķeviņa ; vāku zīmēja Liene Batare ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol
Vita, [2021].
1. daļa, Svētība. — 247 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-894-97-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir pilna dzīvesprieka un gaismas. Tas ir autobiogrāfisks dziednieka
Alda Ķeviņa rakstu krājums, kurā apkopotie stāsti piedāvā iespēju iepazīt autora smago, neparastu notikumu pilno dzīves ceļu no bērnības līdz 30 gadu vecumam. Grāmatā tiek atklāti stāstīts par
savu izdziedināšanu, tiekoties ar Latvijas leģendārāko dziednieci Zilākalna Martu, atklāti viņas
padomi un receptes.

UDK

615.85(474.3)

Kopkataloga Id: 001019103
Lācis, Aris. Sirds bez romantikas : dakteris Aris Lācis stāsta par dzīvi / sastādītāja Gunta Darbiņa ; zinātniskā redaktore Inta Rozenvalde ; redaktore Māra Zirnīte ; intervēja un tekstus atšifrēja: Ginta Elksne, Maija Krūmiņa ; recenzēja: Silva
Seņkāne, Māra Lazda, Dmitrijs Oļehnovičs ; [kopsavilkumu tulkoja]: Amanda Zaeska ; pēcvārds: Andrejs Ērglis ; dizains: Kristīne Krēsliņa ; Latvijas Universitātes
Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāsts”. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 263 lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — Biobibliogrāfija: 241.-263. lpp. un bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8666-2-3
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Sirds ķirurga Ara Lāča atmiņu stāsts par dzīvi medicīnā, par sasniegumiem
un zaudējumiem, par šķēršļiem, ko nācies pārvarēt, un ārsta ikdienu, ko neredz pacienti, par to,
kas palīdz un kas kavē veikt ārsta misiju. Iespējams, tagad ir īstais laiks saņemt šo grāmatu, lai
labāk izprastu mūsu veselības aizsardzības spēku un vājumu, lai atgādinātu, ka mediķis arī ir
cilvēks, kuram ir vajadzīga arī atpūta, kuram ir prasmes un zināšanas, bet kura aktīvo dzīves laiku
patērē pretestība pret birokrātiju. Un tomēr tikai ārsts var palīdzēt slimniekam.

UDK

61(474.3)(092)
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Kopkataloga Id: 001017870
Lejniece, Sandra. Klīniskā hematoloģija / profesore Sandra Lejniece ; recenzents Dr.habil.med. Jānis Zaļkalns ; literārais redaktors Jānis Loja ; vāka māksliniece Iveta Bambere ; priekšvārds: Pēteris Apinis. — Rīga : Medicīnas apgāds,
2020. — 439, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Rādītājs: 431.-[440.] lpp. —
ISBN 978-9934-573-20-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Hematoloģija kā nozare pēdējā gadu desmitā piedzīvo strauju attīstību, arvien vairāk diagnostikā pielietojot ģenētiskās izmeklēšanas metodes, pozitronemisijas kompjūtertomogrāfiju, kā arī attīstoties medikamentozajai terapijai. Grāmata sniedz plašu ieskatu hematoloģiskajās slimībās, to mūsdienīgas diagnostikas un ārstēšanas iespējās. Atsevišķas nodaļas
ir veltītas asinsrades un asins šūnu izmaiņām, slimnieku izmeklēšanas principiem un metodēm.
Grāmatā apskatīti gan anēmijas un iedzimtus asins sarecēšanas traucējumi, gan onkoloģiskās
hematoloģiskās slimības. Tekstuālais materiāls papildināts ar tabulām un attēliem.

UDK

616.15(035)

Kopkataloga Id: 001020082
Martinša, Izabela Miņoša. Te, iekšā : smadzenes tavā galvā : ceļvedis / Izabela
Miņoša Martinša, Marija Manuela Pedroza ; ilustrācijas: Madalena Matozu ; no
portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Inese Zandere ; zinātniskais
konsultants Dr. Mārtiņš Ennītis. — [Rīga] : liels un mazs, [2020]. — 366, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [367.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Cá dentro,
quia para descobrir o cérebro. — ISBN 978-9934-574-55-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata domāta bērniem no 10 gadu vecuma un veidota kā gudri un argumentēti, tomēr rotaļīgi uzrakstīts ceļvedis, kas aicina ceļojumā uz mūsu smadzenēm un atklāj
lasītājam, kas īsti notiek viņa galvā. Kā rodas domas, emocijas un sajūtas, kā smadzenes vada
mūsu ķermeni, atceras to, ko ir iemācījušās, kā tās ļauj cilvēkam pieņemt lēmumus un radīt kaut
ko jaunu. Sapratni veicina lakoniskās, asprātīgās ilustrācijas. Līdzās zinātniskiem skaidrojumiem
te atrodami bērniem labi saprotami dzīves piemēri un interesanti uzdevumi, kas palīdz trenēt
atmiņu, valodu un radošumu.

UDK

612.827+159.91

Kopkataloga Id: 001019894
Nutrition and Health (3 : 2020 : Rīga, Latvija). The 3rd International Conference „Nutrition and Health” : Riga, Latvia, December 9-11, 2020 : conference programme and book of abstracts / editor in chief Dr.chem. Ida Jākobsone ;
proofreader Andra Damberga. — Riga : University of Latvia Press, 2020. — 132,
[1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un rādītājs:
130.-[133.] lpp. — ISBN 978-9934-18-624-0 (brošēts).
UDK
613(062)
Kopkataloga Id: 001022268
Tautas veselības gadagrāmata / sastādītāji: Uldis Līkops, Gundega Dambe ; māksliniece Ilze Ozola ; literārais redaktors Jānis Loja ; priekšvārds: Uldis Līkops. —
Rīga : Latvijas Sarkanais Krusts : Medicīnas apgāds, [2020].
2021. — 215 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Tekstu autori:
Marija Ābeltiņa, Inga Ažiņa, Arta Bārzdiņa, Laima Buša, Lolita Cibule, Anatolijs
Danilāns, Diāna Elekse, Uģis Gruntmanis, Viktors Jaksons, Ziedonis Kārkliņš,
Gundars Kuklis, Eva Lāce, Ilze Lutere, Ulla Milbreta, Ilze Pētermane, Gunta
Purvēna, Kristīne Rasnača, Elvita Rudzāte, Raivo Rudzītis, Ilze Sarkanābola,
Eva Selga, Inese Sila, Artūrs Tereško, Lauma Valeine, Anna Zakajeva, Baiba
Zelka, Lība Zukule. — ISBN 978-9934-573-21-7 (brošēts).
UDK
61(058)

21

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 2, 16.–31. janvāris

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 001018623
Baltputnis, Kārlis. Decision-Making Support Methods, Algorithms and Tools for
Electricity Market Participants : summary of the doctoral thesis / Kārlis Baltputnis ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats, Dr.sc.ing. Oļegs
Linkevičs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Julia Matevosyan,
Dr. Audrius Jonaitis ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. —
1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas 1,88 MB. —
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225086. — Bibliogrāfija:
45.-46. lp. — ISBN 978-9934-22-509-3 (PDF).
UDK
621.311:004.94(043)
Kopkataloga Id: 001018620
Baltputnis, Kārlis. Lēmumatbalsta metodes, algoritmi un rīki elektroenerģijas
tirgus dalībniekiem : promocijas darba kopsavilkums / Kārlis Baltputnis ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats, Dr.sc.ing. Oļegs Linkevičs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Jūlija Matevosjana, Dr. Audrius
Jonaitis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu
fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes
resurss (46 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 8,27 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225062. — Bibliogrāfija: 45.-46. lp. —
ISBN 978-9934-22-507-9 (PDF).
UDK
621.311:004.94(043)
Kopkataloga Id: 001018626
Broka, Zane. Harnessing the Value of Demand-Side Flexibility in Electricity Markets : summary of the doctoral thesis / Zane Broka ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats ; official reviewers: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing.
Julia Matevosyan, Dr.sc.ing. Saulius Gudžius ; Riga Technical University. Faculty
of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Power Engineering. —
Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,56 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934225147. — Bibliogrāfija: 48.-51. lp. — ISBN 978-9934-22-515-4 (PDF).
UDK
621.311(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001018625
Broka, Zane. Patēriņa elastības izmantošana un novērtējums elektroenerģijas tirgos : promocijas darba kopsavilkums / Zane Broka ; zinātniskais vadītājs
Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.
ing. Jūlija Matevosjana, Dr.sc.ing. Saulius Gudžius ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Enerģētikas institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 4,13 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934225123. — Bibliogrāfija: 48.-51. lp. — ISBN 978-9934-22-513-0 (PDF).
UDK
621.311(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 001016780
Saltanovs, Rodions. Enerģijas bezvadu pārraides uz transporta līdzekļiem sistēmas efektivitātes paaugstināšana : promocijas darba kopsavilkums / Rodions
Saltanovs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Iļja Galkins ; oficiālie recenzenti:
Dr.sc.ing. Oleksandr Husev, Dr.sc.ing. Pēteris Apse-Apsītis, Dr.sc.ing. Aigars Laizāns ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu
fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 3,62 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225659. —
Bibliogrāfija: 35.-36. lp. — ISBN 978-9934-22-563-5 (PDF).
UDK
621.354.32:621.396(043)
Kopkataloga Id: 001018039
Saltanovs, Rodions. Enerģijas bezvadu pārraides uz transporta līdzekļiem sistēmas efektivitātes paaugstināšana : promocijas darba kopsavilkums / Rodions
Saltanovs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Iļja Galkins ; oficiālie recenzenti:
Dr.sc.ing. Oleksandr Husev, Dr.sc.ing. Pēteris Apse-Apsītis, Dr.sc.ing. Aigars Laizāns ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas par autoru
uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225635. —
Bibliogrāfija: 34.-35. lpp. — ISBN 978-9934-22-565-9 (brošēts).
UDK
621.354.32:621.396(043)
Kopkataloga Id: 001018051
Saltanovs, Rodions. Enerģijas bezvadu pārraides uz transporta līdzekļiem sistēmas efektivitātes paaugstināšana : promocijas darbs / Rodions Saltanovs ;
zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Iļja Galkins ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing.
Oleksandr Husev, Dr.sc.ing. Pēteris Apse-Apsītis, Dr.sc.ing. Aigars Laizāns ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2020. — 165 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 24 cm. — Ziņas par autoru
uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 159.-162. lpp.
UDK
621.354.32:621.396(043)
Kopkataloga Id: 001016778
Saltanovs, Rodions. Increased Efficiency of Wireless Energy Transfer to Vehicle
System : summary of the doctoral thesis / Rodions Saltanovs ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Iļja Galkins ; offical reviewers: Dr.sc.ing. Oleksandr Husev,
Dr.sc.ing. Pēteris Apse-Apsītis, Dr.sc.ing. Aigars Laizāns ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Industrial
Electronics and Electrical Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 3,52 MB. — Resursā uzrādīts
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225666. — Bibliogrāfija: 36.-37. lp. — ISBN
978-9934-22-564-2 (PDF).
UDK
621.354.32:621.396(043)
Kopkataloga Id: 001018041
Saltanovs, Rodions. Increased Efficiency of Wireless Energy Transfer to Vehicle
System : summary of the doctoral thesis / Rodions Saltanovs ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Iļja Galkins ; offical reviewers: Dr.sc.ing. Oleksandr Husev,
Dr.sc.ing. Pēteris Apse-Apsītis, Dr.sc.ing. Aigars Laizāns ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Industrial
Electronics and Electrical Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 36 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225642. — Bibliogrāfija: 35.-36. lpp. —
ISBN 978-9934-22-566-6 (brošēts).
UDK
621.354.32:621.396(043)
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624 Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā
Kopkataloga Id: 001017862
Kreilis, Jānis. Tērauda konstrukcijas : ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN
1993-1-1 : palīglīdzeklis projektēšanai / Jānis Kreilis ; Latvijas Lauksaimniecības
universitāte. Būvkonstrukciju katedra. — Atkārtots un papildināts izdevums. —
Jelgava : LLU, 2020. — 137 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
131. lpp.
A n o t ā c i j a : Palīglīdzeklis izstrādāts tērauda būvkonstrukciju aprēķina pamatu apguvei
saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Tajā ietverti un skaidroti svarīgākie projektēšanas jautājumi — slodžu noteikšana uz ēkām, tērauda karkasa struktūras analīze, elementu šķērsgriezumu klases
noteikšana, stiprības, noturības un stinguma pārbaudes. Beigu daļā izskatīts vienstāvu karkasa
ēkas konstruktīvais risinājums un aprēķins. Visām sadaļām pievienoti aprēķina piemēri.

UDK

624.014.2(075.8)

631 Lauksaimniecība kopumā
Kopkataloga Id: 001011046
Ražas svētki „Vecauce” (2020 : Vecauce, Latvija). Ražas svētki „Vecauce-2020” /
atbildīgie par izdevumu: Zinta Gaile, Dace Siliņa ; angļu valodas redaktore Gundega Gaile ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte,
LLU mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”. — Vecauce : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020.
Pētniecība COVID-19 ēnā : zinātniskā semināra rakstu krājums. — 1 tiešsaistes
resurss (95 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,96 MB. — Resursā
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984483603. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā, rakstu nosaukumi paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-361-0 (PDF).
UDK
631.117(474.3)(062)+63(474.3)(062)
Kopkataloga Id: 001010165
Ražas svētki „Vecauce” (2020 : Vecauce, Latvija). Ražas svētki „Vecauce-2020” /
atbildīgie par izdevumu: Zinta Gaile, Dace Siliņa ; angļu valodas redaktore Gundega Gaile ; vāku dizains: Inese Gura ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Lauksaimniecības fakultāte, LLU mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”. —
[Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2020].
Pētniecība COVID-19 ēnā : zinātniskā semināra rakstu krājums. — 95 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā
izdevuma ISBN 978994483610. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā, rakstu nosaukumi paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-360-3 (brošēts).
UDK
631.117(474.3)(062)+63(474.3)(062)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība
Kopkataloga Id: 001019124
Dubova, Laila. Simbiotisko asociāciju ietekme uz pupu (Vicia faba L.) produktivitāti = Influence of Symbiotic Associations on Yield Formation of Beans (Vicia
faba L.) : promocijas darbs zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes nozarē / Laila Dubova ; promocijas darba vadītāja Dr.biol. Ina Alsiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 126 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 106.-121. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
635.651:581.557(043)
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Kopkataloga Id: 001015285
Dubova, Laila. Simbiotisko asociāciju ietekme uz pupu (Vicia faba L.) produktivitāti : promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai
lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes nozarē = Influence
of Symbiotic Associations on Yield Formation of Beans (Vicia faba L.) : summary
of the doctoral thesis for the scientific degree (Ph.D.) in field of agriculture and
fisheries sciences, forest science / Laila Dubova ; darba zinātniskā vadītāja Dr.
biol. Ina Alsiņa ; darba recenzenti: Dr.agr. Sanita Zute, Dr.agr. Ilze Skrabule, Dr.
biol. Biruta Bankina ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības
fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2020. — 74 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK
635.651:581.557(043)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001017371
Freimane, Paula. Zelta sastāvdaļa 2 : receptes ar vērtību / Paula Freimane ; redaktore Kristīna Kupce ; Paulas Freimanes un Arvja Mazurova fotogrāfijas ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
255 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-9246-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pavārgrāmatā iekļautās receptes ir autores skatījums uz šiem ēdieniem un
aicinājums tos pagatavot bez cukura, transtaukiem un baltajiem kviešu miltiem. Te atradīsiet
daudzveidīgas receptes, kas piemērotas visdažādākajām gaumēm un ēšanas paradumiem. Recepšu lielākā vērtība ir veselība un labsajūta.

UDK

641.561(083.12)+613.2(083.12)

Kopkataloga Id: 001021718
Дианова, Марина. Анатомия вкуса : рецепты лучших поваров мира / составитель Марина Дианова ; литературный редактор Ида Константинова. — Rīga : Agency Media Moderator, 2020. — 156 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
21 cm. — (Библиотека Titanium, ISSN 2661-5908).
UDK
641.5(083.12)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kopkataloga Id: 001018037
Vinogradovs, Leonīds. Probability Approach a Survive of Passengers Estimation in an Aviation Incident Situation in an Airport Responsibility District : summary of the doctoral thesis / Leonīds Vinogradovs ; scientific supervisor Dr.habil.
sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs,
Dr.habil.sc.ing. Eduardas Lasauskas, Dr.habil.sc.ing. Rafal Chatys ; Riga Technical
University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Aeronautics. — Riga : RTU Press, 2020. — 37 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224980. — ISBN 978-9934-22-497-3 (brošēts).
UDK
656.73.025.2.08(043)
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Kopkataloga Id: 001015228
Vinogradovs, Leonīds. Probability Approach a Survive of Passengers Estimation in an Aviation Incident Situation in an Airport Responsibility District : summary of the doctoral thesis / Leonīds Vinogradovs ; scientific supervisor Dr.habil.
sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs,
Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas, Dr.habil.sc.ing. Rafal Chatys ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute
of Aeronautics. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,18 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934224973. — ISBN 978-9934-22-498-0 (PDF).
UDK
656.73.025.2.08(043)
Kopkataloga Id: 001015230
Vinogradovs, Leonīds. Varbūtības pieeja pasažieru izdzīvošanas novērtēšanai aviācijas negadījuma situācijā lidostas atbildības rajonā : promocijas darba
kopsavilkums / Leonīds Vinogradovs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas, Dr.habil.
sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs, Dr.habil.sc.ing. Rafal Chatys ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 2,10 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934224997. — ISBN 978-9934-22-500-0 (PDF).
UDK
656.73.025.2.08(043)
Kopkataloga Id: 001018038
Vinogradovs, Leonīds. Varbūtības pieeja pasažieru izdzīvošanas novērtēšanai
aviācijas negadījuma situācijā lidostas atbildības rajonā : promocijas darba kopsavilkums / Leonīds Vinogradovs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Vladimirs
Šestakovs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas, Dr.habil.sc.ing.
Mārtiņš Kleinhofs, Dr.habil.sc.ing. Rafal Chatys ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2020. — 38 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. —
Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934225000. — ISBN 978-9934-22-499-7 (brošēts).
UDK
656.73.025.2.08(043)
Kopkataloga Id: 001018055
Vinogradovs, Leonīds. Varbūtības pieeja pasažieru izdzīvošanas novērtēšanai
aviācijas negadījuma situācijā lidostas atbildības rajonā : promocijas darbs /
Leonīds Vinogradovs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte.
Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 124 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija:
108.-113. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK
656.73.025.2.08(043)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001020116
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti / galvenais redaktors Andris
Vilks ; sējuma redaktore Beata Paškevica ; redakcijas kolēģija: Pauls Daija, Vija
Daukšte, Jana Dreimane [un vēl 12 redaktori] ; literārie redaktori: Ieva Jansone
(latviešu valoda), Beata Paškevica (vācu valoda) ; tulkojumi angļu valodā: Eva Eihmane ; māksliniece Una Grants ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas
Nacionālā bibliotēka, 2020.
5 (XXV), Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767-1814) : rakstu
krājums. — 367 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Redaktori arī:
Māra Grudule, Jānis Kalnačs, Ināra Klekere, Kaspars Kļaviņš, Mārtiņš Mintaurs, Viesturs Zanders, Jānis Krēsliņš, Andrejs Pakalns u.c. — „ISSN 26615134”—Iespiedziņās. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISSN
1691-5941. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, vācu un
angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātnisko rakstu 5.(XXV) sējums veltīts Latvijā dzimušā vācbaltiešu mākslinieka, dzejnieka un ceļojumu aprakstu autora Karla Gotharda
Grasa (1767-1814) daiļradei. Krājumā apkopoti K. Grasa 250. dzimšanas dienai veltītās starptautiskās konferences „Gleznains ceļojums no Dzērbenes līdz Sicīlijai” rosināti pētījumi. K. Grasa
daudzveidīgais devums Eiropas un Latvijas kultūrā aplūkots Itālijas, Latvijas, Šveices un Vācijas
zinātnieku skatījumā.

UDK

7.071.1(=112.2)(474.3)(082)+821.112.2(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001017226
Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (2 : 2020 : Rīga, Latvija).
Otrā Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāle : 20. augusts—13. septembris, 2020 / kuratore, galvenā redaktore Rebeka Lamarša-Vadela ; redaktors
Vents Zvaigzne ; tulkojis Valts Miķelsons ; priekšvārds: Agnija Mirgorodska ; tekstu autori: Vents Vīnbergs, Anastasija Blokhina ; dizains: Zahars Ze, Alvis Berngards. — Rīga : Rīgas Starptautiskā biennāle, [2020].
RIBOCA 2, viss reizē zied : izstādes ceļvedis. — 88 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm +
pielikums (1 lp., salocīta 8 lpp.). — Mākslinieki un teksta autori: Pavels Althamers, Kristaps Ancāns, Felisija Atkinsone, Alekss Bačinskis-Dženkinss, Olivers Birs, Nina Beiere, Hišams Berada, Dora Budora, Valdis Celms, Edīte Dekinta, Ērika Eifela, Vija Eniņa, Miķelis Fišers, Heincs Franks, Siprjēns Gajārs,
Bendiks Giske, Honkasalo-Niemi-Virtanen, Katrīna Horneka, Margarita Umo,
Pjērs Vigs, IevaKrish, Institute of the Cosmos, Mihails Karikis, Agnese Krivade, Eva Lesta, Lina Lapelīte, Mants Petraitis, Hanna Liparda, Mihails Maksimovs, MAREUNROL’S, Berenise Olmedo, Dominika Olšovija, Filips Petī, Sāra
Ortmeiere, Bridžita Polka, Ugo Rondinone, Jānuss Samma, Tomass Saraseno,
Augusts Serapins, Timurs Si-Cjiņs, Nikolajs Smirnovs, Anastasija Sosunova,
Daina Taimiņa. — Pielikumā: RIBOCA 2 kalendārs. — Teksts latviešu valodā,
daļa teksta tulkota no angļu valodas, vāka nosaukums paralēli latviešu, krievu
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8760-9-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle ir liela mēroga mākslas
notikums, kas pulcē Rīgā māksliniekus no Baltijas reģiona un visas pasaules. Izstāde tiecas veltīt
uzmanību un telpu balsīm, noskaņām, ritmiem un būtnēm, kuras tikušas apklusinātas vai kuras
mūsu kultūra joprojām nespēj novērtēt un sadzirdēt. Tādējādi šis projekts sniedz redzamību un
atzinību tādām sajūtām un būtnēm kā neskaidrība, dzeja, sievietes, zirnekļi, klusums, citas dzīvības formas, drupas, augi, mīlestība, rūpes, nobeigumi, dziedināšana, maģija, Visums, nomales,
pazeme, sapņi, deja, savvaļa, rēgi, valoda, metamorfoze, balsis, fikcijas un nākotnes vīzijas — un
citām, kuras atklāsiet mākslinieku darbos.

UDK

7.079(474.362.2)(083.824)+7.038(4/9)(083.824)

27

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 2, 16.–31. janvāris

Kopkataloga Id: 001017234
Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (2 : 2020 : Rīga, Latvija).
The 2nd Riga International Biennial of Contemporary Art : 20 August—13 September 2020 / chief editor, author, curated by Rebecca Lamarche-Vadel ; editor
Thomas Jeppe ; texts: Vents Vīnbergs, Anastasia Blokhina ; foreword: Agniya Mirgorodskaya. — Riga : Riga Biennial Foundation, 2020.
RIBOCA 2, and suddenly it all blossoms : exhibition guide. — 88 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + pielikums (1 lp., salocīta 8 lpp.). — Mākslinieki un teksta
autori: Kristaps Ancāns, Valdis Celms, Vija Eniņa, Miķelis Fišers, IevaKrish,
Agnese Krivade, MAREUNROL’S, Daina Taimiņa u.c. — Pielikumā: RIBOCA 2
calendar. — Teksts angļu valodā, vāka nosaukums paralēli latviešu, krievu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8958-0-7 (brošēts).
UDK
7.079(474.362.2)(083.824)+7.038(4/9)(083.824)
Kopkataloga Id: 001017231
Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (2 : 2020 : Rīga, Latvija). 2-я Рижская международная биеннале современного искусства : 20
августа—13 сентября 2020 / куратор, главный редактор, автор Ребекка
Ламарш-Вадель ; редакторы русской версии: Александр Заполь, Сергей
Тимофеев ; предисловие: Агния Миргородская ; текст: Вентс Винберг, Анастасия Блохина ; перевод с английского: Дмитрий Симановский ; дизайн:
Александр Гривач, Анатолий Вялых. — Rīga : Rīgas Starptautiskā biennāle,
2020.
RIBOCA 2, и вдруг все расцвело : путеводитель по выставке. — 88 lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm + pielikums (1 lp., salocīta 8 lpp.). — Mākslinieki un teksta autori: Кристапс Анцанс, IevaKrish, Агнесе Криваде, MAREUNROL’S,
Дайна Тайминя, Микелис Фишерс, Валдис Целмс, Вия Эниня u.c. — Pielikumā: RIBOCA2 календарь. — Teksts krievu valodā, daļa teksta tulkota, vāka
nosaukums paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-89581-4 (brošēts).
UDK
7.079(474.362.2)(083.824)+7.038(4/9)(083.824)

73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 001021089
Brancis, Māris. Smiltis, saule, Jelgava 2007-2020 : starptautiskie smilšu skulptūru festivāli „Summer Signs” / Māris Brancis ; grāmatas dizains: Māris Grīnbergs ;
redaktore Inta Grickus ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Roberts Freibergs ; tulkojums krievu valodā: Ludmila Neimiševa ; foto: Māris Grīnbergs, Edgars Griestiņš,
Kristaps Hercs, Aigars Hibners, Arturs Kapša, Billijs Locs, Gunārs Timermanis. —
Jelgava : JPPI „Kultūra”, [2020]. — 112 lpp. : fotogrāfijas, portreti ; 24 cm. — Teksts
paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-23-261-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Smiltis izsenis izmanto dažādiem mērķiem — būvē ceļus un dambjus, kausē
stiklu, bet Jelgavā smiltis pārvērš skulpturālos darbos. Lai savaldītu šo birstošo materiālu, jābūt
īpašam māksliniekam. Smilšu skulptūru festivāls četrpadsmit gadu laikā ir kļuvis par vienu no
Jelgavas populārākajiem un apmeklētākajiem kultūras dzīves pasākumiem vasaras sezonā. Īpašs
tas ir pilsētas 755. jubilejas gadā, kad ārējie apstākļi ieviesa korekcijas it visā, arī festivāla koncepcijā un norisē. Bet tēlnieki ar to lieliski tika galā, vizualizējot Jelgavas vēsturi no vissenākajiem
laikiem līdz mūsdienām.

UDK
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77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi
Kopkataloga Id: 001017801
Mirkļu mozaīka / sastādīja Linards Onzuls, Svetlana Pokule ; [ievads]: Linards
Onzuls ; tulkojums angļu valodā: Ilona Ustinova. — [Daugavpils] : Daugavpils
Tautas fotostudija „Ezerzeme-F”, 2020. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : fotogrāfijas ; 22×27 cm. — Fotogrāfi: Anatolijs Kivrins, Inese Minova, Ivars Skudra, Ivars
Soikāns, Jeļena Ivancova, Jurijs Berdņikovs, Juris Buklovskis, Jūlija Kožemjakina,
Linards Onzuls, Mārtiņš Onzuls, Mihails Romanovskis, Pjotrs Murāns, Rita Kočmarjova, Svetlana Pokule, Viktors Savčenko, Valērijs Cigankovs. — Teksts paralēli
latviešu, angļu un krievu valodā.
A n o t ā c i j a : Tautas fotostudijas „Ezerzeme-F” otrā grāmata „Mirkļu mozaīka” izdota par
godu fotostudijas 40 gadu jubilejai. Šis izdevums ir neliels ieskats kluba radošajā darbībā un neliela atskaite par izaugsmi beidzamo gadu laikā.

UDK

77.04(474.346.1)(084.12)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001021684
Meijers, Gunārs. Lāčplēša ielas meitene : Latvijas šovbiznesa neredzamās aizkulises, Latvijas hokeja līdzjutēju „nacionālās īpatnības” : muzikanta dzīves memuāri, 1958.-2020. gads / Gunārs Meijers ; Modra Skujiņa foto. — Rīga : Autorizdevums, 2020. — 155 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-218-3
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Mūziķis Gunārs Meijers laidis klajā savas dzīves aizkulišu grāmatu „Lāčplēša
ielas meitene vai Latvijas šovbiznesa nezināmās aizkulises”, kurā stāsta par bērnības ēverģēlībām, pikantām un amizantām muzikanta gaitām, armijas, makšķerēšanas un hokeja līdzjušanas
piedzīvojumiem, sadzīves priekiem un grūtumiem.

UDK

78.071(474.3)

Kopkataloga Id: 001015206
Zepa, Ieva. Saļmes Stērnīnē : tradicionālie psalmu un bēru dziedājumi / sastādītāja un redaktore Ieva Zepa ; māksliniece Zane Ernštreite ; Mārtiņa Gruduļa
fotogrāfijas vāka un grāmatas apdarei. — [Varakļānu novads] : Stirnienes draugu
biedrība, [2020]. — 158, [1] lpp. ; faksimili, ilustrācijas, notis ; 21 cm + 2 CD. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Psalmi latgaliešu rakstu valodā, aprakstošā
daļa latviešu valodā.
A n o t ā c i j a : Stirnienes pusē psalmu dziedāšanas tradīcija (ko latgaliski dēvē par saļmem)
ir dzīva un tiek rūpīgi kopta. „Saļmes Stērnīnē” ir unikāls psalmu krājums, kas sevī ietver gan notis, reliģiskos tekstus un dziesmas, gan to ieskaņojumu diskos, kā arī aprakstu par psalmu dziedāšanas tradīciju Stirnienē. Krājums noderēs ikvienam, kurš vēlas uzzināt par tradīciju, kā arī pats
mīlestībā izdziedāt mūžsenās melodijas un lūgties par mirušajiem. Diskā skan Stirnienes pusei
raksturīgās melodijas, kādas tās gadu gaitā vietējie iedzīvotāji mācījušies no vecākās paaudzes
saļmu dziedātājiem.

UDK
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792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 001019212
Dreģe, Olga. Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop! : aktrises Olgas Dreģes izvēlēta
dzeja, saruna par dzeju un dzīvi / Olga Dreģe ; sarunbiedre un redaktore Sandra
Dambiniece ; dzejas oriģināltekstu konsultante Ilze Marga ; dizains: Anna Aizsilniece ; foto: Ilze Vanaga, Jānis Deinats, Guntis Grunte, Ēriks Fridrihsons, Egons
Kera, Gunārs Janaitis, Jāzeps Danovskis. — Rīga : Aminori, [2020]. — 180 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — (Dzejas teātris). — Grāmatas nosaukumā izmantoti Raiņa vārdi no krājuma „Gals un sākums”. — Dzejas autori: Maija Kalniņa,
Māra Zālīte, Marta Bārbale, Alberts Ločmelis, Ārija Elksne, Olga Lisovska, Knuts
Skujenieks, Andrejs Eglītis, Ilze Kalnāre, Alfrēds Krūklis, Rainis, Valda Mora, Jānis
Ziemeļnieks, Augusts Saulietis, Zane Dreģe, Adina Ķirškalne, Ziedonis Purvs, Jāzeps Osmanis. — ISBN 978-9934-8977-2-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šī ir otrā grāmata sērijā „Dzejas teātris”. Tajā apkopota 18 latviešu autoru
dzeja, kas nozīmīga, tuva un mīļa Dailes teātra leģendārajai aktrisei Olgai Dreģei. Dzejas izlasē
aktrise iekļāvusi dzejoļus, kurus runājusi savas 80. dzimšanas dienas koncertos. Dzeju caurvij
sarunas ar aktrisi — atmiņas un emocionālas pārdomas par dzīvi un dzeju rada klātbūtnes izjūtu
un ļauj lasītājam ieraudzīt katru no dzejoļiem pilnīgi no jauna.

UDK

792.071.2.028(474.3)+821.174-1

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001021663
Ābele, Agita. Sporta psiholoģija: teorija un prakse / Agita Ābele ; recenzenti:
Ph.D.Phys. Emanuele Isidori, Dr.paed. Juris Grants, Dr.psych. Anita Pipere, Dr.paed. Agrita Tauriņa ; konsultants Pēteris Egle ; zīmējumu autore Rudīte Kravale ; priekšvārds: Aldons Vrubļevskis. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : RaKa,
[2021]. — 348 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā
izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 327.-339. lpp. — Teksts latviešu valodā, satura
rādītājs, kopsavilkums un atsauksme angļu valodā. — ISBN 9789984463773 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Monogrāfijā apkopotas būtiskākās psiholoģijas atziņas, kas ir aktuālas ikvienam sporta pedagogam un trenerim. Grāmatas pirmā daļa veltīta sporta psiholoģijas pamatiem, sporta vides psiholoģiskajam raksturojumam un personības (kā sportista, tā trenera) izpausmēm sportā. Otrajā daļā autore aplūko psiholoģiskās aktualitātes — gatavojoties startam,
sacensību laikā un mentālās noturības jautājumus. Trešā daļa veltīta attiecībām komandā, bet
ceturtā — psiholoģiskajai palīdzībai un atbalstam, kas nepieciešams sportistam.

UDK

796:159.9

Kopkataloga Id: 001019214
Šķēle, Armands. Starp dzīvi un basketbolu : autobiogrāfija / Armanda Šķēles un
Artūra Raudziņa kopdarbs ; literārā redaktore Diāna Polgina ; māksliniece Vita
Kalve. — [Rīga] : [Artūrs Raudziņš], [2020]. — 249, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. —
ISBN 978-9934-23-252-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Viņš vienkārši gribēja spēlēt bumbu, kas viņam arī labi padevās. Vienīgi ar to
bija par maz. Izrādījās, ka sistēma nemaz nav tik tīra. Jo augstāk viņš kāpa, jo vairāk bija jātur acis
vaļā. Slēptie āķi ar meliem, spekulācijām un nodevībām — tā viņš iepazina netīro sporta biznesa
daļu. Armands Šķēle savā autobiogrāfijā atskatās uz piedzīvoto un ko viņš no tā ir secinājis. Grāmatā apkopotas gandrīz četras desmitgades no Armanda dzīves, pa kurām sakrājies tik daudz, lai
šo stāstu beidzot uzliktu uz papīra.

UDK

796.323.2.071.2(474.3)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 001021067
Ābola, Signe. Literatūra 4.-9. klasei : programma : kompetenču pieeja / Signe
Ābola ; dizains: Māra Alševska ; redaktore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 152 lpp. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-9041-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir S. Ābolas izstrādātā programma, kura palīdzēs realizēt kultūras
izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā noteiktos sasniedzamos rezultātus. Programma veidota saskaņā ar MK 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 „Noteikumi par valsts
pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. Programma izmantojama
komplektā ar katrai klasei atbilstošu mācību grāmatu „Literatūra”.

UDK

82(073)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001015721
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti / galvenais redaktors Andris
Vilks ; atbildīgais redaktors Māris Baltiņš ; redakcijas kolēģija: Juris Baldunčiks,
Pauls Daija, Vija Daukšte [un vēl 15 redaktori] ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; tulkojumi angļu valodā: Juris Beņķis ; mākslinieks Verners Timoško ; Latvijas
Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020.
6 (XXVI), Latviešu terminoloģija simts gados : rakstu krājums. — 232 lpp. :
faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. — Redaktori arī: Jana Dreimane, Māra Grudule,
Zaiga Ikere, Jānis Kalnačs, Ināra Klekere, Kaspars Kļaviņš, Mārtiņš Mintaurs,
Jānis Krēsliņš, Andrejs Pakalns, Andrejs Vasiļjevs, Viesturs Zanders u.c. —
„ISSN 2661-5134”—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds paralēli latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
A n o t ā c i j a : LNB Zinātnisko rakstu 6. (XXVI) sējums veltīts 1919. gada 9. septembrī dibinātās Izglītības ministrijas Terminoloģijas komisijas simtgadei, kurai veltītā zinātniska konference „Latviešu terminoloģija simts gados” norisinājās bibliotēkā 2019. gada oktobrī. Aplūkojot
dažādus latviešu terminoloģijas aspektus, publikācijās uzsvērta pirmās Terminoloģijas komisijas
vēsturiskā nozīmība, jo tā ievadīja pāreju no individuālas, privātas un spontānas terminrades uz
kolektīvu, plānotu un institucionalizētu darbu. Rakstos skarta gan terminoloģijas vēsture, gan
aktuāli problēmjautājumi.

UDK

811.174’373.46(082)+001.4(082)

Kopkataloga Id: 001020326
Valoda: nozīme un forma : LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājums =
Language: Meaning and Form / krājuma sastādītājas, redaktores un priekšvārda
autores: Andra Kalnača, Ilze Lokmane ; redakcijas kolēģija: Ilze Auziņa, Ina Druviete, Ilze Rūmniece ; vāka noformējums: Andra Liepiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.
11, Gramatika un valodas normēšana = 11, Grammar and language standardization. — 1 tiešsaistes resurss (225 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 4,37. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — „ISSN 2256-0602”—Iespiedziņās. —
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi
latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934186264 (kļūda).
UDK
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Kopkataloga Id: 001019799
Valoda: nozīme un forma : LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rakstu krājums =
Language: Meaning and Form / krājuma sastādītājas, redaktores un priekšvārda
autores: Andra Kalnača, Ilze Lokmane ; redakcijas kolēģija: Ilze Auziņa, Ina Druviete, Ilze Rūmniece ; vāka noformējums: Andra Liepiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.
11, Gramatika un valodas normēšana = 11, Grammar and language standardization. — 222 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — „ISSN 2255-9256”—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā,
kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-626-4 (brošēts).
UDK
811.174’36(062)+81’36(062)

821 Daiļliteratūra
821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001019761
Brotigans, Ričards. Foreļu cope Amerikā / Ričards Brotigans ; no angļu valodas tulkojis Arvis Viguls ; redaktors Vilis Kasims ; dizainers Tom Mrazauskas. —
[Rīga] : Orbīta, [2020]. — 173 lpp. : ilustrācija ; 19 cm. — (Orbītas bibliotēka). —
Oriģinālnosaukums: Trout Fishing in America. — ISBN 978-9934-591-06-8
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Tikpat ekscentriska kā autora personība ir šī grāmata. Nereti to sauc par romānu, bet tikpat labi to varētu nodēvēt par tematiski vienotu īsprozas vai pat dzejprozas tekstu
krājumu. Grāmata atklāj Amerikas ļaužu un ainavas arhetipisko garu, tās sarežģīto, taču kaismīgo
sirdi.

UDK

821.111(73)-32

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001018235
Pasaka par zaļo čūsku un skaisto liliju : Camphill ciemata „Rožkalni” ceļš uz pasaku dzīvē, izrādē un ilustrācijās / Johans Volfgangs Gēte (pasaka) ; pasaku tulkojis Jānis Garonskis ; [ilustrācijas]: Deivids Ņūbats ; Hanss van der Stoks (luga) ;
lugu latviešu valodā tulkojusi Ilze Eglīte ; [ievads]: Aija Rancāne. — [Rīga] : Alis,
2020. — 77, [1] lpp. : ilustrācijas, notis ; 31 cm. — „J.V. Gētes pasaku lugā iestudēšanai kopienā pārveidojis Hanss van der Stoks”—[49.] lpp. — Teksts latviešu
valodā, pasaka tulkota no vācu valodas, luga tulkota no angļu valodas. — ISBN
978-9934-504-45-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Latviešu valodā izdotā grāmata kļūst par tiltu, kas ļauj sastapt J.V. Gētes pasaku „Zaļā čūska un skaistā lilija”, un aicina ikvienu lasītāju doties garīgās pasaules pieredzes ceļā.
Grāmatas tapšana ir kopīgu pūliņu, tikšanos un sarunu stāsts, kura laikā katra iesaistītā dvēsele
ir pieredzējusi klusas pārvērtības, pārvērtēšanas, un tās rezultātā tapis pasakas iestudējums Latvijas vienīgajā Camphill ciematā „Rožkalni”.

UDK
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821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001020075
Starks, Ulfs. Bēguļi : stāsts / Ulfs Starks ; ilustrējusi Kitija Krauzere ; no zviedru
valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; redaktore Inese Zandere. — [Rīga] : liels un
mazs, [2020]. — 135, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Rymlingarna. — ISBN 978-9934-574-56-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata vēlreiz aizved uz šēru salu, kas lasītājiem pazīstama no stāsta „Mans
draugs Pērsijs, Bufalo Bils un es”. Tur atrodas vectēva māja, kurā mazdēls pavadījis daudzas vasaras. Tagad māja uz klints stāv tukša, jo vecmāmiņa ir mirusi, bet vectēvs nonācis slimnīcā. Viena
brūkleņzaptes burciņa vēl gaida mājas pagrabā, un tikai mazdēls spēj vecajam vīram palīdzēt gan
beidzamo reizi pabūt savā īstajā dzīvē, gan sagatavoties atkal satikt vecmāmiņu. Zēnam ir grūti
slēpt bēgšanu no slimnīcas, melot vecākiem, atbildēt uz jautājumu, vai cilvēks pēc nāves tiešām
nonāk debesīs, tomēr viņam izdodas darīt gaišu vectēva dzīves noslēgumu.

UDK

821.113.6-93-32

821.131.1 Itāliešu literatūra
Kopkataloga Id: 001020104
Veronēzi, Sandro. Kolibri : romāns / Sandro Veronēzi ; no itāļu valodas tulkojusi
Dace Meiere ; literārais konsultants Arturs Hansons ; vāka dizains: Rihards Delvers. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 286, [1] lpp. ; 22 cm. — Vāka dizainam
izmantota Kristīnes Luīzes Avotiņas glezna „Paši savā pasaulē”. — Oriģinālnosaukums: Il colibri. — ISBN 978-9984-23-843-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Gluži kā kolibri, kam jāvicina spārni 70 reizes sekundē, lai vēja pūsmā noturētos uz vietas, arī Marko visus spēkus velta tam, lai dzīves vētrās noturētos kājās. Romāna sižets
lēkā turpu šurpu pa 20. gadsimta beigām un 21. gadsimta sākumu, vēstījumā ik pa brīdim ievijas
vēstules un tālruņa sarunu pieraksti. Attiecības beidzas, pirms sākušās, personāži mirst, bet nākamajās lappusēs atkal ļaujas kaislībām un cīnās ar dēmoniem. Varētu bažīties, ka, jau iepriekš
atklājot notikumu gaitu, stāstam tiks laupīta spriedze, taču autors lieliski prot ar dramatiskas
ironijas palīdzību sagādāt lasītājiem pietiekami daudz atklāsmju un negaidītu pavērsienu.

UDK

821.131.1-31

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 001020106
Enārs, Matiass. Kompass : romāns / Matiass Enārs ; no franču valodas tulkojis
Dens Dimiņš ; redaktors Aivars Vaivods ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. — Rīga :
Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 363, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Boussole. — ISBN 978-9984-23-837-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vēla vakarstunda Vīnē. Bezmiega mocītais muzikologs Francis Riters naktī
mētājas starp sapņiem un atmiņām, kurās uzplaiksnī dzīves nozīmīgākie notikumi: aizraušanās
ar Tuvajiem Austrumiem, ceļojumi uz Stambulu, Damasku, Teherānu, Alepo, kā arī dažādie rakstnieki, mākslinieki, zinātnieki, orientālisti un dēkaiņi, kas mājo šajā sapņu ainavā. Atmiņu virpuļa
centrā ir Franča mūža mīlestība — gudrā, talantīgā francūziete Sāra, nenogurstoša Eiropas un
Austrumu sakaru pētniece.

UDK

821.133.1-31
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821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001017112
Fil, Olga. Jauks un Mīlīte : pasaku krājums / sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Olga Fil ; redaktore Irina Ņikiforova ; tulce Daina Vilemsone ;
konsultante Edīte Sadovenko ; vāka zīmējums: Karīna Ismailova. — Rīga : Beaux-Arts, 2020. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Добрячок
и Милашка. — ISBN 978-9934-8690-5-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā izdevumā ir iekļauti 2018. gada nogalē notikuša pasaku konkursa uzvarētāju darbi. Redakcijai savu pasaku un zīmējumus varēja iesūtīt ikviens — gan pieaugušais,
gan bērns. Reizēm pasakas bija sacerējuši bērni kopā ar pieaugušajiem — izdomājuši tēlus un
sižetus, ilustrējuši tos, un konkurss bija izvērties par radošu pasākumu, kas iesaistīja visu ģimeni.
Publicēšanai tika izvēlēti labākie darbi.

UDK

821.161.1-93-343(474.3)(082)+821.174-93-343(082)

Kopkataloga Id: 001017120
Fil, Olga. Princese un eņģelis : pasaku krājums / sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Olga Fil ; redaktore Irina Ņikiforova ; tulces: Daina Vilemsone, Kristīne Ulberga ; literārā redaktore Daina Vilemsone ; konsultante Edīte Sadovenko ;
vāka zīmējums: Arina Kangizere. — Rīga : Beaux-Arts, 2020. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Принцесса и ангел. — ISBN 978-9934-86906-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šajā izdevumā ir iekļauti 2018. gada nogalē notikuša pasaku konkursa uzvarētāju darbi. Redakcijai savu pasaku un zīmējumus varēja iesūtīt ikviens — gan pieaugušais, gan
bērns. Reizēm pasakas bija sacerējuši bērni kopā ar pieaugušajiem, izdomājuši tēlus un sižetus,
ilustrējuši tos, un konkurss bija izvērties par radošu pasākumu, kas iesaistīja visu ģimeni. Publicēšanai tika izvēlēti labākie darbi.

UDK

821.161.1-93-343(474.3)(082)+821.174-93-343(082)

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001021102
Bērziņa, Liene. Ķiverēns : stāsts / Liene Bērziņa ; ilustrācijas Kitija Role ; dizains: Ivs Zenne. — Rīga : Be the Bear, 2020. — 40 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
22×30 cm. — ISBN 978-9934-23-249-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šis ir stāsts par Ķiverēnu. Vai par Lapsēnu. Vai zināt, kur viņš dzīvo? Mēs arī
ne, jo viņš vienmēr ir ceļā. Ceļā uz kaut ko un uz kādu. Uz galveno un jauno. Tomēr, esot ceļā, galva
ļoti labi vēdinās, un cilvēku lielākā problēma ir tā, ka visi tie brīnumi, dauzonīgums un vienreizīgums, kas viņos ir bērnībā, dzīves ceļā pamazām izvējo. Tāpēc Lapsēnam ir ķivere — lieta, kas
pasargā visu neparasto un savējo, bet ārējo un pārējo izšķīdina gaisā. Tā rūpējas par to, lai viss,
kas viņā lapsīgs, neapsīkst un pēkšņi netop atšķaidīts.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001019768
Debesīm palūdzu mīlestību : dzejas izlase no Adventes līdz Jaunajam gadam /
redaktore un sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. —
192, [8] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Autori: Daiga Akmentiņa, Dace Ābeltiņa, Helga Beks, Aija Celma, Lotārs Dubkēvičs, Elīna Kubuliņa-Vilne, Inese Lepše, Andris
Marts, Astrīda Puķe, Elita Ieva Puķe, Mora Saule, Inta Špillere, Arvīds Točs, Aigars
Zirnītis. — ISBN 978-9934-600-09-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Svētkos dalīsim mīlestību — bez maksas. Siltus smaidus — bez skaita, un
nebūs nevienas aizmirstas sirds, kurai pietrūkst rūpju un laika.

UDK

821.174-1(082)
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Kopkataloga Id: 001020097
Deigelis, Dainis. Pilsēta : mirstošas saules ēnā / Dainis Deigelis ; literārā redaktore Inga Gaile ; māksliniece Elizabete Laura Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
[2020]. — 87, [8] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9984-23-842-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dzejoļu krājums uzdod jautājumu: kur atrast sevi un kā satikt citus, kad esi
apmaldījies pilsētā, kura plešas visapkārt kā milzīgs labirints? Deigeļa dzejā parādās pilsēttelpas
divējādā seja — no vienas puses, drošība un pieradums pazīstamās ielās, no otras — nogurums,
bezspēcība un alkas tapt brīvam, no tās izlaužoties. Jaunajā krājumā autors veido monolītu stāstu, dzejoļiem viegli pārejot no viena otrā, un uzburot jaunu laiktelpu — pilsētu, kurai cauri kā
sapnī, kā atceroties, kā no malas visu vērojot slīd autors, kura pārdomās lasītājam iejusties ir tik
viegli, ka tas nemanot pats ieņem vērotāja lomu.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001019764
Dubkēvičs, Lotārs. Ziemassvētku burtnīciņa / Lotārs Dubkēvičs ; vāka ilustratore Elīna Salaka. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2020]. — 41, [1] lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — ISBN 978-9934-600-13-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Autors sadarbībā ar Dundagas vidusskolas 3. klases skolēniem ir izveidojis
grāmatu „Ziemassvētku burtnīciņa”. Skolēni zīmēja darbiņus par ziemas tēmu, un katram zīmējumam autors veltīja dzejoli. Brīnišķīgais kopdarba rezultāts ir ekskluzīvs izdevums, tas izdots
nelielā tirāžā un nav nopērkams.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001020080
Gundars, Lauris. Valis ir atpakaļ / Lauris Gundars ; māksliniece Anete Melece ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs,
[2020]. — 60, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-574-53-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šis ir trešais stāsts par meitenīti Loti, iesauktu par Spindzeli, un viņas ūsaino
vectēvu, kuru Lote dēvē par Vali. Pirmās divas — „Sveiks, Vali!” (2017) un „Vaļa balss” (2018). Ģimene uzdāvinājusi vecajam vīram planšeti, lai viņš spētu nokārtot praktiskās lietas un pakavētu
sev laiku. Spindzele ir rūpējusies, lai vectēvs neizjustu pazemojumu par savu neattapību jaunās
ierīces apguvē un nesāktu justies tiešām vecs. Kad nu Valis kā zombijs nepārtraukti blenž ekrānā,
klejo internetā un vairs nereaģē uz tuvu cilvēku klātbūtni, Spindzelei atkal nākas uzņemties glābšanas misiju. Paradoksālā kārtā līdzeklis šai glābšanai izrādās pats internets, ja zina, kā lietderīgi
izmantot tā iespējas.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001019779
Jakubovska, Māra. Bračka / Māra Jakubovska. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2020. — 108 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-15-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Renārs ir visparastākais sešpadsmitgadnieks. Mācās Rīgā un nedēļas nogalēs
brauc uz savām mājām. Dzīve viņam piedāvā tik daudz — draugus, izpriecas un meitenes! Turklāt
puisim ir paveicies — vecāki ilgstoši strādā ārzemēs un sūta naudu iztikšanai. Visa privātmāja ir
Renāra un viņa brāļa rīcībā. Gandrīz ideāli! Tiesa, brālim ar draudzeni attiecības nav tās labākās,
abi bieži strīdas un savam bērnam pievērš maz uzmanības. Renārs gan visu darīs savādāk un, kad
satiks savu īsto meiteni, pret viņu izturēsies daudz labāk nekā bračka.

UDK

821.174-93-31

Kopkataloga Id: 001020084
Jansone, Vija. Laika vārti ir atvērti : tautas atmiņu grāmata veltīta Latvijas simtgadei / idejas autore un sastādītāja Vija Jansone ; Biedrība „Daugavas Vanagi Latvijā”. — [Rīga] : Biedrība „Daugavas Vanagi Latvijā”, 2020. — 167 lpp. : ilustrācijas ;
25 cm. — ISBN 978-9934-23-272-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata „Laika vārti ir atvērti” ir labdarības izdevums, kas paredzēts dāvināšanai tautas zināšanu pilnveidošanai un kā palīglīdzeklis vēstures faktu emocionālajai bagātināšanai. Grāmata ir tautas autoru vēstures atmiņu krājums. Mērķis ir saglabāt vēsturei reālu
personu piedzīvoto mūža gaitā vai tā atsevišķos posmos. Teksti grāmatā pietuvināti rakstītāju
oriģinālajai valodai, saglabājot autoru konkrētās izjūtas, vēstījuma saturu un stilu.

UDK

821.174-94(082)
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Kopkataloga Id: 001019995
Judina, Dace. Tukšais nams : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka
dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 239, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2021/1
(259)). — Turpinājums romāniem „Ēnas spogulī” un „Dēls”. — Resursā uzrādīts
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158728. — ISBN 978-9934-15-871-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir noslēgums Daces Judinas „Ēnu spoguļa” triloģijai. Pagājuši divi
gadi, kopš psiholoģe un laulību terapeite Dagnija šķīrusies no vīra. Gads — kopš brīža, kad Jūrciemā risinājās asa sižeta filmas cienīgi notikumi, kuru rezultātā vietējā vārdava Magda nonāca psihiatriskajā dziednīcā. Dagnijai „Spārnos” iedibinājusies harmoniska dzīve kopā ar mīļoto — bijušo jūrasbraucēju Gintu, kurš nu pārkvalificējies par Zintnieku muzeja klientu menedžeri. Tomēr
tagad melnā svītra piemeklējusi Ginta tēvu, un šķiet, ka arī nākotnei kopā ar Dagniju joprojām
pāri klājas pagātnes melnās ēnas.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001020094
Kalniņš, Krists. Niekkalbīša dzejoļu grāmatiņa / Krists Kalniņš ; literārais redaktors Edvīns Raups ; atbildīgā redaktore Inga Karlsberga ; māksliniece Gita
Treice. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 72, [7] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. —
ISBN 978-9984-23-836-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Krists Kalniņš ir zināma personība — Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcas mācītājs, kurš raksta arī dzejoļus — vārdus un domas, kas fiksē viņa sirds sajūtas. Sagaidot
50. dzimšanas dienu, viņš nolēmis tos apkopot un uzdāvināt cilvēkiem. „Gan labais, gan sāpīgais
manā sirdī ir ieaudies līdz pašiem pamatiem. Un nav būtiski, vai mēs esam tikušies garāmejot,
vai palikuši kopā ilgāku laiku. Ikviens no Jums man ir ārkārtīgi svarīgs. Lai mana pirmā dzejoļu
grāmata ir veltījums katram no Jums,” krājuma pēcvārdā saka autors.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001021666
Lisovska, Aija. Tas būs piedzīvojums, Made! / Aija Lisovska ; māksliniece Agija Staka ; redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas vāka un grāmatas
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN
978-9934-0-8515-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kamene Made ik dienu tek kā strautiņš, palēkdamās pāri neveiksmju akmeņiem un likstu sprunguļiem. Allaž viņa ir gatava rosīties — pieskatīt draudzenes bērnus, cept
mežģīņu pankūkas un pat piedalīties orientēšanās sacensībās. Madei visu gribas izmēģināt, jo
gan viņas draugi, gan pašas sirds mudina: tas būs piedzīvojums, Made!

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001020089
Lukaševičs, Valentins. Pādi navā svāti / Valentins Lukaševičs ; redaktore Ilze
Sperga. — [Rīga] : Cymuss, 2020. — 113 lpp. ; 17 cm. — Teksts latgaliešu rakstu
valodā. — ISBN 978-9934-8470-2-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šis V. Lukaševiča dzejoļu krājumu ir noslēdzošais krājums tetraloģijā „Ceļš”,
kura aizsākās 2005. gadā ar krājumu „Kuozynda”, tam sekoja „Vot taidi vot i batvini” (2006) un
„Bolti burti” 2011). Tāpat kā iepriekšējos krājumos, arī šajā ir 108 dzejoļi. Tā ir laikmetīga, sadzīvisko un metafizisko sintezējoša dzeja, kurā, kā atzīst pats autors, viņš ir ceļotājs, kurš aprunājas
gan ar garām braucošajiem, gan pieturā sēdošajiem, daudz vēro, bet citu reizi vienkārši paskrien
visam garām.

UDK

821.174’282-1

Kopkataloga Id: 001022264
Meijers, Gunārs. Gunāra Meijera dziesmu grāmata. — [Rīga] : [Eveko], 2020. —
136 lpp. ; 22 cm. — Teksts pārsvarā latviešu, kā arī angļu un krievu valodā. —
ISBN 978-9934-23-239-8 (iesiets) ; ISBN 9789934232183 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir Gunāra Meijera populārāko dziesmu krājums, lai katram būtu
iespēja izdziedāt viņa daudzveidīgās melodijas. Populārākā, protams, ir dziesma „Meitene”, ar
kuru arī sākās Gunāra ceļš uz lielās estrādes Grāmatā apkopotas 128 mūziķa dziesmas — teksti
un akordi.

UDK

821.174-192
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Kopkataloga Id: 001019156
Migla-Streiča, Maija. Matildes gadsimts : romāns / Maija Migla-Streiča ; redaktore Zaiga Lasenberga ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 414, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-09135-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Maiju Miglu Latvijā daudzi pazīst kā ilggadēju LTV „Panorāmas” žurnālisti.
Bērnu dienās un vēlāk dzirdētie vecmammas stāsti ir tik spilgti, ka noteikti izstāstāmi citiem. Tie
vēsta, kā dzīvoja vienkāršie ļaudis pagājušā gadsimta Liepājā, par ko sapņoja un kam ticēja. Matildei no visa 20. gadsimta pietrūkst sešu gadu, jo viņa dzimusi trīs gadus pēc 19. un 20. gadsimta
mijas, bet mirusi trīs gadus pirms nākamās. Viņas māte, māsas un brālis visu mūžu turas kopā.
Plaisu ģimenes attiecībās ienes jauno laiku sākums Latvijā — tā ir plaisa starp Matildi un meitu
Austru, kas iestājusies komjaunatnē un apprecas ar šīs organizācijas sekretāru. Bet viņu meita
Maira vēro cilvēku attiecības, pēta bēniņos atrastas vecas avīzes un žurnālus, noklausās lielo sarunas, iztaujā vecmammu par senāku laiku notikumiem. Un pastāsta to mums.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001019776
Puķe, Elita Ieva. Ar mīlestību cauri negaisiem : dzeja un pārdomas vārsmās / Elita Ieva Puķe, teksts un vāka ilustrācija. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2020]. —
220 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-600-10-4 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001020076
Rungulis, Māris. Asins lietus / Māris Rungulis ; mākslinieks Kristians Brekte ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ūna Laukmane. — [Rīga] : liels un mazs,
[2020]. — 140, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Pārupes spoku stāsti / Māris Rungulis ; 3. grāmata). — ISBN 978-9934-574-51-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Triloģijas noslēdzošajā grāmatā skolotāja iesaista bērnus skolas žurnāla
veidošanā. Sestklasnieki nolemj žurnālā ievietot savas apkaimes nostāstus. Izrādās, ka baisus
notikumus ir piedzīvojusi arī viņu klases audzinātāja, kuras mājās notiek spoku stāstu vakars.
Vai gliemeži tiešām var apēst cilvēku? Kāpēc no ķīmijas kabineta griestiem pil asins lietus, uz
kurieni katru nakti pa sliedēm traucas spoku vilciens? Kāds spoks vēstulē viņiem pats atklāj savu
noslēpumu…

UDK

821.174-93-34

Kopkataloga Id: 001019772
Tomiņa, Anna. Gadam saules, gaismas, pērlīšu ceļš ejams / Anna Tomiņa. —
[Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2020]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 9789934-600-14-2 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001017744
Zemgales Vācelīte : literārais almanahs / grāmatas sastādītāji un priekšvārdu
autori: Jānis Zariņš, Rasma Urtāne ; dizains: Endijs Zariņš ; foto: Jānis Belovs,
Melita Zariņa. — Jelgava : Jelgavas Latviešu biedrība, 2020.
2020. — 397, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8861-1-9
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Ikgadējā kopkrājumā apkopoti 37 autoru darbi, no kuriem pieci ir jaunie autori. Krājuma noskaņā dominē tēmas par mīlestību, dzīves likteņiem, cilvēku savstarpējām attiecībām, dabu, gadalaikiem. Tiek aizskartas arī sasāpējušās tēmas par šo interesanto laiku, kādā
pašlaik dzīvojam.

UDK

821.174-1(082)
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Kopkataloga Id: 001020078
Zvirgzdiņš, Juris. Kapteiņa zirdziņš / Juris Zvirgzdiņš ; ilustrējis Mārtiņš Zutis ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs,
[2020]. — 37, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Lapsa lasa). — ISBN 978-9934-57452-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas galvenais varonis ir sarkans koka zirdziņš — rotaļlieta, kas uzdāvināta kādam zēnam. Izaugot un atstājot mājas, zēns pamazām no zirdziņa atsvešinās, tāpat kā
no savas bērnības. Taču zirdziņš intuitīvi uztvēris un saglabājis zēna sapni par jūru — sižetiski
tas tiek pamatots ar aizraujošajiem stāstiem, ko citām rotaļlietām vēsta jūras gliemežnīca. Zirdziņš ir kā pieaugušajā cilvēkā saglabātā bērnība, kas viņu vieno ar savu vecāku un savu bērnu
paaudzēm.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001020074
Žolude, Inga. Pirmo reizi uz Zemes / Inga Žolude ; mākslinieks Krišs Salmanis ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs,
[2020]. — 93, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-574-57-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatas galvenais varonis ir zēns, kas ārēji līdzinās citiem, taču tikai ārēji — uz Zemes viņš ar vecākiem atrodas izpētes misijā. Par zēna galveno pētniecības objektu kļūst
draudzība ar diviem Zemes bērniem, ar kuriem viņš nodibina aliansi un atklāj viņiem zvaigžņu
pasauli. Citplanētietim sākotnēji svešā parādība — draudzība, pamazām izvēršas par personiski
izjustu emocionālu nepieciešamību, bet viņa draugi zemieši atklāj citādības pastāvēšanu, paplašina priekšstatus par pasauli un savu eksistenci plašākā kontekstā. Attiecības ar citplanētieti,
kurš zemiešu draudzību tikai apgūst un pat īsti neizprot, arī viņiem paver labāku izpratni par to,
kas draudzība ir un kāpēc tā ir svarīga.

UDK

821.174-93-32

821.511.113 Igauņu literatūra
Kopkataloga Id: 001020077
Sārs, Anti. Perts sprukās / Anti Sārs ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; mākslinieks Reinis Pētersons ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis
Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, [2020]. — 46, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
ISBN 978-9934-574-58-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Perts mācās mest salto uz batuta un izturēt nejauku kaitināšanu, viņš iet ar
tēti uz lielveikalu un ēd kūkas ģimenes viesībās. Nākdams no skolas pa ielu, viņš noskaidro, kam
pieder plūmes zarā virs ietves. Perts brauc autobusā, bet nokavē izkāpšanu savā pieturā — un
nekur nekas neiet tik gludi, kā varētu iedomāties! Pasaule ir traki sarežģīta, un Pertam jātiek ar
to galā. Brīžiem gan viņš visu sarežģī pats, un tad ir klāt asaras.

UDK

821.511.113-93-32

38

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 2, 16.–31. janvāris

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001017407
Krēsliņš, Žigimants. Žiga ceļojumi / Žigimants Krēsliņš, teksts, fotogrāfijas ;
vāka salikums: Dace Solovjeva. — [Latvija] : Domu Pērles, 2020.
Centrālamerika pāris mēnešos. — 224 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 9789934-593-39-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Centrālamerika ir ārkārtīgi skaista. Tur dzīvo jauki cilvēki, ir fantastiska
daba un tikai šajā pasaules nostūrī var sajust to īpašo šarmu, kas piemīt reizē bīstamām, bet arī
neaprakstāmi skaistām vietām. Ja nav iespēju pašam doties ceļā vai arī ir bailes, grāmata ļaus
paviesoties Centrālamerikas 5 valstīs — Gvatemalā, Hondurasā, Nikaragvā, Kostarikā un Salvadorā — neizejot no mājām.

UDK

913(728)

Kopkataloga Id: 001018223
Lipsberga, Agra. Ģeogrāfija 7. klasei : mācību grāmata / Agra Lipsberga ; redaktores: Gunta Ansone, Egina Birzgale ; dizaineri: Jānis Gribusts, Vilnis Laizāns, Edgars Zvirgzdiņš ; ilustratori: Vilnis Laizāns, Agris Bobrovs ; recenzenti:
Ģirts Burgmanis, Anita Dāvīda. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2020. —
167 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 26 cm. — Vārdu rādītājs: 164.-167. lpp. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā. — ISBN
978-9984-11-590-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mācību grāmata ir daļa no komplektizdevuma „Ģeogrāfija 7.-9. klasei” un
paredzēta 7. klases skolēniem. Ģeogrāfijas mācību priekšmeta mērķis ir dot iespēju skolēnam
rast izpratni par daudzveidīgiem Zemes dabas procesiem, parādībām un to veidošanās ģeogrāfiskajām likumsakarībām. Jaunums ģeogrāfijas mācību priekšmeta programmas veidošanā ir tas,
ka nav izmantota kontinentu pieeja.

UDK

91(075.2)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 001020123
100 stipri stāsti / fotogrāmatas sastādītāji: Lelde Adele Cīrule, Marita Mūze, Mārtiņš Goldbergs ; interviju un stāstu autore Lelde Adele Cīrule ; fotogrāfijas: Mārtiņš Goldbergs ; dizains: Mārtiņš Goldbergs, Lelde Adele Cīrule, Jānis Kozinda. —
Smiltene : Smiltenes novada dome, 2020. — 206, [1] lpp. : fotogrāfijas, portreti ;
30 cm. — ISBN 978-9934-23-276-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Fotogrāmata „100 stipri stāsti” ir vēstījums par šodienas smilteniešiem un
novadniekiem — stipriem ļaudīm, kuri katrs ar savu personību un darbu ir virzījuši Smiltenes
un novada attīstību. Ikkatrs ir neaizstājams un ikviens veido Smiltenes vēsturisko un jauno attīstību. 100 stipri stāsti izvēlēti, balstoties uz pašu Smiltenes novada iedzīvotāju aptaujas datiem,
vēlmēm un ieteikumiem. Šis ir stāsts par vērtībām, ko atzīstam, un par cilvēkiem, kas tās īsteno.

UDK

929(474.36)(084.12)

Kopkataloga Id: 001019215
Reihenbahs, Alberts. Vērts dzīvot Latvijai! : Alberts Reihenbahs: 17 gadi manā
dzīvē / sastādītājs Gaitis Grūtups ; mākslinieks Gatis Cīrulis ; konsultants Arturs Hansons. — Jelgava : [Zemgales Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs],
2020. — 182, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-273-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Simtgadnieka Alberta Reihenbaha atmiņu stāsts par 17 gadiem izsūtījumā
Sibīrijā pieraksts divtūkstošo gadu sākumā. Tuvojoties autora simt gadu jubilejai, meita tēva pierakstīto ievadīja datorā, un teksts tika iespiests mazas tirāžas grāmatā „Septiņpadsmit gadi manā
dzīvē”, ko izplatīt tikai tuvinieku lokā. Vēlāk A. Reihenbaha tuvinieki laipni piekrita, ka stāsts turpinājumos tiek publicēts laikrakstā „Zemgales Ziņas”. Pēc tam radās doma šo stāstu izdot grāmatā ar nosaukumu „Vērts dzīvot Latvijai!”.

UDK

929(474.3)(093.3)
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Kopkataloga Id: 001015203
Umblija, Ramona. Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā = Family Coats of Arms in
Present-Day Latvia / sastādītāja, redaktore un ievada autore Ramona Umblija ;
zinātniskā konsultante Ilona Jekele ; redkolēģija: Jekaterina Belokoņa, Valērijs
Belokoņs, Dr.h.c.art. Imants Lancmanis, Laimonis Šēnbergs, Dr.phil. Daina Teters,
Ramona Umblija, Dr.hist. Armands Vijups, Dr.psych. Vaira Vīķe-Freiberga ; latviešu teksta literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāja angļu valodā Ingrīda Keviša ; dizains: Tatjana Raičiņeca. — [Rīga] : Baltic International Bank, 2020.
1. grāmata, Dzimtu ģerboņi, 2000-2020 = Book 1, Family Coats of Arms, 20002020. — 276 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm + pielikums (56 atsevišķas loksnes). —
Dzimtu un garīgo personu ģerboņu mākslinieki: 268.-273. lpp. — Pielikums
vienā sējumā: 1. grāmatai 56 loksnes un 2. grāmatai 56 loksnes. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-99348969-0-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevuma pirmajā grāmatā pirmo reizi Latvijas heraldikas vēsturē apkopoti
97 dzimtu un 7 reliģisko personu ģerboņu apraksti un to attēli heraldiskajās krāsās, kā arī heraldikas terminu vārdnīca, tā radot iespēju plašākai sabiedrībai iepazīt heraldiskās valodas un tās
gramatikas savdabību. Specifiska ir arī heraldikas vizuālā valoda — tā neļauj krāsai satikt krāsu,
metālam — metālu, bet ļauj aizvēsturē dzimušiem simboliem sadzīvot ar reāliem mūsdienu floras un faunas pārstāvjiem.

UDK

929.642(474.3)

Kopkataloga Id: 001015204
Umblija, Ramona. Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā = Coats of Arms in Present-Day Latvia / sastādītāja un redaktore Ramona Umblija ; ievadteksta autore
un līdzautore Jekaterina Belokoņa ; zinātniskā konsultante Ilona Jekele ; redkolēģija: Jekaterina Belokoņa, Valērijs Belokoņs, Dr.h.c.art. Imants Lancmanis, Laimonis Šēnbergs, Dr.phil. Daina Teters, Ramona Umblija, Dr.hist. Armands Vijups,
Dr.psych. Vaira Vīķe-Freiberga ; latviešu teksta literārā redaktore Māra Ņikitina ;
tulkotāja angļu valodā Ingrīda Keviša ; vizuālie materiāli: Santa Savisko-Jēkabsone ; foto: Natālija Meļikova, Nani De Perez, Arvils Ašeradens, Mārtiņš Plūme,
Raitis Mūrnieks, Juris Zaleskis ; dizains: Radadara (Tatjana Raičiņeca). — [Rīga] :
Baltic International Bank, 2020.
2. grāmata, Dzimta un ģerbonis, 2000-2020 = Book 2, Generations & Coat of
Arms, 2000-2020. — 380 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 28 cm + pielikums (56 atsevišķas loksnes). — Ziņas par izdevuma veidotājiem: 376.380. lpp. — Pielikums vienā sējumā: 1. grāmatai 56 loksnes un 2. grāmatai
56 loksnes. — Bibliogrāfija: 356.-357. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-89691-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Izdevuma otrā grāmatā 60 īsie stāsti atklāj saknes, no kurām prāta konstrukcijas auglis — ģerbonis — izaudzis. Tā ir reālā dzīve, kam cauri brienot, tapis ģerbonis. Lepnums
un skaudras sāpes, savstarpēja cieņa, mīlestība, smiekli un zaudējumi, bet vienlaikus — mērķtiecība, cieša apņēmība būt kaut kam vairāk, nekā esi. To varētu dēvēt par sirds ceļu, ko nogājis
ikviens, kurš uzticējis dziļi personisko darīt pieejamu publiski.
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94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 001017725
Jurkāne, Anna. Muzeja vēstures mirkļi Turaidā : Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes raksti, intervijas: ieskats muzejrezervāta notikumu hronikā / redaktore Ieva Jansone ; mākslinieks Nauris Dainis ; [ievads]: Ojārs Spārītis ;
priekšvārds: Guntis Zemītis ; Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis — Turaidas Muzejrezervāts. — Turaida : [Zinātne], 2020. — 390, [1] lpp. : ilustrācijas ;
31 cm. — ISBN 978-9934-599-04-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes raksti
presē, ziņojumi, uzrunas un intervijas, kas radītas vairāk nekā 35 gadu garumā. Grāmatu papildina ieskats muzejrezervāta notikumu hronikā. No vēstures izpētes viedokļa rakstu krājums ir
nozīmīgs avots, kas apliecina, ka muzeja vadība un attīstība ir radošs un mainīgs process, un ik
pēc noteikta laika tajā var ieraudzīt izmaiņas, pat pretrunas par atsevišķiem jautājumiem, ko
radījuši daudzi un dažādi apstākļi.
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Kopkataloga Id: 001013697
Purinaša, Ligija. Laikmeta nospiedumi: Latgales 20. gadsimta stāsti / Ligija Purinaša, Kaspars Strods ; zinātniskais redaktors un konsultants Dmitrijs Oļehnovičs ; literārā redaktore Laura Melne ; mākslinieks Raivis Nikolajevs. — Rēzekne :
Biedrība „Hronologeja”, 2020. — 313 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-222-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevumā apkopoti 37 dažādi vēstures stāsti. Tie nav ne monolīti, ne stilistiski vienādoti, tādā veidā uzsverot Latgales reģiona dažādību un neviennozīmīgi vērtēto vēsturisko
pieredzi. Grāmata saturiski sadalīta vairākās daļās, uzmanību pievēršot dažādiem notikumiem
un sociālajiem procesiem, Latgales institūciju tapšanai un to veidotājiem, kā arī zīmīgām un iedvesmojošām, traģiskām un mazāk zināmām Latgales personībām.
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Kopkataloga Id: 001018157
Sapunovs, Aleksejs. Inflanti : novada, kas pazīstams ar nosaukumu „Poļu Inflanti”, vēsturiskie likteņi / Aleksejs Sapunovs ; tulkojums latviešu valodā un redakcija: Genovefa Barkovska ; literārā redaktore Veronika Ruža = Инфлянты :
исторические судьбы края, известного под именем Польских Инфлянт /
Алексей Сапунов ; [ответственный за издание]: Геновефа Барковска ; редактор Галина Иванова ; обложка: Алена Кондратович. — Daugavpils : Krievu kultūras centrs, 2020. — 58, [1], 71 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 21 cm. —
Abpusēji lasāms izdevums latviešu un krievu valodā, atsevišķas titullapas, dalīta
paginācija. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Faksimils no: Витебск : Витебская губернская типография, 1886. — Oriģinālnosaukums: Инфлянты. —
ISBN 978-9934-8886-1-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : A. Sapunova „Inflanti” — pētījums par Latgali no XII gadsimta līdz XIX gadsimta pirmajai trešdaļai. Lasītāji uzzinās par seno Latgali, cīņām un tā laika valdniekiem. Faksimila izdošanas idejas autore bija Genovefa Barkovska, viņa sagatavoja publicēšanai 19. gadsimta
tekstu — pārlika mūsdienu ortogrāfijā, cenšoties saglabāt valodas stilu, un tulkoja to latviešu
valodā.
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Kopkataloga Id: 001017729
Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē / redkolēģija: Dr.hist. Anita
Čerpinska, Dr.hist. Ieva Ose (zinātniskā redaktore un sastādītāja), Dr.hist. Gunita
Zariņa, Ilze Reinfelde [un vēl 4 redaktori] ; recenzenti: Dr.hist. Kristīne Ducmane, Dr.hist. Valda Pētersone, Dr.hist. Tālis Pumpuriņš ; redaktori: Ināra Stašulāne
(latviešu valoda), Antra Legzdiņa (angļu valoda), Agris Timuška (vācu valoda) ;
māksliniece Ināra Jēgere ; Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts, Rīgas
Vēstures un kuģniecības muzejs. — Rīga : Zinātne, [2020].
10. — 303 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, tabulas ; 27 cm. — Uz vāka: Sv.
Jēkaba baznīcas tornis skatā no Mazās Miesnieku ielas. Mārtiņa Lablaika
foto. — Krājuma „Senā Rīga” 1.-10. sējuma rakstu rādītājs: 294.-303. lpp. —
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi
angļu vai vācu valodā; viens raksts angļu valodā, kopsavilkums latviešu valodā. — ISBN 978-9934-599-07-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Krājumā ievietotie raksti apkopo jaunāko pētījumu rezultātus par Rīgas arheoloģijas un vēstures dažādām jomām laikā no pilsētas pirmsākumiem 12. gs. beigās līdz pat 20.
gs. vidum. Pētījumus papildina vācu arheologa raksts par Lībekas pilsētas veidošanos un senāko
apbūvi, kurā atrodami Rīgas pirmajām vācu celtnēm analogi konstruktīvi risinājumi.
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Kopkataloga Id: 001021622
Vēsture / no angļu valodas tulkojuši: Āris Jansons, Sandris Saukums ; redaktori:
Sandris Saukums un Evija Stikute. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 352 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — (A Dorling Kindersley book). — Alfabētiskais rādītājs: 344.-351. lpp. — Oriģinālnosaukums: The History Book. — ISBN 978-99340-9091-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kā Senajā Grieķijā radās demokrātija? Kā Spānija iekaroja Dienvidameriku
un Centrālameriku? Kas izraisīja Berlīnes mūra krišanu? Šī grāmata atbild uz šiem un daudziem
citiem jautājumiem par civilizācijām, revolūcijām un tehnoloģijām, kas padarījušas pasauli tādu,
kāda tā ir tagad. „Vēsturē” tiek piedāvāti īsi, kodolīgi skaidrojumi par idejām, kas veidojušas
mūsu pasauli, diagrammas, kas atšķetina sarežģītas koncepcijas, un asprātīgas ilustrācijas, kuras
parāda mūsu priekšstatus par pagātni.
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