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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 001054657
Adizess, Ichaks Kalderons. Tiecoties pēc uzplaukuma : Adizes programma uzņēmuma izaugsmei / Ichaks Kalderons Adizess ; no angļu valodas tulkojusi Paula
Prauliņa ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2021]. — 285, [3] lpp. : portrets ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Pursuit of
Prime. — ISBN 978-9934-0-8936-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī ir īstā grāmata tiem uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, kuri patiesi
ir gatavi rīkoties un izveidot savu sapņu uzņēmumu. Adizess atklāj, kāpēc uzņēmumi pārstāj attīstīties vai stagnē, un parāda, kā, atbrīvojot uzņēmuma radošo enerģiju, panākt tā uzplaukumu.

UDK

005.3+005.7+658

069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes
Kopkataloga Id: 001054653
Ceļā uz jaunu muzeja definīciju : rakstu krājums / Fransuā Meresa un Andrē Devalē redakcijā ; Mišela van Preta priekšvārds ; priekšvārds latviešu izdevumam:
Gundega Dreiblate ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Anita Jirgensone ; no
franču valodas tulkojusi Gundega Dreiblate ; literārā redaktore Elita Priedīte ;
Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība. — [Rīga] : Starptautiskās muzeju
padomes Latvijas Nacionālā komiteja, 2020. — 214 lpp. ; 21 cm. — (Muzeoloģijas
bibliotēka). — Bibliogrāfija: 205.-214. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Vers une redéfinition du musée. — ISBN 978-9934-23-184-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevumā apvienots 16 ievērojamāko mūsdienu muzeju teorētiķu skatījums
uz muzeja fenomena būtību un tā attīstības perspektīvām. Raksti ir atšķirīgi pēc to formas, stila
un izmantotajiem izteiksmes līdzekļiem — no lugas scenārija līdz novelei, esejai un zinātniskiem
pārspriedumiem. Grāmata iepriecinās arī tos, kas nav gatavi iesaistīties diskusijā par muzeja definīcijā nepieciešamajām pārmaiņām, taču spēj novērtēt fundamentālas zināšanas par muzeju
nozari, oriģinālu domu gājienu un meistarīgu izteiksmes formu.

UDK

069(082)
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Kopkataloga Id: 001054644
Muzejisko priekšmetu saglabāšana : rokasgrāmata / redaktore Anita Jirgensone ; zinātniskie redaktori un recenzenti: Sarmīte Gaismiņa un Uldis Mākulis ; literārā redaktore Elita Priedīte ; zīmējumu autors Ints Sedlenieks ; vāka dizains:
Zane Ernštreite. — Aktualizēts 2004. gada izdevums. — Rīga : Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība, 2020. — 252 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — (Muzeoloģijas bibliotēka). — Bibliogrāfija: 241.-245. lpp. un zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-8287-3-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Rokasgrāmata vienkāršā un viegli uztveramā formā sniedz informāciju par
muzejisko priekšmetu saglabāšanas vispārīgajiem nosacījumiem, raksturo dažādu materiālu
īpatnības un to saglabāšanas īpašās prasības. Tās autori ir pieredzes bagāti Latvijas restauratori.

UDK

069.44(035)

Kopkataloga Id: 001054649
Muzejs mūsdienu sabiedrībā / sastādītāja, tulkotāja no angļu valodas un priekšvārda autore Anita Jirgensone ; tulkotāja no franču valodas Gundega Dreiblate ;
literārā redaktore Elita Priedīte ; Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība. —
Rīga : Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība, 2021.
3 : Baltijas Muzeoloģijas skolas raksti 2014-2020. — 210 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. — (Muzeoloģijas bibliotēka). —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8287-6-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Krājums „Muzejs mūsdienu sabiedrībā, 3” ir turpinājums tradīcijai periodiski
publicēt tālākizglītības projekta „Baltijas Muzeoloģijas skola” vajadzībām tulkotos rakstus. Šajā
izdevumā ir apkopoti 2014.-2020. gadu nodarbību materiāli. Rakstu krājums iecerēts kā mācību
līdzeklis muzeju darbinieku profesionālajā izglītībā, un tas noderēs ikvienam citu kultūras mantojuma nozaru speciālistam apvāršņa paplašināšanai.

UDK

069(082)

070 Laikraksti. Prese
Kopkataloga Id: 001055387
Luika, Ieva. …Kā teiktu Raitis… : Latvijas Radio fenomens Raitis Kalniņš : fakti,
notikumi, kuriozi / Ieva Luika ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes
grāmatas, 2021. — 288 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Ziņas par
autori: 285.-288. lpp. — ISBN 978-9934-600-68-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata noteikti ir arī mazliet kā bestsellers ar daudziem kurioziem Raita
dzīvē, ar caurspīdīgiem piesitieniem, kuros jebkurš pikanti izteikts vārds viņa mutē skanēja kā
mūzika un kuros cittautu izteicieni folklorizējušies un ienākuši kolēģu ikdienā! Grāmata noteikti
ir kā piemineklis un cieņas apliecinājums Raitim Kalniņam, radiožurnālistam, skribentam, izcili
talantīgam un noteikti labam draugam! Grāmata ir kā viens liels radioraidījums, kurā draugu,
kolēģu, laikabiedru atmiņas mijas ar muzikālajām pauzēm, kurās, ja tā labi koncentrējas, var saklausīt, kā Raitis dzied līdz…

UDK

070(474.3)
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08 Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi
Kopkataloga Id: 001054802
Tāvu zemes kalendars : kulturvēsturiska un literara godagrōmota / sastōdeitōji
un redaktori: J. Eļksnis, V. Unda ; astronomiskās ziņas kalendārijā: Ilgonis Vilks ;
vāku dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba,
2021.
2022, 32. (83.) goda gōjums. — 295, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ;
20 cm. — Autori: Pīters Akuls, Ināra Baltā, Andrejs Bilinskis, Jōņs Būmanis, Vilhelms Delvers, Leontīne Dimante, Andris Eriņš, Antonina Gribuška, Laimdota
Ivanova, Zinaīda Karzubova, Valentīna Kaša, Pīters Keišs, Valentīns Edmunds
Klešniks, Marija Labanovska, Pīters Poļaks, Kardināls Jōņs Pujats, Josifs Roč
ko, Jōņs Streičs, Zigurds Sviķis, Artūrs Tjušs, Jūlijs Trōps, Pīters Turkopuls,
Andrejs Turlajs, Juris Urtāns, Zenta Vizule. — Daiļliteratūras autori: Ilze Keiša, Rūdolfs Linužs, Pīters Meikstums, Vilis Mileiko, Pīters Poļaks, Leonards
Rakickis, Oskars Seiksts, Romons Spaitāns, Jūlijs Trops, Ernests Vilcāns, Magdalena Vjatere, Evelīna Visocka, Voldemārs Vogulis, Imants Zeltiņš. — Rēzeknes-Aglyunas diecezes goreidznīku sarokstu sastōdējis Raimonds Krasinskis:
281.-291. lpp. — „ISSN 1407-2068”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-345-5 (brošēts).
UDK
088(474.38)(059)+930.85(474.38)(059)+
+94(474.38)(059)+821.174’282(059)

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001054743
Barbie : krāso!. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 16 lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — (Barbie). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Barbie. — ISBN 978-9934-27-024-6 (brošēts).
UDK
087.5

Kopkataloga Id: 001054756
Barbie : krāsošana ar uzlīmēm / tulkojusi Anna Bērziņa. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
30 cm. — (Barbie). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Barbie
Dreamhouse Adventures. — ISBN 978-9934-16-993-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmata ļaus lieliski pavadīt laiku kopā ar Bārbiju un viņas draugiem. Ņem savus iecienītos krāsošanas piederumus un piešķir košus toņus sirsnīgajiem zīmējumiem. Pirms sāc darbu, atrodi un ievieto lappusē atbilstošo uzlīmi!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001054745
Hello Kitty : sirsnīgi uzdevumi / tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no
angļu valodas. — ISBN 978-9934-16-989-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kitijai vajag tavu palīdzību. Vai nāksi talkā? Iekārtojies ērti, ņem zīmuļus un
izpildi uzdevumus.

UDK
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Kopkataloga Id: 001054742
Krāsojamā grāmata / Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 16 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN
978-9934-16-804-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Liec lietā savu radošumu šajā brīnišķīgajā krāsojamā grāmatā! Izkrāso ainas
no animācijas filmām „Rotaļlietu stāsts 4”, „Mošķīšu universitāte”, „Vāģi 3”, „Vall-e”, „Prāta spēles”
un „Meklējot Doriju”!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001054761
Ķepu patruļa : krāso ar ūdeni!. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 8 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. —
ISBN 978-9934-27-017-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Noskaidro, kādas krāsas ir paslēpušās grāmatas lappusēs — tev vajag tikai
otu un glāzi ar ūdeni. Pārklāj ilustrācijas ar ūdeni un ļauj atdzīvoties saviem iemīļotajiem varoņiem. Kad attēls nožuvis, vari to papildināt, krāsojot ar zīmuļiem vai krītiņiem! Laiks jautrībai!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001054750
Ledus sirds / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga :
Egmont Latvija, [2021].
Laipni lūgti Arendelā : krāso, domā, darini!. — 48 lpp., 6 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Frozen Colouring & Activity Book. — ISBN 978-9934-27-005-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī jaukā grāmata aizvedīs brīnumainā ceļojumā, kur gaida tikšanās ar Elzu,
Annu un viņu sirsnīgajiem draugiem! Piešķir košas krāsas attēliem, risini atjautības uzdevumus
un burtu mīklas, kā arī izspēlē aizraujošas ainas no pils dzīves. Tev tikai jāizgriež varoņu attēli ar
pamatnēm un jāsagatavo skatuve. Lai radoša darbošanās!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001054754
Luka : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Antra
Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 2
nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Luca coloring book with stickers. — ISBN 978-9934-27-004‑8
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Sameklē zīmuļus vai flomāsterus uz steidz iedzīvināt ainas no animācijas
filmas „Luka”! Luka un Alberto novēl tev jauki pavadīt laiku, krāsojot un rotaļājoties ar uzlīmēm.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001054746
My Little Pony : krāso ar ūdeni!. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 8 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: My Little
Pony. — ISBN 978-9934-27-018-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Noskaidro, kādas krāsas ir paslēpušās grāmatas lappusēs — tev vajag tikai
otu un glāzi ar ūdeni. Pārklāj ilustrācijas ar ūdeni un ļauj atdzīvoties saviem iemīļotajiem varoņiem. Kad attēls nožuvis, vari to papildināt, krāsojot ar zīmuļiem, krītiņiem vai mirdzošajām
pildspalvām! Laiks jautrībai!

UDK

087.5

4

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 17, 1.–15. septembris

Kopkataloga Id: 001054752
My Little Pony : lielā krāsošana / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-9934-16-990-8
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Ķeries pie visām varavīksnes krāsām un izdaiļo poniju pasauli! Lielā krāsojamā grāmata ir kā ilgs, brīnumains ceļojums ar brīnišķīgiem piedzīvojumiem. Tu pavadīsi daudz
laika kopā ar saviem iemīļotajiem varoņiem un viņu draugiem. Poniji nevar vien sagaidīt, kad
visapkārt atplauks krāsas. Dodu vaļu iztēlei un darbošanās priekam!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001054739
Paw Patrol. — Rīga : Egmont Latvija, [2021].
Laimīgie kucēni : krāsojamā grāmata. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Happy Pups. — ISBN 978-9934-27-022-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pievienojies brašajiem kucēniem šajā aizraujošajā krāsojamajā grāmatā. Piešķir attēliem drosmīgas krāsas!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001054744
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Latvija, 2021.
Uz riņķi vien! : krāsojamā grāmata. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — „Peppa Pig created by Mark Baker and Neville Astley”—Iespiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. Round
and Round. — ISBN 978-9934-16-970-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Autobusa riteņi, rotaļlaukuma karuselis un vectētiņa lielā pulksteņa rādītāji
griežas uz riņķi vien! Izkrāso jaukos Pepas un viņas draugu attēlus!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001054740
PJ Masks : krāso braši!. — Rīga : Egmont Latvija, 2021. — 16 nenumurētas lp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: PJ
Masks. — ISBN 978-9934-27-023-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Steidz izkrāsot maskotos varoņus — Pūcīti, Kaķzēnu un Geko, kā arī viņu
spēcīgos pretiniekus! Kļūsti arī tu par varoni!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001054748
Princeses / tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga :
Egmont Latvija, [2021].
Tērpi un dejas : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm. — 24 lpp., 4 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney princeses). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Disney Princess Activity Book with Stickers. —
ISBN 978-9934-27-009-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Izmantojot skaistās uzlīmes, ietērp Disneja animācijas filmu daiļās varones
katru savas zemes un laika tērpā un ienirsti pagātnes un mūsdienu modes pasaulē.

UDK
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Kopkataloga Id: 001054797
Ziediņa piedzīvojumi saulīti meklējot : „Grindeks” grāmata ģimenei — lieliem un
maziem / ilustrāciju autore Lote Vilma Vītiņa. — [Rīga] : [Grindeks], [2021]. — 14
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Izdevumā iekļauti QR kodi pie katras
pasakas, tās var noklausīties viedierīcē un arī www.grindeks.lv tīmekļa vietnē.
Pasakas stāsta Zane Dombrovska ; pasaku autori: Solveiga Muceniece, Egīls Doroško, Baiba Auziņa.
A n o t ā c i j a : Iepazīsties ar grāmatas galveno varoni Ziediņu un tā piedzīvojumiem, kurpes
meklējot. Izdevumā ietvertas trīs audio pasakas, krāsošanas un saskaitīšanas uzdevumi, spēle
visai ģimenei „Ziediņš meklē saulīti” un krustvārdu mīklas.

UDK
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
14 Filozofiskās sistēmas un uzskati
Kopkataloga Id: 001056267
Kamī, Albērs. Mīts par Sīsifu / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Skaidrīte Jaunarāja ; pēcvārds: Elga Freiberga. — [Rīga] : Jumava, [2021]. — 94, [2] lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Le mythe de
Sisyphe. — ISBN 978-9934-572-77-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „„Mīts par Sīsifu” (1942) vienmēr ticis uzskatīts par absurda tēmas atrisinājuma augstāko punktu Kamī mantojumā. Ierasti uzdotais jautājums par to, ka vienīgā nopietnā
problēma ir pašnāvības problēma, ar ko Kamī sāk sarunu par absurdu, iezīmējas kā urdošais —
kam pieder mana dzīve? Vai es spēju par to spriest? Vai manam spriedumam ir iespējams pamats?”, pēcvārdā raksta Elga Freiberga.

UDK

14(44)+821.133.1-4

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001052967
Zakriževska-Belogrudova, Maija. Stresa anatomija : metodes un ieteikumi dzīvei un darbam / Maija Zakriževska-Belogrudova ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec.
Dzintra Atstāja, Dr.med. Inga Millere, Dr.med. Ieva Reine, Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ; literārā redaktore Eva Moreino ; dizains: Gunārs Rutkis. — Rīga : Biznesa,
mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”, 2021. — 155, [1] lpp. : ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 148.-[156.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, ievads arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-70552-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Monogrāfijā sniegts apkopojošs pārskats par stresu un piedāvāti daudzi noderīgi praktiskie padomi un uzdevumi, kuri var palīdzēt individuāli vai organizācijām apzināties
stresa faktorus, simptomus un izprast stresa pārvarēšanas iespējas, nodrošinot psihoemocionālo
labklājību mikro un makro līmenī.

UDK

159.944.4

16 Loģika. Epistemoloģija. Zināšanu teorija.
Loģikas metodoloģija
Kopkataloga Id: 001053407
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Sekcija „Eko-fenomenoloģija mūsdienās”. Eko-fenomenoloģija mūsdienās : LU 79.
starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : ziņojumi, raksti, programma
un tēzes / zinātniskā redaktore un sastādītāja Maija Kūle ; zinātniskie recenzenti:
Dr.phil. Māra Grīnfelde, Dr.philol. Ausma Cimdiņa ; literārā redaktore Arta Jāne ;
angļu valodas redaktors Jānis Vējš ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (93 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,20 MB. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi un viens raksts
arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-506-60-4 (PDF).
UDK
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17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija
Kopkataloga Id: 001054088
Dalailama. Mūsu vienīgās mājas : klimata aicinājums pasaulei / Dalailama sadarbībā ar Francu Altu ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. — Rīga :
[Margarita Putniņa], 2021. — 135 lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Our Only
Home. — ISBN 978-9934-8945-2-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dalailama, viens no mūsu laika ietekmīgākajiem cilvēkiem, aicina politikas
veidotājus beidzot sākt cīņu pret tumsonību un strupceļā nonākušo klimata strīdus jautājumu.
Diskusiju laikā ar žurnālistu Francu Altu Viņa Svētība uzsver, ka mums ir jāiestājas par atšķirīgu,
labāku un klimatam draudzīgāku pasauli, turklāt viņš apgalvo, ka mums ir jāatļauj jaunajai paaudzei aizstāvēt viņu tiesības nodrošināt sev nākotni.

UDK

17.02+177.7+551.588
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001055585
Džonsone, Ebija. Neplānoti / Ebija Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Ceļmillere ; literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga ; teoloģiskais konsultants Andris Ševels. — [Rīga] : KALA Raksti, 2021. — 283, [3] lpp. ;
24 cm. — (Mieram tuvu grāmata). — Vāka noformējumam izmantota mākslinieces Elitas Patmalnieces glezna „Skatiens”. — Oriģinālnosaukums: Unplanned. —
ISBN 978-9984-871-91-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Būdama psiholoģijas studente, Ebija Džonsone piesakās par brīvprātīgo darbam organizācijā „Ģimenes plānošana”. Viņa kāpj pa karjeras kāpnēm, līdz kļūst par vienas šīs
organizācijas klīnikas vadītāju. Neplānoti viņai nākas palīdzēt ārstam aborta procedūras laikā, un
viņa ir spiesta ar šausmām noskatīties tajā, kas īsti tiek darīts klīnikā. Šī pieredze viņu satricina
un liek pieņemt lēmumu kardināli mainīt savu nostāju un visu savu dzīvi. Šī grāmata — liecība
par ceļu no abortu klīnikas vadītājas līdz dedzīgai dzīvības aizstāvei — ir kļuvusi par bestselleru
un raisījusi diskusijas, liekot pārskatīt savus uzskatus.

UDK

27-29

Kopkataloga Id: 001055525
Kurš liek ziedēt ābelēm? : otrā liecību grāmata : ar Ingrīdas Markusas dzeju / redaktore Mārīte Lipska ; vāka dizains: Ernests Treijs ; priekšvārds: Anitra Roze. —
Rīga : Patmos, [2021]. — 251 lpp. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-548-52-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Liecības par dziedināšanu, Dieva palīdzību darba un dzīvesvietas meklējumos, atgriešanās stāsti, Dieva balss, kas runā uz mums caur „mazajiem brāļiem” — dzīvniekiem,
apsardzība briesmās un daudz citu stiprinošu piedzīvojumu ar Dievu. Līdzās liecībām grāmatā
atradīsiet arī dvēselisko un dziļi izjusto Ingrīdas Markusas dzeju.

UDK

27-584(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001055506
Pekhema, Lorija. Lorijas Pekhemas Glābšanas stāsti / no angļu valodas tulkoja
Inta Priede ; redaktore Anitra Roze ; vāka dizains: Ernests Treijs. — Rīga : Patmos,
[2021]. — 102, [2] lpp. ; 20 cm. — (Ceļa meklētāju grāmatu klubs). — Oriģinālnosaukums: Guide’s Greatest Rescue stories. — ISBN 978-9934-548-53-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Paklausībai un paļāvībai uz Dievu ir liela nozīme. Par to varēsiet pārliecināties, lasot šos ticību stiprinošos stāstus. Tajos uzzināsiet, kā vecs uzticams suns atrod un palīdz
izglābt bērnus sniega vētrā, kā beidzās peldēšanas sacensības ar krokodilu, kā divi zēni parādīja
drosmi, izglābjot sievieti no ļaundara, kā iespējams dzirdēt ar sirdi, kam noder visneglītākais mētelis pasaulē un daudz ko citu. Lai šie patiesie stāsti aizskar arī jūsu sirdi un aizdedzina to patiesā
mīlestībā pret savu lielo Glābēju!

UDK

2-29

Kopkataloga Id: 001055581
Remeri, Mišels. Tvītojot ar Dievu : #lielais sprādziens, lūgšana, Bībele, sekss,
krusta kari, grēks, karjera… / Mišels Remeri ; no angļu valodas tulkojušas: Mārīte
Jirgensone, Valda Akmentiņa, Linda Zīriņa un Kristīne Ceļmillere ; redaktores:
Aija Balode un Līga Gulbe. — Rīga : KALA Raksti, [2021]. — 446 lpp. : ilustrācijas ;
19 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 442.-446. lpp. — Oriģinālnosaukums: Twitteren met God interactief. — ISBN 978-9984-871-92-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā ir apkopoti vairāk nekā 200 jautājumi, kurus par Dievu, ticību, Baznīcu un dzīvi tikšanās reizēs priesterim uzdevuši jaunieši. Atbildēs sniegti izvērsti skaidrojumi,
kas liek aizdomāties. Viņš raksta gan par dažādām ticības pamatpatiesībām, gan nebaidās pētīt
un atbildēt uz jautājumiem, kas skar tādas tēmas kā krusta kari, inkvizīcija, garīdznieku grēki,
eitanāzija, aborti utml. Grāmata domāta cilvēkiem, kurus interesē katoļticība, un tiem, kas gatavojas sakramentiem vai vēlas atsvaidzināt savas zināšanas par ticību.

UDK

2-1
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Kopkataloga Id: 001054703
Православные святыни Латвии : культурно-исторический путеводитель
по храмам, монастырям и святым местам / составители: Ольга Авдевич,
Наталия Захарьят ; научный консультант инокиня Евфросиния (Седова) ;
верстка: Валерий Иванюта. — Рига : Nodibinājums „Kultūras līnija”, 2021. —
147, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-404-0 (brošēts).
UDK
271.2-9(474.3)(036)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001049890
Kultūra mākslā un māksla kultūrā : studiju kursam integrētā mācību metodika
mācību jomā „Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” / Austra Avotiņa, Guntars Bernāts, Silvija Geikina, Ingrīda Irbe, Andrejs Mūrnieks, Ilze Stikāne ; atbildīgā redaktore Austra Avotiņa ; recenzente Inese Pitkeviča ; vāka dizainu veidojusi
Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : [LU Akadēmiskais apgāds], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (164 lp.,
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 9,10 MB. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 9789934-18-556-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Jaunākajā kultūras un mākslas izglītības redzējumā tiek piedāvāta starpdisciplināra kultūras satura integrācija idejiski saderīgās jomās. Elektroniskā mācību grāmata ir veidota divās daļās. 1. daļa veltīta kultūras teorijas jautājumiem, bet 2. daļa — liberālajām mākslām,
kuras veido Eiropas kultūras kanonu: vizuālā māksla, literatūra, mūzika un teātra māksla.

UDK

304.2+373.6:7(075.8)+373.6.091.3(075.8)

Kopkataloga Id: 001055651
Lāce, Madara. Sociālās zinības un vēsture 4. klasei / Madara Lāce, Ineta Upeniece, Ilze Vaivode ; redaktores: Egina Birzgale, Ineta Upeniece ; dizaineri: Laila
Dambīte, Jānis Gribusts, Edgars Zvirgzdiņš ; ilustratore Diāna Siliņa. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, [2021].
Pirmā daļa. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — „Kompetenču pieeja mācību
saturā”—Uz 1. vāka. — Mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca. — ISBN
978-9984-11-594-8 (brošēts).
UDK
3(075.2)+94(075.2)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001053081
Georgia’s Information Environment through the Lens of Russia’s Influence /
content editors: Elīna Lange-Ionatamišvili, James McMillan ; language editors:
Tomass Pildagovičs, James McMillan. — Riga : NATO Strategic Communications
Centre of Excellence, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (126 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 7,43 MB. — Nodaļu autori: Nino Bolkvadze, Ketevan Chachava, Gogita Ghvedashvili, Elīna Lange-Ionatamišvili, James McMillan, Nana Kalandarishvili, Anna Keshelashvili, Natia Kuprashvili, Tornike Sharashenidze, Tinatin
Tsomaia. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-564-36-9 (PDF).
UDK
316.774:32(479.22)(078.7)+316.776.2((479.22)(078.7)+
+32.019.5(470+571)(078.7)
Kopkataloga Id: 001056103
Izaicinājumi un risinājumi ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai Latvijā : reģionālo
ideju darbnīcu apkopojums Rīgā, Pierīgā, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē /
zinātniskie redaktori: Zaiga Krišjāne, Juris Krūmiņš ; redakcijas kolēģija: Dr.geogr. Zaiga Krišjāne, Dr.habil.oec. Juris Krūmiņš, Dr.geogr. Māris Bērziņš, Dr.geogr.
Maija Rozīte, Dr.paed. Velta Ļubkina, Dr.sc.soc. Dina Bite, Dr.sc.soc. Baiba Bela ;
valodas konsultante Marija Kaupere. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. —
57 lpp. ; 30 cm.
A n o t ā c i j a : Reģionālās ideju darbnīcas dalībnieki grupu diskusijas formātā apsprieda
piecas tēmas — izglītības loma kvalificēta darbaspēka noturēšanā un piesaistē reģionā, kvalificētu speciālistu migrācija, kultūra kā reģiona attīstības virzītājspēks, demogrāfiskie procesi un
migrācija, kā arī demogrāfiskā politika. Diskusijās izmantota „Pasaules kafejnīcas” metode, kas
nodrošina līdzdalības pieeju jaunu zināšanu radīšanā un efektīvu grupu darbu nosaukto tēmu
apspriešanai. Šī metode ir lielisks veids, lai apspriestu dalībniekiem būtiskus jautājumus un radītu kopēju zināšanu bāzi.

UDK

316.42(474.3)(047.31)

11

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 17, 1.–15. septembris

Kopkataloga Id: 001053281
Kazaka, Santa. Diagnosticējošais darbs pilsoniskajā līdzdalībā, uzsākot 8. klasi / izstrādāja: Santa Kazaka, Danute Grīnfelde un Aija Biteniece ; Valsts izglītības
satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 928,90 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-24-040-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Diagnosticējošā darba mērķis ir izvērtēt 8. klases skolēna pilsoniskās līdzdalības prasmes, kas ietver kognitīvus, socioemocionālus un uzvedības aspektus, lai noskaidrotu
skolēnam nepieciešamo atbalstu, veidojot atbildīgu un aktīvu dzīves pozīciju, kā arī pārliecību, ka
katrs indivīds var ietekmēt un mainīt situāciju.

UDK

316.34(079)+37.017.4(079)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 001051078
Economics, Business & Finance (6 : 2020 : Jūrmala, Latvija). 6th International Scientific Symposium „Economics, Business & Finance” : 3rd International
Multidisciplinary Academic Conference (IMAC) : 9-10 July, 2020, Jurmala, Latvia :
proceedings / Institute of Researches and International Simposiums Alkona
(IRIS-ALKONA). — [Rīga] : Institute of Researches and International Symposiums IRIS-ALKONA, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (93 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 1,95 MB. — „ISSN 2500-9737, ISSN 2592-8678”—Datnes sākumlapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un arī krievu valodā.
UDK
33(062)
Kopkataloga Id: 001053466
Starptautiskās attīstības scenāriji COVID-19 pandēmijas kontekstā : pētījums /
Rīgas Stradiņa universitāte. — [Rīga] : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (81 lp., PDF) : diagrammas ; 1,87 MB. — „Izstrādāja RSU zinātniskā grupa Eiropas Studiju fakultātes dekāna profesora Dr. Andra Sprūda vadībā. Zinātniskajā grupā bija iesaistīti Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēki
un pētnieki Dr. Māris Andžāns, Dr. Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova un Dr.
Kārlis Bukovskis, kā arī doktoranti Vineta Kleinberga un Artūrs Bikovs”—Datnes
5. lp. — Sagatavots Valsts pētījumu programmas projekta „Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un
konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)” (VPP-COVID-2020/1-0010) ietvaros. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Pētījuma mērķis ir izvērtēt globālas vides attīstības tendences un Latvijas
rīcībpolitikas ietekmējošos faktorus un piedāvāt izvēles pēcpandēmijas periodā īsā un vidējā
termiņā (3-5 gadu laika nogrieznī). Pētījumā ir identificēti četri iespējamie post-COVID-19 starptautiskās attīstības scenāriji. Tie iekļauj gan pirmspandēmijas situācijas jeb status quo turpināšanos, gan solidaritātes un daudzpusējas sadarbības pastiprināšanos, gan suverenizāciju un
protekcionisma nostiprināšanos, gan konfliktējošu tendenču „sadzīvošanas” scenāriju, kurā integrācijas un protekcionisma procesi pastāvēs vienlaicīgi.

UDK

330.34(047)+327(047)
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336 Finanses
Kopkataloga Id: 001053095
Beņkovskis, Konstantīns. Interest Rate Spreads in the Baltics and the Rest of
the Euro Area: Understanding the Factors behind the Differences / Konstantīns Beņkovskis, Oļegs Tkačevs, Kārlis Vilerts ; Latvijas Banka. — Riga : Latvijas Banka, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (29 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ;
712,79 KB. — (Discussion Paper / Latvijas Banka ; 2/2021). — Virstitulā: Latvijas
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 26.-27. lp. — ISBN 978-9934-578-36-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Uzņēmumiem izsniegto aizdevumu procentu likmes Latvijā ir vienas no augstākajām eiro zonā — 2020. gadā uzņēmumiem no jauna izsniegto aizdevumu procentu likmes
vairāk nekā divas reizes pārsniedza vidējo procentu likmi eiro zonā. Līdzīga situācija bija vērojama arī Lietuvā un Igaunijā. Tas liek uzdot jautājumu — ar ko Baltijas valstis atšķiras no pārējām
eiro zonas valstīm jeb kāpēc uzņēmumiem izsniegto aizdevumu procentu likmes Baltijā ir vienas
no augstākajām eiro zonā?

UDK

336.7(474)(047)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001056266
Borovyk, A. V. Pre-Trial Investigation of Crimes Committed in the Places of Imprisonment : monograph / A.V. Borovyk, O.H. Kolb ; Ministry of Education and
Science of Ukraine, International University of economics and humanities named after academician Stepan Demianchuk. — Riga : Baltija Publishing, 2020. —
303 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 262.-303. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-588-35-8 (iesiets).
UDK
343.132(477)

352 Zemākais pārvaldes līmenis. Vietējā pārvalde.
Municipālā administrācija. Vietējās varas institūcijas
Kopkataloga Id: 001054135
Auers, Daunis. Nepārtrauktība pārmaiņās? : Latvijas pašvaldības pēc reģionālās
reformas un pašvaldību vēlēšanām / Daunis Auers. — Rīga : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (10 lp., PDF) : tabulas ; 115,35 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Izdevums angļu valodā: Continuity in Change? :
Latvia’s Local Governments after Regional Reform and Local Government Elections. — ISBN 978-9934-8853-8-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : 2021. gada 5. jūnijā Latvijā noritēja pašvaldību vēlēšanas. Nebijusi zemā vēlētāju aktivitāte un vispārējā neapmierinātība ar partiju un valdības veikumu var liecināt, ka
nav izmantota iespēja rast plašas sabiedrības atzītu reģionālas reformas ilgtermiņa risinājumu.
Reformas iespaids būs jūtams nākamajos gados, kad iedzīvotāji no jaunajām, paplašinātajām
pašvaldībām gaidīs kvalitatīvākus pakalpojumus, aktīvāku investīciju piesaisti un labākas darbavietas.

UDK

352/354(474.3)

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 001053064
Hakala, Janne. Russia’s Strategy in Cyberspace / Janne Hakala, Jazlyn Melnychuk ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Communications Centre
of Excellence, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,10 MB. —
Bibliogrāfija: 38.-41. lp. — ISBN 978-9934-564-90-1 (PDF).
UDK
355.01(470+571)
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355.48 Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas.
Militārie varoņdarbi
Kopkataloga Id: 001055564
Kurovskis, Francs. Nāves katls Kurzemē / Francs Kurovskis ; tulkojums: Toms
Gulbis. — [Rīga] : [APP ART], [2021]. — 224 lpp. : kartes ; 22 cm. — Tulkots no
vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Todeskessel Kurland. — ISBN 978-99348996-1-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kurzemes katls, Kurzemes cietoksnis — tik dažādi tiek saukts Kurzemes
placdarms 2. pasaules kara beigās. Vācu vēsturnieks Francs Kurovskis saka — Nāves katls Kurzemē. Un precīzi — kaujas Kurzemē kara noslēgumā tiešām var saukt par Nāves katlu. Kauju spīvums, abu pušu apņēmība, karavīru traģēdijas padara kaujas Kurzemē par vienu no spilgtākajām
2. pasaules kara lappusēm. Grāmatā aprakstītas kaujas Kurzemes cietoksnī no tā izveidošanās
brīža līdz pat pēdējo karavīru nonākšanai gūstā.

UDK

37

355.48(474.32)”1944/1945”

Izglītība

Kopkataloga Id: 001049739
Briška, Ilze. Integrētas mācības pamatizglītībā / Ilze Briška, Gunta Siliņa-Jasjukeviča ; recenzente Dr.paed. Ieva Margeviča-Grinberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (53 lp.,
PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 491,87 KB. — (Skolotāju izglītības joma: pamatizglītības skolotājs). — Bibliogrāfija: 42.-45. lp. — ISBN 978-9934-18-576-2
(PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmata veltīta integrēto mācību plānošanai skolas pedagoģiskajā procesā.
Tajā atklāts integrēto mācību mērķu, satura, metožu, sasniedzamā rezultāta mijsakarības; analizēti dažādu mācību jomu satura integrācijas veidi un iespējas; piedāvātas pedagoģiskas idejas
situatīvu, skolēnam personīgi nozīmīgu mācību īstenošanai pamatizglītībā.

UDK

37.091.3(075.8)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001049881
Briška, Ilze. Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana / Ilze Briška, Daiga
Kalēja-Gasparoviča ; recenzente Dr.paed. Ilze Miķelsone ; vāka dizainu veidojusi
Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp.,
PDF) : shēma, tabulas ; 622,19 KB. — (Skolotāju izglītības joma: vizuālās mākslas
metodika pirmsskolā, vizuālās mākslas metodika sākumizglītībā.). — Bibliogrāfija: 57.-59. lp. — ISBN 978-9934-18-569-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmata potenciāli būs noderīga ikvienā metodikas kursā pamatizglītības
skolotāju programmās, lai mērķtiecīgi organizētu skolēnu radošuma un līdz ar to caurviju prasmju — jaunrades un uzņēmējspējas, kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas, kā arī pašvadītas mācīšanās — attīstību dažādās izglītības jomās.

UDK

373.2/.3.091.3:7(075.8)+373.2/.3.015.3:159.954(075.8)
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Kopkataloga Id: 001055652
Dzērve, Ināra. Sākam mācīties! / Ināra Dzērve ; redaktore Egina Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, [2021].
Risini! : darba lapas. — 64 lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Komplektizdevumu
sešus gadus veciem bērnam veido trīs krāsainas rakstāmgrāmatas „Sākam
mācīties! Ceturtā daļa”, „Sākam mācīties! Piektā daļa”, „Sākam mācīties! Sestā
daļa”, kā arī „Sākam mācīties! Lasāmgrāmata” un melnbaltu darba lapu komplekts „Risini!”. — ISBN 978-9984-11-580-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevumā „Risini!” ir apkopotas melnbaltas darba lapas roku vingrināšanai
un praktiskajiem darbiem par skaitļiem 0-20, trijstūri, četrstūri, riņķi, telpas ķermeņiem. Lapas
paredzētas, lai bērni noteiktu skaitļu sastāvu, saskaitītu un atņemtu, mācītos saskatīt kopīgās un
atšķirīgās pazīmes, noteiktu figūru formu, zīmētu līnijas, rakstītu un krāsotu.

UDK

373.2(076)+51(076)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 001056290
Grāvītis, Uldis. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai — 100 / sastādītājs Uldis
Grāvītis ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva ; literārais redaktors Andris Dzenis ; [ievadvārdi]: Egils Levits, Anita
Muižniece, Juris Visockis, Juris Grants. — Rīga : Jumava, [2021]. — 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 206.-207. lpp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-20-496-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 100 gadu vēsturi iztirzāti tās attīstības posmi no tālas pagātnes līdz mūsdienām. Teksts galvenokārt balstīts uz akadēmijas darbinieku atmiņām, kā arī uz dažādu vēstures materiālu bāzes, kurus pētījis un aprakstījis
sporta vēsturnieks Andris Zeļenkovs. Lasot vēstures lappuses par Sporta pedagoģijas akadēmiju,
var rasties jautājums — kāpēc 100 gadu jubileju svinam tieši šogad un kāpēc — tieši 6. septembrī?

UDK

378.6:796(474.3)(091)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001056149
Actual Problems of Natural Sciences: Modern Scientific Discussions : collective
monograph / editorial board: Zygmunt Litwińczuk [un vēl 3 redaktori] ; University of Life Sciences in Lublin, Sumy National Agrarian University. — Riga ; Lublin,
Poland : Baltija Publishing, 2020. — 460 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-025-4 (brošēts).
UDK
5(082)+630(082)+63(082)

502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kopkataloga Id: 001055550
Brizga-Kalniņa, Liene. Zaļais ceļvedis / Liene Brizga-Kalniņa ; dizains: Elīna
Salnāja ; ilustrācijas: Elza Kārkliņa. — Otrais, atjaunotais izdevums. — Rīga :
Zaļā brīvība, 2020. — 293, [6] lpp. : ilustrācijas ; 15×16 cm. — Rādītājs: [294.299.] lpp. — ISBN 978-9934-19-304-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Reklāmās stāsta, ka nepieciešams iegādāties visdažādākās lietas, sākot ar
tādām precēm kā maize un kurpes un beidzot ar „gudrajiem” veļas pulveriem un skaistumkopšanas līdzekļiem, kam vajadzētu atrisināt visas mūsu ikdienas problēmas. Taču bieži vien tiek
noklusēts, kādos apstākļos šīs preces ražo, no kā tās patiesībā sastāv un kā tās ietekmē mūsu organismu. Zaļajā ceļvedī jūs atradīsit atbildes uz šiem jautājumiem. Te ir arī padomi, kā samazināt
kaitējumu dabai, sev un citiem ļaudīm.

UDK

502.12+614.7

51 Matemātika
Kopkataloga Id: 001049887
Avotiņa, Maruta. Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi matemātikas skolotājiem / Maruta Avotiņa ; recenzents Dr.math. Andrejs Cibulis ;
vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (149 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,86 MB. — (Skolotāju izglītības
joma: modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi). — Bibliogrāfija:
148.-149. lp. un terminu vārdnīca: 146.-147. lp. — ISBN 978-9934-18-557-1 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmata paredzēta studiju kursa „Modernās elementārās algebras un ģeo
metrijas elementi” apguvei integrētās profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs”
studentiem. Tajā iekļauts teorijas materiāls, uzdevumu piemēri un uzdevumi ar atrisinājumiem
patstāvīgajam darbam. Materiālu var izmantot arī matemātikas skolotāji mācību procesā, gatavojot vidusskolēnus matemātikas olimpiādēm.

UDK

512(075.8)+514(075.8)
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52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 001055352
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (78 : 2020 : Rīga, Latvija). Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi. Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi :
Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference : konferences tēzes un zinātniskie raksti = Geodynamics and Geospatial Research : the 78th International Scientific Conference of the University of Latvia : book of abstracts and
articles / editor in chief, preface: Valdis Seglins ; design: Ieva Tiltiņa ; Institute of
Geodesy and Geoinformatics. — Riga : University of Latvia, 2020. — 1 tiešsaistes
resurss (40 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 1,59 MB. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, nosaukums paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-518-2 (PDF).
UDK
528.8:629.783(474.3)(062)+004.6:528(474.3)(062)+
+528.8:629.783(062)+004.6:528(02)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 001055618
Kons, Artis. Pulvera rentgendifrakcijas un aprēķinu metožu izmantošana izvēlētu farmaceitiski aktīvu vielu polimorfo formu strukturālajiem pētījumiem : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: fizikālā ķīmija / Artis Kons ; darba vadītājs Dr.chem. Agris Bērziņš ; darba
recenzenti: Dr.chem. Donāts Erts, Dr.chem. Mihails Arhangelskis, Dr.chem. Fabrīcija Grepioni ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 41 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
38.-41. lpp.
UDK
544.1(043)+548.33(043)
Kopkataloga Id: 001055974
Kons, Artis. Pulvera rentgendifrakcijas un aprēķinu metožu izmantošana izvēlētu farmaceitiski aktīvu vielu polimorfo formu strukturālajiem pētījumiem :
promocijas darbs doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: fizikālā
ķīmija / Artis Kons ; darba vadītājs Dr.chem. Agris Bērziņš ; darba recenzenti:
Dr.chem. Donāts Erts, Dr.chem. Mihails Arhangelskis, Dr.chem. Fabrīcija Grepioni ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte = Use of Powder X-Ray Diffraction
and Computational Methods for Structural Characterization of Selected Highly
Polymorphic Active Pharmaceutical Solids : doctoral thesis submitted for the degree of doctor of chemistry, subfield of physical chemistry / Artis Kons ; scientific
supervisor Dr.chem. Agris Bērziņš ; reviewers: Dr.chem. Donāts Erts, Dr.chem.
Mihails Arhangelskis, Dr.chem. Fabrizia Grepioni ; University of Latvia. Faculty
of Chemistry. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (139 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 54,02 MB. — „Darbs sastāv no kopsavilkumiem latviešu un angļu valodā un no piecām zinātniskajām publikācijām.
Darba forma: publikāciju kopa ķīmijā, fizikālajā ķīmijā”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija: 36.-38., 74.-76. lpp. un rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9934-18-694-3 (PDF).
UDK
544.1(043)+548.33(043)
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Kopkataloga Id: 001055614
Kons, Artis. Pulvera rentgendifrakcijas un aprēķinu metožu izmantošana izvēlētu farmaceitiski aktīvu vielu polimorfo formu strukturālajiem pētījumiem :
promocijas darbs doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: fizikālā
ķīmija / Artis Kons ; darba vadītājs Dr.chem. Agris Bērziņš ; darba recenzenti:
Dr.chem. Donāts Erts, Dr.chem. Mihails Arhangelskis, Dr.chem. Fabrīcija Grepioni ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte = Use of Powder X-Ray Diffraction
and Computational Methods for Structural Characterization of Selected Highly
Polymorphic Active Pharmaceutical Solids : doctoral thesis submitted for the degree of doctor of chemistry, subfield of physical chemistry / Artis Kons ; scientific
supervisor Dr.chem. Agris Bērziņš ; reviewers: Dr.chem. Donāts Erts, Dr.chem.
Mihails Arhangelskis, Dr.chem. Fabrizia Grepioni ; University of Latvia. Faculty
of Chemistry. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 138 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — „Darbs sastāv no kopsavilkumiem latviešu un angļu
valodā un no piecām zinātniskajām publikācijām. Darba forma: publikāciju kopa
ķīmijā, fizikālajā ķīmijā”—[2.] lpp. — Bibliogrāfija: 35.-37., 73.-75. lpp. un rakstu
beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-693-6 (brošēts).
UDK
544.1(043)+548.33(043)
Kopkataloga Id: 001055615
Kons, Artis. Use of powder X-ray diffraction and computational methods for
structural characterization of selected highly polymorphic active pharmaceutical
solids : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of chemistry, subfield of physical chemistry / Artis Kons ; scientific supervisor Dr.chem.
Agris Bērziņš ; reviewers: Dr.chem. Donāts Erts, Dr.chem. Mihails Arhangelskis,
Dr.chem. Fabrizia Grepioni ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga :
University of Latvia, 2021. — 42 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 39.-42. lpp.
UDK
544.1(043)+548.33(043)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes
Kopkataloga Id: 001051108
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (78 : 2020 : Rīga, Latvija). Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas
Universitātes 78. zinātniskā konference : referātu tēzes. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (323 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 13,09 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pārsvarā latviešu
valodā un arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-641-7 (PDF).
UDK
55(062)+502/504(062)+91(062)
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57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 001053753
Jēgermane, Anastasija. Laboratorijas darbi mikrobioloģijā, bioķīmiskajā analīzē, neorganiskajā un organiskajā sintēzē : digitālais mācību līdzeklis / Anastasija
Jēgermane, Jeļena Pisarjonoka, Sandra Ziemele ; literārā redaktore Kristīne Mežapuķe. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(458 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 11,27 MB. — Bibliogrāfija: 435.-439. lp. —
ISBN 978-9934-597-51-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis veidots, balstoties uz ķīmiskās rūpniecības nozares un tās
saskarnozaru — ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides zinātņu mācību moduļu programmu
saturu. Tas sniedz iespēju apgūt zināšanas un profesionālās iemaņas mikrobioloģijā, biotehnoloģijā un ķīmijā. Darbā ir iekļautas šādas galvenās tēmas: laboratorijas darbi mikrobioloģijā, laboratorijas darbi bioķīmiskajā analīzē (testēšanā) un laboratorijas darbi neorganisko un organisko
vielu sintēzē.

UDK

579(076.5)+577(076.5)+546.057(076.5)+547.057(076.5)

58 Botānika
Kopkataloga Id: 001054721
Baroniņa, V. Kas aug dabiskās pļavās? : ilustratīvs sugu noteicējs / teksta autore un sastādītāja: V. Baroniņa ; ievads: Inga Račinska ; dizains: D. Brinkmane ;
vāks: L. Delvera. — [Rīga] : Latvijas Dabas fonds, 2021. — 208 lpp. : ilustrācijas ;
16 cm. — Rādītāji: 200.-207. lpp.
A n o t ā c i j a : Projektu „GrassLIFE”: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” īsteno Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu
institūtu, dabas saimniecību „Bekas” un 11 saimniecībām. Projekta mērķis ir palīdzēt Latvijā saglabāt vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas. Noteicējs būs lielisks pavadonis pastaigā pa pļavu
un dos atbildes uz tik bieži uzdoto jautājumu: „Kas šī tāda par puķīti?”. Noteicējā var iepazīties ar
vairāk nekā 200 dabisko pļavu augu sugām.

UDK

581.52:633.2.032(474.3)+633.2.032(474.3)

59 Zooloģija
Kopkataloga Id: 001054714
Ērmane, Signe. Tauriņi un citi kukaiņi : krāsojamā grāmata / Signe Ērmane ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 31 lpp. : ilustrācijas ;
23 cm. — ISBN 978-9934-0-9059-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Iepazīsti un izkrāso tauriņus un citus kukaiņus: acaino raibeni, gāršas brūnuli, sarkanblakti, atraitnīšu raibeni, briežvaboli, parasto nātru raibeni, biti, jāņogu raibeni, maijvaboli, meža bambalu, čemurziežu dižtauriņu, svītraino vairogblakti, vainadzīšu zilenīti, zeltgalvīšu
zeltainīti, sausseržu raibspārni, brūno lācīti.

UDK

595.78+087.5

Kopkataloga Id: 001054723
Kas dzīvo dabiskās pļavās? : ilustratīvs sugu noteicējs / teksts: V. Spuņģis, A. Petriņš, A. Čeirāns, L. Mihailova ; dizains: D. Brinkmane ; vāks: L. Delvera ; ievads:
Inga Račinska. — [Rīga] : Latvijas Dabas fonds, 2021. — 167 lpp. : ilustrācijas ;
16 cm. — Rādītāji: 160.-167. lpp.
A n o t ā c i j a : Projektu „GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” īsteno Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu
institūtu, dabas saimniecību „Bekas” un 11 saimniecībām. Projekta mērķis ir palīdzēt Latvijā saglabāt vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas ar tās iemītniekiem. Noteicējā iekļauta informācija
par 5 dzīvnieku grupām: bezmugurkaulniekiem, putniem, abiniekiem, rāpuļiem un zīdītājiem —
kopumā ap 180 dažādu pļavas iemītnieku sugām. Šajā izdevumā iepazīsimies ar tiem sugu pārstāvjiem, kuru dzīvesveids saistīts galvenokārt ar pļavām.

UDK

591.522:633.2.032(474.3)+633.2.032(474.3)

19

Latvijas jaunākās grāmatas

6

2021 Nr. 17, 1.–15. septembris

EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001056109
Challenges and Achievements of Medical Science and Education : collective
monograph / head of editorial board Dr.hab.n.med. Andrzej Drop ; Medical
University of Lublin. — Riga ; Lublin, Poland : Baltija Publishing, 2020. — iv,
430 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-993426-024-7 (brošēts).
UDK
61(082)
Kopkataloga Id: 001053072
Engebretsen, Iselin. How Did the Nordic-Baltic Countries Handle the First Wave
of Covid-19? : a strategic communications analysis / Iselin Engebretsen, Elīna
Lange-Ionatamishvili, Miranda Karin Michélsen Forsgren, Rakin Sayed ; design:
Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence,
2021. — 1 tiešsaistes resurss (115 lp., PDF) : ilustrācijas ; 12,76 MB. — Bibliogrāfija:
88.-114. lp. — ISBN 978-9934-564-32-1 (PDF).
UDK
616.98:578(4)(047)+005.21(4)(047)+005.334(4)(047)
Kopkataloga Id: 001054866
Janovska, Jana. Ādas novecošanās pazīmju novērtējums pacientiem ar metabolisko sindromu pēc substitūcijas ar selēnu : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna,
apakšnozare — internā medicīna / Jana Janovska ; promocijas darba vadītāji:
Dr.med. Jānis Ķīsis, Dr.med. Jūlija Voicehovska ; zinātniskā konsultante Dr.med.
Regīna Kleina ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2021. — 119 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — Bibliogrāfija:
104.-112. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
616.5(043)
Kopkataloga Id: 001054870
Janovska, Jana. Ādas novecošanās pazīmju novērtējums pacientiem ar metabolisko sindromu pēc substitūcijas ar selēnu : promocijas darba kopsavilkums
zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā
medicīna, apakšnozare — internā medicīna / Jana Janovska ; promocijas darba
vadītāji: Dr.med. Jānis Ķīsis, Dr.med. Jūlija Voicehovska ; zinātniskā konsultante
Dr.med. Regīna Kleina ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Oskars Kalējs, Dr.med. Rūta
Gancevičienė, Dr.med. Arunas Savickas ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga :
Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 55 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-54. lpp.
UDK
616.5(043)
Kopkataloga Id: 001054867
Janovska, Jana. Evaluation of Signs of Skin Aging in Patients with Metabolic
Syndrome after Substitution Therapy with Antioxidants : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — clinical medicine,
sub-sector — internal medicine / Jana Janovska ; supervisors of the doctoral
thesis: Dr.med. Janis Kisis, Dr.med. Julija Voicehovska ; scientific advisor Dr.med.
Regina Kleina ; official reviewers: Dr.med. Oskars Kalejs, Dr.med. Ruta Ganceviciene, Dr.med. Arunas Savickas ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš
University, 2021. — 66 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 58.-65. lpp.
UDK
616.5(043)
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Kopkataloga Id: 001054863
Lauze, Sabīne. Development of Pharmacy under the Influence of Occupation
Powers in Latvija (1939-1960) : summary of the doctoral thesis for obtaining a
doctoral degree (Ph.D.), sector — other medical and health sciences, including
forensic medicine, sub-sector — history of medicine / Sabīne Lauze ; supervisor of the doctoral thesis Dr.pharm. Baiba Mauriņa ; official reviewers: Dr.pharm.
Elita Poplavska, Dr.habil.pharm. Anita Magowska, Dr.hist. Mary Schaeffer Conroy ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2021. — 92 lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 83.-92. lpp.
UDK
615(474.3)(091)(043)
Kopkataloga Id: 001054865
Lauze, Sabīne. Farmācijas attīstība okupāciju varu ietekmē Latvijā (1939-1960) :
promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors
(Ph.D.)” iegūšanai, nozare — citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā
tiesu medicīniskā ekspertīze, apakšnozare — medicīnas vēsture / Sabīne Lauze ; promocijas darba vadītāja Dr.pharm. Baiba Mauriņa ; oficiālie recenzenti:
Dr.pharm. Elita Poplavska, Dr.habil.pharm. Anita Magowska, Dr.hist. Mary Schaeffer Conroy ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte,
2021. — 85 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 76.-85. lpp.
UDK
615(474.3)(091)(043)
Kopkataloga Id: 001054862
Lauze, Sabīne. Farmācijas attīstība okupāciju varu ietekmē Latvijā (1939-1960) :
promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai,
nozare — citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze, apakšnozare — medicīnas vēsture / Sabīne Lauze ; promocijas darba
vadītāja Dr.pharm. Baiba Mauriņa ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas
Stradiņa universitāte, 2021. — 189 lp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 154.-160. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī
angļu valodā.
UDK
615(474.3)(091)(043)
Kopkataloga Id: 001054815
Segliņš, Valdis. Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers : solis pirms mūsdienu medicīnas / Valdis Segliņš ; recenzenti: Dr.philol. Ina Druviete, Dr.med. Valdis
Folkmanis, Dr.hist. Andris Šnē, Ilze Aizsilniece ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
[2021]. — 287 lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-665-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Monogrāfija veltīta divu izcilu ārstu veikumam, kuru darbi būtiski ietekmējuši mūsdienu medicīnas veidošanos 19. gadsimtā. Tie ir dziedniecības mākslas organons un dzīvnieku magnētisms — kā par to rakstīja Zāmuels Hānemanis un Antons Mesmers. Apskatītie darbi
ir visai atšķirīgi, tomēr tos vieno autoru spējas savu pētījumu un pārdomu rezultātus formulēt
pārdomātu paragrāfu izteiksmē. Daudzas Z. Hānemaņa un A. Mesmera tēzes mūsdienās ir pašsaprotamas, bet tādas tās nebija pirms diviem gadsimtiem un bija asu zinātnisko strīdu priekšmets.

UDK

61(091)+615.015.32(091)

Kopkataloga Id: 001053758
Upmale, Ināra. Māsas palīga darbība un pacientu drošība aprūpē : digitālais mācību līdzeklis / Ināra Upmale, Ilze Gaile ; literārā redaktore Dite Liepa. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (301 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 8,00 MB. — Līdzautores: Iveta Danovska,
Aina Slišāne, Nellija Strupe, Ilze Sauškina, Sandra Žvagule. — Bibliogrāfija: 227.230. lp. — ISBN 978-9934-24-051-5 (PDF).

A n o t ā c i j a : Veselības aprūpe pēdējos gados ir strauji attīstījusies, un tas ir radījis aizvien
jaunas iespējas uzlabot un saglabāt veselību, un glābt cilvēka dzīvību. Grāmatas saturs veidots,
lai sniegtu vienotu izpratni par māsas palīga darbību un uzdevumiem pacientu veselības aprūpē
un attīstītu izglītojamo prasmes sniegt pacientam drošu veselības aprūpi.

UDK

614.2(075)
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614.8 Nelaimes gadījumi. Riski. Briesmas. Nelaimes gadījumu
novēršana. Personu aizsardzība, drošība
Kopkataloga Id: 001054874
Bukova-Žideļūna, Aija. Pieaugušo iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumi un ar tiem saistītie faktori : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — veselības un sporta
zinātnes, apakšnozare — sabiedrības veselība / Aija Bukova-Žideļūna ; promocijas darba vadītāja Dr.med. Anita Villeruša ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Inese
Gobiņa, Dr.psych. Ivars Austers, Dr.med. Birute Strukcinskiene ; Rīgas Stradiņa
universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 84 lpp. : diagrammas,
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 76.-83. lpp.
UDK
614.86(474.3)(043)+656.1.08(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001054871
Bukova-Žideļūna, Aija. Pieaugušo iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumi un ar tiem saistītie faktori : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — veselības un sporta zinātnes, apakšnozare — sabiedrības veselība / Aija Bukova-Žideļūna ; promocijas darba vadītāja
Dr.med. Anita Villeruša ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa
universitāte, 2021. — 149 lp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 127.142. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
614.86(474.3)(043)+656.1.08(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001054872
Bukova-Žideļūna, Aija. Road Safety Habits and Related Factors of the Adult Population : summary of the doctaral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.),
sector — health and sports sciences, sub-sector — public health / Aija Bukova-Žideļūna ; supervisor of the doctoral thesis Dr.med. Anita Villeruša ; official
reviewers: Dr.med. Inese Gobiņa, Dr.psych. Ivars Austers, Dr.med. Birute Strukcinskiene ; Riga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2021. —
84 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 75.-82. lpp.
UDK
614.86(474.3)(043)+656.1.08(474.3)(043)

62

Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 001053286
Burgmanis, Ģirts. Diagnosticējošais darbs inženierzinībās un sadarbības caurvijā, beidzot 7. klasi : inženierzinātnisko problēmu risināšanas un sadarbības
prasmes / izstrādāja: Ģirts Burgmanis, Daiga Brakmane, Jānis Čilipāns, Madara
Kosolapova un Ģirts Zāģeris ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : ilustrācijas,
tabulas ; 672,70 KB. — Bibliogrāfija: 35. lp. — ISBN 978-9934-24-039-3 (PDF).

A n o t ā c i j a : Diagnosticējošā darba mērķis ir izvērtēt skolēna inženiertehnisko pratību
un sadarbības prasmes, beidzot inženierzinību kursu 7. klasē, un secināt, ko skolēns spēj paveikt, izstrādājot dažādus inženiertehniskos risinājumus, kā arī noteikt nepieciešamo atbalstu.
Diagnosticējošā darba ietvaros vērtē ne tikai skolēna sasniegto rezultātu, bet arī izstrādes laikā
veiktās darbības (darba procesa vērtēšana).

UDK

62(079)
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Kopkataloga Id: 001053288
Burgmanis, Ģirts. Diagnosticējošais darbs inženierzinībās un sadarbības caurvijā, uzsākot 7. klasi : inženierzinātnisko problēmu risināšanas un sadarbības
prasmes / izstrādāja: Ģirts Burgmanis, Daiga Brakmane, Jānis Čilipāns, Madara
Kosolapova un Ģirts Zāģeris ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp., PDF) : ilustrācijas,
tabulas ; 646,41 KB. — Bibliogrāfija: 32. lp. — ISBN 978-9934-24-038-6 (PDF).

A n o t ā c i j a : Inženierzinātņu aktualitāte mūsdienu pasaulē un procesa apguves iekļaušana izglītības standartos ir noteikusi nepieciešamību novērtēt skolēnu inženiertehniskās prasmes. Diagnosticējošā darba mērķis ir izvērtēt skolēna inženiertehnisko pratību un sadarbības
prasmes, uzsākot inženierzinību kursu 7. klasē, un secināt, ko skolēns spēj paveikt, izstrādājot
dažādus inženiertehniskos risinājumus, kā arī noteikt nepieciešamo atbalstu.

UDK

62(079)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 001054896
Elektrotīklu un elektroietaišu uzbūve un tehniskā ekspluatācija : digitālais mācību līdzeklis / Laila Zemīte, Antons Kutjuns, Osvalds Makreckis, Nikolajs Breners, Valērijs Černoguzovs, Kristīna Bērziņa ; literārā redaktore Jana Taperte. —
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (324 lp., PDF) :
ilustrācijas, portreti ; 24,75 MB. — Bibliogrāfija: 305.-307. lp. — ISBN 978-993424-047-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis sniedz iespēju apgūt elektroenerģijas sistēmas darbību,
elektrisko tīklu struktūru un tajā uzstādītas iekārtas darba principus un īpatnības, elektrotīklu
uzskaiti, kā arī elektrotīkla darba organizatorisko un tehnisko pasākumu ievērošanu.

UDK

621.3(075)+621.311(075)+621.316(075)

Kopkataloga Id: 001053764
Krizbergs, Juris. Programmvadības darbgaldu programmēšana metālapstrādē,
izmantojot Mastercam lietojumprogrammu : digitālais mācību līdzeklis / Juris
Krizbergs, Viktors Gutakovskis, Anda Kazuša ; literārā redaktore Kristīne Mežapuķe. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss
(870 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 26,40 MB. — Bibliogrāfija: 855.-857. lp. —
ISBN 978-9934-24-044-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzekļa mērķis ir nodrošināt izglītojamo sagatavošanu profesionālajai darbībai ar programmvadības darbgaldiem, kā arī sniegt atbalstu profesionālās izglītības
satura apguvē metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarē. Lietojumprogramma Mastercam ir līdere vadības programmu izstrādes iespēju ziņā, kā arī viena no visplašāk lietotajām sava
veida programmatūrām pasaulē.

UDK

63

621.7/.9.06:004.896(075)

Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 001052627
Engineering for Rural Development (20 : 2021 : Jelgava, Latvija). 20th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development” : proceedings : May 26-28, 2021/ editor of language Larisa Malinovska ; Latvia University
of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2021.
Volume 20. — 1 tiešsaistes resurss (1849 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 96,14 MB. — „ISSN 1691-5976”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
63(062)+631.17(062)+631.3(062)+37(062)+502.174(062)
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64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001054838
Kulinārais mantojums : Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu, Veselavas pagastā / ievads:
Santa Vaišļa, Andra Ķīse. — [Cēsu novads] : [Cēsu novada Priekuļu apvienības
pārvalde], [2021]. — 83 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
A n o t ā c i j a : Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu un Veselavas pagastu pavārgrāmata tapa, sadarbojoties E. Veidenbauma memoriālajam muzejam „Kalāči” ar Priekuļu apvienības pārvaldi, kas
vāca vizuālos attēlus un ēdienu receptes. Pavārgrāmatiņā ir iekļautas senākās ēdiena receptes no
19.-20. gs., lai saglabātu un nodotu mantojumā jau piemirstas ēdienu receptes. Grāmatā iekļautās
receptes papildinātas ar atmiņām par gatavošanas un lietošanas tradīcijām.

UDK

641.568(474.365)(083.12)

Kopkataloga Id: 001055831
Kulinārais mantojums : Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu, Veselavas pagastā / ievads:
Santa Vaišļa, Andra Ķīse. — [Cēsu novads] : [Cēsu novada Priekuļu apvienības
pārvalde], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (96 lp., PDF) : ilustrācijas ; 188,71 MB.
UDK
641.568(474.365)(083.12)
Kopkataloga Id: 001054834
Limbažu Valsts ģimnāzijas recepšu grāmata „Pavasara putenis virtuvē” / idejas
autore Vēsma Bērziņa ; teksta redaktores: Zane Kalniņa, Velga Kalēja un Ilze Ābola. — [Limbaži] : [Limbažu Valsts ģimnāzija], 2021. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
A n o t ā c i j a : Recepšu un bilžu autori — Limbažu Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu skolēni un
skolotāji. Grāmata veidota attālināto mācību laikā no skolēnu un skolotāju iesniegtajām receptēm. Tās visas pārbaudītas, un pagatavotie ēdieni šķituši pietiekami gardi, lai tos piedāvātu izmēģināt citiem.

UDK

641.55(474.3)(083.12)

Kopkataloga Id: 001054584
Pļava : recepšu grāmata / tekstu autori: Māris Jansons, Guna Dātava, Rūta Abaja, Magda Jēgere, Ieva Mežaka, Liene Brizga-Kalniņa ; fotogrāfiju autors Mārtiņš
Cīrulis. — Priekuļu novads : Vides risinājumu institūts, [2021]. — 132, [4] lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: [6.] lpp. — ISBN 978-9934-23-053-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Recepšu grāmatā „Pļava” iekļauti 25 augi, kuri sastopami Latvijas dabiskajās
pļavās un kuru unikālās garšas un smaržas īpatnības ļāvušas šefpavāram radīt pavisam jaunas,
pat izaicinošas receptes. Receptēs izmantoti tādi augi kā gaiļbiksīte, mārsils, raudene, pļavas bitene, madara, vīgrieze un daudzi citi. Veidotāji vēlas atgādināt par dabisko pļavu kā vienu no Latvijas dabas dārgumu krātuvēm un identitātes stūrakmeņiem. Dabas daudzveidības ziņā Latvijas
dabiskā pļava ir pielīdzināma tropiskajiem mežiem — vienā tās vienā kvadrātmetrā var sastapt
līdz pat 50 savvaļas augu sugu.

UDK

641.55(474.3)(083.12)+581.52:633.2.032(474.3)

Kopkataloga Id: 001054585
The Meadow : cookbook / text authors: Māris Jansons, Guna Dātava, Rūta Abaja, Magda Jēgere, Ieva Mežaka, Liene Brizga-Kalniņa ; translator Philip Burzulis ;
photos by Mārtiņš Cīrulis. — [Priekuļu novads] : Institute for Environmental Solutions, [2021]. — 123, [4] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Resursā uzrādīts tulkotājs
Philip Burzulis, pareizi jābūt Philip Birzulis. — Bibliogrāfija: [6.] lpp. — Tulkots
no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Pļava. — ISBN 9789934230530 (kļūda).
UDK
641.55(474.3)(083.12)+581.52:633.2.032(474.3)
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Kopkataloga Id: 001054091
Siņeļņikovs, Valērijs. Veselības receptes : labs ēdiens ķermenim un dvēselei /
Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu valodas tulkojusi Līga Zītara ; redaktore Ieva
Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; Veselības un prieka skola „Svetoč”. — Rīga : Sol Vita, [2021]. — 191 lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums:
Рецепты здоровья. — ISBN 978-9934-614-01-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir praktisks kulinārijas ceļvedis, kuru izmanto doktora Valērija Siņeļņikova skolā „Svetoč”, lai gatavotu veģetārus un laktoveģetārus ēdienus. Tā stāsta par vēdisko
ēšanas mākslu, kuru apgūstot, sātu gūst ne tikai ķermenis, bet arī Dvēsele.

UDK

641.564(540)(083.12)

655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. Izdevējdarbība.
Grāmattirdzniecība
Kopkataloga Id: 001054894
Vanaga, Dagnija. Iespiedindustrijas tehnoloģijas : digitālais mācību līdzeklis /
Dagnija Vanaga, Ārija Čerpinska, Ieva Bečere ; literārā redaktore Dite Liepa. —
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (274 lp., PDF) :
ilustrācijas, portreti ; 22,55 MB. — Bibliogrāfija: 260.-261. lp. — ISBN 978-9934597-64-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis sniedz ieskatu poligrāfiskās ražošanas attīstības vēsturē,
apskata mūsdienu sasniegumus, bet sevišķu uzmanību pievērš jaunākajām tehnoloģijām, kas,
atbilstoši Industrijas 4.0 koncepcijai, paredz visu ražošanas procesu digitalizāciju un automatizāciju.

UDK

655.1.02(075)

Kopkataloga Id: 001054895
Vanaga, Dagnija. Poligrāfijas terminu skaidrojumi : digitālais mācību līdzeklis / Dagnija Vanaga, Ieva Bečere, Uldis Cerbulis ; literārā redaktore Jana Taperte. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (209 lp.,
PDF) : portreti ; 1,73 MB. — Bibliogrāfija: 208.-209. lp. — ISBN 978-9934-597-42-8
(PDF).

A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis sniedz iespēju viegli un vienkārši atrast drukas un mediju
tehnoloģiju nozares terminu tulkojumu angļu valodā un to skaidrojumu latviešu valodā. Resursā
ir iekļauti izdevējdarbības, grafikas dizaina, poligrāfijas, reklāmas un digitālo mediju jomas terminu skaidrojumi.

UDK

655.1(038)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kopkataloga Id: 001054620
Žuļņevs, Nikolajs. Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā : ar komentāriem un ilustrācijām ; Ceļu satiksmes likums / Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs. — Trešais,
papildinātais izdevums. — Rīga : Mācību grāmata, 2021. — 280 lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — ISBN 978-9984-18-404-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šajā papildinātajā izdevumā Ceļu satiksmes noteikumu oficiālais teksts
publicēts aktuālajā redakcijā, ņemot vērā grozījumus, kas stājās spēkā 14.05.2021. Papildināti arī
autoru komentāri un ilustratīvais materiāls. Krāsainās ilustrācijas ļaus labāk izprast satiksmes
noteikumu nianses un iespējami labi sagatavoties CSDD eksāmenam. Kopā ar oficiālo Ceļu satiksmes noteikumu tekstu un komentāriem grāmatā atrodams arī Latvijas Ceļu satiksmes likuma
teksts.

UDK

656.051(474.3)(094)+351.811.122(474.3)(094)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 001054891
Antona, Inguna. Preču un pakalpojumu iepirkšana un pārdošana : digitālais
mācību līdzeklis / Ingūna Antona, Māra Birze, Dainis Locāns, Indra Ruperte ;
literārā redaktore Agita Kazakeviča. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs,
2021. — 1 tiešsaistes resurss (330 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti,
shēmas, tabulas ; 35,46 MB. — Bibliogrāfija: 310.-313. lp. — ISBN 978-9934-24030-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzekļa tēmu secība ir veidota pēc preču un pakalpojumu iepirkšanas un pārdošanas procesu loģikas, un tiem ir četri galvenie posmi: preču un pakalpojumu
iepirkumu un pārdošanas analīze un plānošana; preču un pakalpojumu iepirkšana; preču un pakalpojumu piegāde (loģistika); preču un pakalpojumu pārdošana un tirdzniecība.

UDK

658.8(075)

663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā rūpniecība.
Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība.
Alkohola rūpniecība
Kopkataloga Id: 001054890
Ciproviča, Inga. Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas : digitālais mācību
līdzeklis / Inga Ciproviča, Daiga Kunkulberga, Ilze Grāmatiņa, Solvita Kampuse,
Daina Kārkliņa ; literārā redaktore Kristīne Mežapuķe. — [Rīga] : Valsts izglītības
satura centrs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (322 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti,
tabulas ; 34,70 MB. — Bibliogrāfija: 311.-314. lp. un nodaļu beigās. — ISBN 9789934-24-046-1 (PDF).

A n o t ā c i j a : Mācību materiālā galvenokārt aplūkota dzīvnieku un augu valsts izejvielu
pārstrāde plaša patēriņa pārtikas produktu (piena, gaļas, zivju, augļu un dārzeņu, maizes, saldumu un dažādu dzērienu) ražošanai. Darbā aprakstītas pārtikas izejvielas, raksturota to kvalitāte
un vispārīgie apstrādes procesi, kas nepieciešami pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju izpratnei, kā arī dotas atsevišķu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas.

UDK

663/664(075)+637(075)

Kopkataloga Id: 001054889
Galoburda, Ruta. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas : digitālais mācību
līdzeklis / Ruta Galoburda, Sandra Muižniece-Brasava, Tatjana Ķince ; literārā redaktore Dite Liepa. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2021. — 1 tiešsaistes
resurss (417 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 109,52 MB. — Bibliogrāfija:
379.-380. lp. — ISBN 978-9934-24-045-4 (PDF).

A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis sniedz izpratni par pārtikas produktu ražošanas tehnoloģisko iekārtu veidiem, iekārtu izvēles principiem un tehnoloģisko iekārtu darbības shēmām. Grāmatā sniegtas zināšanas par profesionālo kompetenču teorijām un prakses jautājumiem, kā arī
attīsta izglītojamā prasmes ražot dažādus pārtikas produktus, ievērojot ražošanas tehnoloģiskās
un iekārtu ekspluatācijas instrukcijas.

UDK

663/664(075)+637.02(075)
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Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 001056286
Resource-Saving Technologies for the Production of Elastic Leather Materials :
collective monograph / edited by Anatolii Danylkovych & Olena Korotych. —
Riga : Baltija Publishing, 2020. — 412 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-588-82-2 (brošēts).
UDK
675.02(082)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi
Kopkataloga Id: 001053756
Deksne, Skaidra. Konstruēsim! : ar ķermeņa un modes stila izjūtu : digitālais
mācību līdzeklis / Skaidra Deksne, Agnese Volmāre, [teksts, ilustrācijas] ; literārā
redaktore Sanda Rapa. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (260 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 34,70 MB. — Bibliogrāfija: 241.-242. lp. — ISBN 978-9934-24-052-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis veidots, balstoties uz tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un
ādas izstrādājumu nozares mācību programmu saturu saskaņā ar profesiju standartiem, profesionālās kvalifikācijas prasībām un visām izglītojamo mērķa grupām pieejamu izglītības satura
apguves mehānismu mūžizglītības kontekstā. Tas sniedz iespēju apgūt jaunu konstruktīvi plastisko apģērbu konstruēšanas metodi.

UDK

687.1.02(075)

Kopkataloga Id: 001054892
Šūto izstrādājumu izgatavošana : digitālais mācību līdzeklis / Anna Kalnāja, Ilze
Baltiņa, Uģis Briedis, Dana Beļakova, Inese Šroma, Inese Ziemele, Iveta Ābele ;
literārā redaktore Sanda Rapa. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2020. —
1 tiešsaistes resurss (415 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 17,28 MB. — Bibliogrāfija: 326.-333. lp. — ISBN 978-9934-24-013-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis sniedz iespēju apgūt pamatzināšanas par tekstilmateriāliem, to drānu piegriešanas procesiem un iekārtām, par šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiju, iekārtām un ierīcēm, par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu šūtā izstrādājuma
modelim, kā arī par darba organizēšanu šūto izstrādājumu izgatavošanas iecirknī.

UDK

687.023(075)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001049884
Briška, Ilze. Jēgpilns mācību process vizuālajā mākslā / Ilze Briška, Daiga Kalēja-Gasparoviča ; recenzente Dr.paed. Beatrise Garjāne ; vāka dizainu veidojusi
Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp.,
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 509,65 KB. — (Skolotāju izglītības joma: kultūras izpratne un pašizpausme mākslā). — ISBN 978-9934-18-568-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmata palīdzēs mērķtiecīgi organizēt vizuālās mākslas nodarbības, lai
skolēns, mācoties vizuālo mākslu bez pratības kultūras izpratnē un pašizpausmē mākslā, gūtu
pašvadītas mācīšanās, kritiskas domāšanas un problēmu risināšanas, jaunrades, sadarbības un
pilsoniskās līdzdalības pieredzi. Grāmatā vizuālā māksla uztverta nevis kā mērķis, bet gan kā
līdzeklis daudzveidīgu personisku, sociālu un kulturālu mērķu sasniegšanai.

UDK

7(072)

Kopkataloga Id: 001049876
Kalēja-Gasparoviča, Daiga. Bērna radošā pašizpausme vizuālajā mākslā pirmsskolā / Daiga Kalēja-Gasparoviča ; recenzente Dr.paed. Antra Randoha ; redaktore Ruta Puriņa ; vāku un iekšlapu dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas
Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (75 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,82 MB. — (Skolotāju izglītības joma: kultūras izpratne un pašizpausme
mākslā). — Bibliogrāfija: 69.-72. lp. — ISBN 978-9934-18-570-0 (PDF).

A n o t ā c i j a : Grāmata palīdzēs skolotājam mērķtiecīgi organizēt pašizpausmes procesu
vizuālajā mākslā, lai bērnam veidotos vispārīgās prasmes, kas ietver bērna darbības kognitīvos,
emocionālos un sociālos aspektus, kuri palīdz apgūt zināšanas, izpratni un pamatprasmes cilvēka
darbībai nozīmīgās jomās.

UDK

7(072)

72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 001054583
Lancmanis, Imants. Rundāles pils = Rundāle Palace / sastādītājs un teksta autors Imants Lancmanis ; IV un VI nodaļas sastādītāja un teksta autore Lauma
Lancmane ; redaktore Dace Lāže ; tulkojums angļu valodā: Inga Tillere ; angļu
valodas teksta redaktore Jana Druviņa ; māksliniece Inese Hofmane ; fotogrāfiju
autori: Māra Brašmane, Imants Lancmanis, Leopolds Mārcis Kļaviņš, Velta Leijere, Ints Lūsis, Pēteris Vanags. — [Rundāle] : Rundāles pils muzejs, [2021].
III [3], Restaurācija = Restoration. — 556, [2] lpp., 1 nenumurēta salocīta lp. :
faksimili, ilustrācijas, plāni, portreti ; 31 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, ievads, nodaļu kopsavilkumi un attēlu paraksti
arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-8883-8-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Monogrāfijā aplūkoti visi Rundāles pils atjaunošanas posmi no 18. gadsimta
līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot vērienīgākajam visa pils ansambļa restaurācijas ciklam,
kas ilga no 1972. līdz 2014. gadam. Grāmata detalizēti atspoguļo pils ārējās arhitektūras, iekštelpu
mākslinieciskās un būvnieciskās apdares restaurāciju, interjeru ekspozīcijas veidošanu un arī
pils teritorijas atjaunošanas darbus. Aprakstītos procesus ilustrē bagātīgs fotomateriāls.

UDK

728.82(474.336)+72.025.4(474.336)
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78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001053686
Хакель, Нелли. Каталог законченных произведений композитора Нелли
Хакель / редакторы: Н.В. Хакель, А.И. Хакель ; дизайн: А.И. Хакель. — Латвия : [Нелли Хакель], 2021. — 61 lpp. : ilustrācijas, tabulas, portrets ; 26 cm. —
(Полное собрание музыкальных произведений композитора Нелли Хакель ; 21-й том). — ISBN 978-9934-9034-0-3 (iesiets).
UDK
78.071.1(=161.1)(474.3)(083.86)+781.97

793.3 Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 001056082
Ar deju caur dzīvi / sagatavoja: Juris Šironovs, Guntis Balodis ; vāks: Antra Auziņa-Bajāre ; ievads: Maija Laukmane. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. —
201, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 23 cm. — ISBN 978-9934-51353-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Deja dejo cauri laikiem. Tautas deja izdejo ne tikai attiecības starp cilvēkiem,
bet pateicību zemei, arājam, sējējam, puķu dārzam un pat sprigulītim un grābeklim… Grāmata
par Talsu puses deju kolektīva „Draudzība” pastāvēšanas 50 gadiem.

UDK

793.3.07-053.88(474.324)

Kopkataloga Id: 001056278
Daiņa, Īrisa. Katvari pa varavīksnes tiltu / Īrisa Daiņa ; Inta Vikmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava,
[2021]. — 197, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-427-2
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Amatiermāksla, tostarp tautas deja, ir viens no kultūras dzīves pamatiem
un aptver plašu cilvēku loku. Diemžēl līdz šim, šķiet, neviena deju ansambļa veikums nav radis
plašāku atspoguļojumu, lai gan spēcīgu kolektīvu ir ļoti daudz. Kādēļ izvēle kritusi tieši uz Limbažu novada TDA „Katvari”? Uz to pamudināja ansambļa vadītāja, Nopelniem bagātā kultūras
darbiniece Taisa Aruma. „Katvari” šobrīd tiek uzskatīts par vecāko deju kolektīvu Latvijā, gandrīz
mūsu valsts vienaudzi, jo atrastas liecības, ka jau 1920. gadā Katvaru pagastā izveidojusies deju
grupa, kas piedalījusies vietējās dramatiskās kopas izrādēs. Lai stāsts par „Katvariem” kalpo par
pamudinājumu papētīt savu sākotni arī citiem!

UDK

793.3.07(474.363)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001053395
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atceres konference (2021 :
Rīga, Latvija). Baltijas onīmi: no sendienām līdz mūsdienām : akadēmiķa Jāņa
Endzelīna 148. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference,
2021. gada 22. februāris : tēzes = Baltic Onyms: from Past to Present : International Scientific Conference to commemorate the 148th anniversary of the academician Jānis Endzelīns, 22 February, 2021 : abstracts / sastādīja Kristīne Mežapuķe ; literārās redaktores: Dace Strelēvica-Ošiņa (angļu valoda), Laimute
Balode (lietuviešu valoda) ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. —
Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) ;
611,88 KB. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un lietuviešu valodā. — ISBN 978-9934-580-08-6 (PDF).
UDK
811.174’373.2(062)+811.172’373.2(062)
Kopkataloga Id: 001055657
Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! : lasāmgrāmata / Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ineta Upeniece ; redaktore Egina Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. — 1.
izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, [2021]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Komplektizdevumu sešus gadus veciem bērnam veido trīs krāsainas rakstāmgrāmatas „Sākam mācīties! Ceturtā daļa”, „Sākam mācīties! Piektā daļa”, „Sākam mācīties! Sestā daļa”, kā arī „Sākam mācīties! Lasāmgrāmata” un melnbaltu darba lapu
komplekts „Risini!”. — ISBN 978-9984-11-583-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Lasāmgrāmatā ir iekļauti teksti bērnu lasītprasmes un runātprasmes apguvei visam mācību gadam. Ar mācību gada piekto nedēļu valodas nodarbībās paredzēts ābeces
posms, kurā katru nedēļu pilnveido prasmi pazīt burtus un mācās tos lasīt un rakstīt kopā ar
iepriekš apgūtajiem burtiem. Ar katru burtu „Lasāmgrāmatā” ir saistītas pasakas vai stāsti.

UDK

811.174(075.2)

Kopkataloga Id: 001056077
Bērziņa, Diāna. Stāsta Talsu novada ļaudis : Talsu un apkārtnes izloksnes vārdnīca / Diāna Bērziņa ; Agra Liepiņa vāka zīmējums un ilustrācijas. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. — 229, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — ISBN
978-9934-513-45-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Diānas Bērziņas grāmatā apkopoti interesanti nostāsti un spoku stāsti, sadzīviskas ainiņas un traģisku notikumu atmiņas, kas pierakstītas Talsu novadā. Grāmatu papildina
autores ģimenē un kaimiņu sētās runātās tāmnieku izloksnes un populāru teicienu vārdnīca.

UDK

811.174’374.2’282

Kopkataloga Id: 001055139
Latgaliešu rakstu valoda : vispārējās vidējās izglītības specializētā kursa programmas paraugs / izstrādāja: Veronika Dundure, Anna Vulāne ; zinātniskā recenzente Dr.philol. Sanita Martena ; mācību satura recenzente Laila Budreviča. —
[Rēzeknes novads] : [Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju
asociācija], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) ; 1,93 MB. — Bibliogrāfija:
29.-40. lp. — ISBN 978-9934-9000-0-6 (PDF).

A n o t ā c i j a : Materiālā norādīts, kādas zināšanas un prasmes pakāpeniski sasniedzamas,
lai pilnveidotos māka lietpratīgi izmantot latgaliešu rakstu valodu dažādās saziņas situācijās,
tiktu paplašinātas zināšanas par latgaliešu rakstu valodas statusu un funkcijām dažādos laika
posmos, par attīstības vēsturi, kā arī tiktu attīstīti vispārcilvēciskajās, nacionālajās un lokālajās
vērtībās balstīti ieradumi.

UDK

811.174’282(073)
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821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001056017
Montefjore, Santa. Tālie krasti : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas
tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2021]. —
460 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Distant Shores. — ISBN 978-993425-029-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Margo Hārta ierodas Īrijā, lai uzrakstītu grāmatu par leģendāro Deverilu
dzimtu. Viņa zina, ka tas nebūs viegls uzdevums — Deverili nevēlas runāt par ģimenes likteni.
Tomēr Margo ir apņēmusies izcīnīt šo cilvēku simpātijas un palīdzēt viņiem izstāstīt savu stāstu,
lai sadziedētu senās brūces. Grāmatas rakstīšanas laiks izvēršas par emocionālu piedzīvojumu ne
tikai Deveriliem, bet arī pašai Margo.

UDK

821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001055455
Devero, Džūda. No mīļotajiem nešķirieties… : mazpilsētas kaislības : romāns /
Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 511 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
Meant to Be. — ISBN 978-9934-25-026-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Meisonas mazpilsētiņā māsas Ekstones klusi lolo katra savu sapni. Vera alkst
apceļot pasauli un palīdzēt cilvēkiem, tomēr ir spiesta palikt mājās, lai parūpētos par māti un
jaunāko māsu. Kellija grasās apprecēties ar savu bērnības gadu draugu, kaut gan viņas sirds nekvēlo mīlestībā. Neviena no māsām nav īsti laimīga par ceļu, kas katrai ejams. Kā rīkoties — vai
piepildīt citu gaidas vai arī sekot savai sirdsbalsij?

UDK

821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001056070
Pilkijs, Deivs. Mežonīgais tracis / autors un ilustrators Deivs Pilkijs ; krāsu mākslinieks Hosē Garibaldi ; redaktore Marta Ābele ; no angļu valodas tulkojusi Diāna
Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 221 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
(Dogmens / Deivs Pilkijs ; Sestā grāmata). — Oriģinālnosaukums: Dog Man:
Brawl of the Wild. — ISBN 978-9934-0-9349-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vai Dogmens patiesībā ir sliktais? Mūsu varonis nonāk aiz restēm par noziegumu, ko nemaz nav pastrādājis! Kurš steigsies Dogmenam palīgā? Vai izdosies pierādīt, ka
Dogmens patiesībā nav vainīgs? Turklāt tuvojas grandiozas grāvējfilmas pirmizrāde. Būs tracis
ne pa jokam!

UDK

821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 001055592
Šulcs, Džeimss Vilards. Vientuļā Bizona kļūda : Telšu Kārts virsaiša stāsts /
Džeimss Vilards Šulcs ; tulkojums, priekšvārds, redaktors: Egils Brencis ; biedrība „Haiavata”. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata, [2021]. — 173 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Priekštitullapā: Ziemeļamerikas indiāņu pasaule. Almanaha „Pirmie Amerikāņi” bibliotēka. — Oriģinālnosaukums: Lone Bull’s Mistake. — ISBN
978-9934-604-26-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dž.V. Šulcs — vārda meistars, kura dramatiskas spriedzes un dinamisma
cauraustie darbi tiek lasīti vienā elpas vilcienā. Grāmatā autors stāsta par melnkājaino cilts indiāņiem un sen pagājušiem laikiem. Autors bija satuvinājies ar indiāņiem, apguvis viņu valodu,
piedalījās bizonu medībās, pievienojās sirojumos pret cilts ienaidniekiem un bija precējies indiāņu sievieti. Atšķirībā no zinātniekiem, rakstniekam nebija jāpēta indiāņu kultūra — viņš pats
bija kļuvis par tās daļu.

UDK

821.111(73)-3
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Kopkataloga Id: 001056990
Vingeita, Līza. Pirms mēs bijām jūsu : romāns / Līza Vingeita ; no angļu valodas
tulkojusi Lilija Berzinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 490, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Before We Were Yours. — ISBN 978-9934-15-923-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : 1939. gads, Tenesī. Divpadsmit gadus vecā Rilla kopā ar ģimeni dzīvo laivā uz
upes, līdz kādu dienu, izmantojot vecāku prombūtni, ierodas svešinieki un aizved Fosu ģimenes
piecus bērnus prom. Rilla nevēlas lauzt solījumu tēvam parūpēties par brāļiem un māsām, taču
kā lai to īsteno? Mūsdienas, Dienvidkarolīna. Eiverijai ir viss, ko var vēlēties — veiksmīga karjera,
valdzinošs līgavainis un drīzumā gaidāmas greznas kāzas. Taču nejauša tikšanās satricina viņas
pasauli — vai ģimenes noslēpumu atklāšana visu sagraus, vai gluži otrādi — atbrīvos?

UDK

821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001056072
Fircks, Alice von. Saulainās bērnu dienas : brīvkundze Alise fon Fircks (dzimusi baronese fo Rāden) stāsta saviem bērniem / tulkojis Vilnis Kriķis ; Zigurda
Kalmaņa literārā apdare ; [ievads]: Aldis Denčiks. — Talsi : Aleksandra Pelēča
lasītava, 2021. — 75, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Vāka noformējumā Vitolda Mašnovska un Heinca Pīranga foto. — Nosaukumā titullapā kļūdaini norādīts
vārds: fo Rāden, pareizi jābūt: fon Rāden. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Sonnige Kindertage. — ISBN 978-9934-513-52-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Nepelnīti aizmirstā vācbaltu literāte Alise fon Firksa dzimusi 1870. gadā vicegubernatora, barona Ludviga Voldemāra Leonce fon Rādena ģimenē kā jaunākā ģimenes locekle.
Kā jau pastarītei, ģimenē mīlestības netrūka, ar brāļiem un māsām viņa pavadīja saulainu bērnību Gaviezē. 1893. gadā Alise mija gredzenus ar Nurmuižas barona dēlu Ernstu Heinrihu Otto fon
Firksu, iegūstot brīvkundzes statusu. Savas laimīgās un spilgtās bērnības atmiņas Alise apkopoja
un 1904. gadā Aleksandra Groseta grāmatu spiestuvē izdeva grāmatu „Sonnige Kindertage” (Saulainā bērnība).

UDK

821.112.2-94(474.3)

Kopkataloga Id: 001055289
Wesner, Jürgen. Märchen und Geschichten / Jürgen Wesner ; Bilder: Bärbel
Huebner ; editor Agnese Piļāne. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2021]. — 103,
[1] lpp. : ilustrācijas, notis ; 22 cm. — ISBN 978-9934-600-62-3 (iesiets).
UDK
821.112.2-93-32+821.112.2-343

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 001056271
Kamī, Albērs. Svešinieks / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Milda Grīn
felde. — [Rīga] : Jumava, [2021]. — 116, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
L’Étranger. — ISBN 978-9934-572-78-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jauns, ar savas dzīves bezmērķīgumu un inertumu nomocīts alžīrietis, Merso
kungs, tiek iejaukts sīkās vietējā sutenera intrigās, kas beidzas ar cilvēka nogalināšanu. Viņš tiek
apcietināts un notiek absurds tiesas process, kura uzmanības lokā ir ne tik daudz slepkavība, kā
paša rakstura nepilnības.

UDK

821.133.1-31
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Kopkataloga Id: 001054796
Альбиак, Анна Мария. страна : книга стихов / Анна Мария Альбиак ; перевёл Кирилл Корчагин ; обложка: Олег Пащенко (дизайн). — Ozolnieki :
Literature Without Borders, 2020. — 115 lpp. ; 21 cm. — (Поэзия без границ.
Переводная серия). — Ziņas par autori: 113.-115. lpp. — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: État. — ISBN 978-9934-8867-5-1 (brošēts).
UDK
821.133.1-1

821.134.2(83) Čīliešu literatūra
Kopkataloga Id: 001056849
Aljende, Isabella. Japāņu mīļākais / Isabella Aljende ; no spāņu valodas tulkojis
Edvīns Raups ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 303,
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: El amante japonés. — ISBN 978-9934-09354-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 1939. gadā, kad Polijai tuvojas nacistu karaspēks un pasauli biedē iespējamais
karš, vecāki nolemj astoņgadīgo Almu nosūtīt uz Sanfrancisko pie radiem, kuri dzīvo lielā savrupnamā. Tur viņa iepazīstas ar Ičimei — japāņu izcelsmes dārznieka dēlu. Starp Almu un Ičimei uzplaukst draudzība un vēlāk maigas mīlas jūtas. Pērlhārboras notikumi maina ASV mītošo japāņu
ierasto dzīvi, un bērni tiek izšķirti. Turpmāk visa mūža garumā Alma un Ičimei satiekas atkal un
atkal, tomēr viņu mīlestība ir jāslēpj no tuviniekiem un pārējās pasaules.

UDK

821.134.2(83)-31

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001055482
Abdullajevs, Čingizs. Naida okeāns ; Gorgonas skatiens / Čingizs Abdullajevs ;
no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. — [Rīga] : Literārā brālība, [2021]. — 276, [3] lpp. ;
21 cm. — (Kriminālnoslēpumu meistars). — Oriģinālnosaukums: Океан нена
висти. — ISBN 978-9984-880-41-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Naida okeāns” — viena slepkavība, otra, trešā… Klusais Turcijas kūrorts kļuvis par neizprotamu notikumu arēnu. Kurš izrēķinās ar jaunajiem cilvēkiem, kuri nelielā grupā
no Krievijas ieradušies atpūtā? Atrisināt šo mīklu ir pa spēkam vienīgi ekspertam un analītiķim Drongo. Un mīklas atrisinājums būs milzīgs pārsteigums itin visiem. „Gorgonas skatiens” —
Drongo reti veic privātas izmeklēšanas, taču savādā lieta par biznesmeņa Gorbovska, kurš tiek
vainots netīšā slepkavībā, šantāžu viņu ieinteresē. Jo noslēpumainā Gorgona, kura pārvērtusi
biznesmeņa dzīvi īstā ellē, var būt tikai no tuvo cilvēku loka. Sieva? Māte? Dēls? Mīļākā?

UDK

821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 001055480
Abdullajevs, Čingizs. Rezonieris : romāns / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds
Tiltiņš. — [Rīga] : Literārā brālība, [2021]. — 277, [3] lpp. ; 21 cm. — (Kriminālnoslēpumu meistars). — Oriģinālnosaukums: Резонёр. — ISBN 978-9984-88040‑2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tiek vajāts zināms biznesmenis. Slepkava nogalina sievu un bērnus un nedomā apstāties. Biznesmenis lūdz palīdzību ekspertam Drongo. Ķēries pie uzdevuma izpildes,
detektīvs apjauš, ka uzmeklēt slepkavu nebūs pārāk grūti. Bet vai varēs pierādīt viņa vainu? Jo aiz
viņa stāv varena figūra, kurai piesegt noziedznieku ir tīrais nieks. Turklāt Drongo sāk apzināties,
ka visas asiņainās kombinācijas mērķis ir viņš pats.

UDK

821.161.1-312.4
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Kopkataloga Id: 001055464
Ņekrasova, Jevgēņija. Katja un Kikimora : romāns / Jevgēņija Ņekrasova ; Oļesjas Gonserovas ilustrācijas ; no krievu valodas tulkojusi un pēcvārdu sarakstījusi
Ilze Paegle-Mkrtčjana ; redaktore Sandra Skuja ; mākslinieks Ivo Grundulis. —
Rīga : Pētergailis, [2021]. — 204, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Калечина — Малечина. — ISBN 978-9984-33-538-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Desmitgadniece Katja mitinās mazā pilsētiņā, parastas daudzdzīvokļu mājas
11. stāvā. Apkārtējai pasaulei Katja nav vajadzīga: „neizaugušie” viņu izsmej, „izaugušajiem” neatliek meitenei ne laika, ne spēka. Vienaldzība skolā, vienaldzība mājās. Un Katja atrod izeju. Bet
pēkšņi visā iejaucas Kikimora, kas dzīvo virtuvē aiz plīts. Viņas abas dodas bīstamā ceļojumā un
negribot pārspēj cietsirdībā tos, kas līdz šim kropļojuši viņu dzīvi.

UDK

821.161.1-31

Kopkataloga Id: 001056282
Skuratova, Jeļena. Delfs un viņa komandas piedzīvojumi / Jeļena Skuratova ; no
krievu valodas tulkojusi Anita Āboliņa ; Jekaterinas Ternikovas ilustrācijas un
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārā
redaktore Oksana Dementjeva. — Rīga : Jumava, [2021]. — 43 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Морские приключения Дельфа. — ISBN 9789934-20-226-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata „Delfs un viņa komandas piedzīvojumi” ievilks bērnus brīnišķos
jūras piedzīvojumos, reizē pievēršot uzmanību dabas piesārņojumam un tā radītajām sekām.
Krāsainās ilustrācijas paspilgtinās bērna sapratni par jūrā notiekošo. Grāmata interaktīvā veidā
māca bērniem rūpēties par dabu un savu apkārtni, novērtēt jūras iemītnieku nozīmi, tai pašā
laikā parādot, cik liela nozīme ir visai sabiedrībai un kopdarbam, lai mazinātu piesārņojumu.

UDK

821.161.1-93-32(474.3)

Kopkataloga Id: 001056095
Tolstojs, Ļevs. Anna Kareņina : romāns / Ļevs Tolstojs ; no krievu valodas tulkojis Jūlijs Vanags ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. — 846, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Анна Каренина. — ISBN
978-9934-0-9196-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Anna Kareņina, šķietami laimīga augstākās sabiedrības dāma, atsakās no ierastās, ērtās, bet garlaicīgās ģimenes dzīves un izvēlas mīlestību — viņa pamet vīru un dēlu, lai
sāktu jaunu dzīvi kopā ar grāfu Vronski. Tomēr līdz ar mīlestību Annas dzīvē ienāk sabiedrības
nosodījums un vientulība. Saviļņojošs mīlas stāsts un vienlaikus episks vēstījums par laikmetu,
kas dzīves stila, sabiedrībā valdošo uzskatu un paradumu ziņā ir ļoti atšķirīgs no mūsdienām,
savukārt cilvēku savstarpējās attiecības, mīlestība, cerības un vilšanās ir mūžsenas un vienmēr
aktuālas.

UDK

821.161.1-31

Kopkataloga Id: 001054765
Верле, Артём. неполное собрание строчек / Артём Верле ; обложка: Олег
Пащенко (дизайн и фото). — Ozolnieki : Literature Without Borders, 2021. —
87 lpp. ; 21 cm. — (Поэзия без границ. Русская серия). — Dzejoli uz 4. vāka
latviski atdzejojis Einārs Pelšs. — ISBN 978-9934-8867-7-5 (brošēts).
UDK
821.161.1-1
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Kopkataloga Id: 001052202
Георгий Адамович и… (К проблеме изучения культуры русской диаспоры) : посвящается памяти Олега Анатольевича Коростелева (1959-2020) =
Georgijs Adamovičs un krievu diasporas kultūra : Oļega Korosteļova (1959-2020)
piemiņai / krājuma redaktores: Iveta Narodovska, Ludmila Sproģe, Olga Proskurova-Timofejeva ; zinātniskā redkolēģija: Ludmila Sproģe, Iveta Narodovska,
Venta Kocere [un vēl 2 redaktori] ; anotācijas no krievu valodas latviešu valodā
tulkojusi Iveta Narodovska ; anotāciju redakcija angļu valodā: Margarita Spirida ; recenzenti: Anna Stankeviča, Manfreds Šruba ; Latvijas Universitāte. Rusistikas un slāvistikas nodaļa. Rusistikas centrs. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2021. — 1 tiešsaistes resurss (165 lp., PDF) : ilustrācija, portrets ; 2,82 MB. — (Rusistica Latviensis ; 9). — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. —
Teksts krievu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-993418-691-2 (PDF).
UDK
821.161.1.09(062)
Kopkataloga Id: 001054794
Леденёв, Валерий. о тебе сквозь стекло : третья книга стихов / Валерий
Леденёв ; обложка: Янина Болдырева (фото), Олег Пащенко (дизайн). —
Ozolnieki : Literature Without Borders, 2021. — 91 lpp. ; 21 cm. — (Поэзия без
границ). — Dzejoli uz 4. vāka latviski atdzejojis Einārs Pelšs. — ISBN 978-99348867-8-2 (brošēts).
UDK
821.161.1-1

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001056265
Auziņš, Arnolds. Čau, vecās miesas! : romāns / Arnolds Auziņš ; Ivara Vimbas
vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava, [2021]. — 191, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-489-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Nav svarīgi, kurš pansionāta papagailim iemācījis frivolo sveicienu, jo te
notiek daudz trakākas lietas. Māte ar meitu, kas atnākusi ciemos, peldbaseinā ierauga slīkoni.
Mistiskā kārtā tas pazūd, savu nāvi tikai notēlojis. Iet laiks, un šī pati persona patiešām ir beigta.
Vainīgais grēksūdzē atzīstas noziegumā, lai gan autopsija viņa vainu neapliecina. Tas nav romāns
tikai par to, kā skaisti novecot, bet galvenais, kā saglabāt cilvēcību un kopā sadzīvot vairākām
paaudzēm.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001055232
Āre, Ārija. Tepat līdzās : dzejas izlase / Ārija Āre ; sastādītāja Agnese Piļāne. —
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 127 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-69-2
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Laika pulkstenis rit un rit, skaitot stundas, dienas un gadus. Ik mirklis dāvā
kaut ko jaunu — gan zināmu, gan nezināmu. Autore ir pateicīga liktenim, ka viņas gadi izzied
Koknesē. Kokneses dabas skaistums — tā jau ir dāvana, dota dzejai. Senais parks, Pērses un Daugavas viļņu skrējiens, pilsdrupas… kā gaismas ceļš cauri gadsimtiem. Dzejā dabai ir atvēlēts ziedēt, sildīt, mīlēt un priecēt.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001055392
Āre, Ārija. Ziemas baltajā dārzā : dzejas izlase / Ārija Āre ; sastādītāja Agnese
Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 76, [2] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. —
ISBN 978-9934-600-71-5 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001056995
Berķis, Aivars. kūlas svilinātāji : romāns / Aivars Berķis ; māksliniece Nataļja
Kugajevska ; literārā redaktore Evija Veide ; pēcvārds: Ēriks Hānbergs. — Rīga :
Latvijas Mediji, [2021]. — 515, [4] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-971-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Maldas un Ērika laulība būtu saucama par laimīgu, Aivara iemīlēšanās Selgā
tāpat, ja vien nebūtu šīs vienas vasaras prom no Rīgas un tuvajiem cilvēkiem. Malda un Aivars
kopā ar kolēģiem, mežu projektētājiem, dodas vasaras darbos uz mežsaimniecībām. Un te savijas
gan darba, gan attiecību, gan kaislību virpuļi. Ne viss vēlāk ir labojams, bet par daudz ko var
teikt — labi tomēr, ka tā notika… Darbība risinās pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, spilgti
iezīmējot tā laika kontekstu — mežniecību ikdienu, saimniekošanas viltības Latvijas laukos, Rīgas dzīvi un tā laika politisko vidi.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001056086
Grīnbergs, Uldis. Trešais tēva dēls : kāda cilvēka „vaļīga” autobiogrāfija ar laikmeta iezīmēm / Uldis Grīnbergs. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. —
223, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-513-51-0 (iesiets).
UDK
821.174-94

Kopkataloga Id: 001055390
Kads. Dievu nīdēts : grēksūdze / Kads. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. —
145 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-70-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Stāsts par lauku puisi, kas iecerējis iegūt teātra mākslas burvības zizli un
sasniegt teātra virsotnes. Lai varētu tajās uzkāpt, jāpārvar grūtības, vajadzīga neatlaidība. Cīnās,
zaudē, atkal pieceļas…

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 001055474
Kaltiņa, Velta. Kodols : dzeja / Velta Kaltiņa ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ;
redaktors Māris Salējs ; mākslinieks Ivo Grundulis. — Rīga : Pētergailis, [2021]. —
106, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Krājuma noformējumā izmantots Ulda Zemzara zīmējums. — ISBN 978-9984-33-537-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šogad dzejniecei Veltai Kaltiņai svinēsim 90 gadu jubileju. Dzejniece ne tikai gadu skaita, bet arī radošā ziņā ir ilgdzīvotāja. Arī krājums „Kodols” neļauj nojaust autores
vecumu — tas ir izteiksmē svaigs un tiešs. Šī dzeja sasaucas ar pagājušā gadsimta 60.-80. gadu
femīnās dzejas tembru, taču „iet pati ar savu vēju”, glabājot īpatnu, itin kā zem pavarda pelnu sūbējuma apslēptu ogļu mirdzumu. Viss dzejas kopums, kā min pati dzejniece — „ir mans sveiciens
vairāku gadu desmitu laikabiedriem. Klātesošiem, aizgājušiem, nākošiem”.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001055459
Kūkojs, Ontons. Mīlesteiba, Lelais Līpu kolns : dzejis izlase latgaliski / Ontons
Kūkojs ; redaktore Katrīna Kūkoja ; konsultante, vārdnīcas autore Maruta Latkovska ; dizains: Sandra Vorkale, Bitty, Anete Enikova ; fotogrāfijas: Irina Timofejeva, Nika Fomina ; [pēcvārds]: Ilga Šuplinska. — Ludza : J. Soikāna Ludzas
Mākslas skola, [2020]. — 144 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — 91 dzejūļs —
latgaliski, 12 braila rokstā i 30 minušu gars dzejis izruodis „Pa mīlesteibu brīnūt”
video ar zeimu volūdu, dzīsmem un deju. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts latgaliešu rakstu valodā un braila rakstā. — ISBN 978-9934-23-194-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Mīlesteiba, Lelais Līpu kolns” ir viens no skaistākajiem mīlestības dzejoļu
krājumiem latgaliešu valodā. Krājums savā laikā stipri izcēlās pārējā literatūras ainā, kurā līdzās
tautiski romantiskiem motīviem un modernās dzejas centieniem, tapis ekspresīvs, emocijām bagāts dzejas apliecinājums mīlestībai, atklāj viena no idejas autorēm, A. Kūkoja mazmeita Katrīna.

UDK
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Kopkataloga Id: 001055403
Mīlestība un vasara : dzejas izlase / Elita Ieva Puķe, Astrīda Puķe, Inga Zandausa,
Elīna Kubuliņa-Vilne, Ineta Steļmaka, Linda Ķirse ; sastādītāja un idejas autore
Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 139 lpp. ; 21 cm. — ISBN
978-9934-600-61-6 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 001055395
Pilāne, Inese. Atdzimusi dzīvot : stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem / Inese
Pilāne ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 256 lpp. ;
20 cm. — ISBN 978-9934-600-73-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autore stāsta par vienu gadu savā dzīvē, kura laikā piedzīvots viss — gan
tas, ka viss brūk, gan tas, cik liela nozīme ir draudzībai, cik svarīgi, ja ir, kas uzklausa un atbalsta.
Inai ārsti diagnosticējuši visļaunāko — vēzi. Cīņa ar „draņķi”, kā autore dēvē ķermeņa postītāju,
ir tik dramatiska, tik emociju pārpildīta, ka viņa nolemj rakstīt dienasgrāmatu, kuru pēc tam grib
publicēt, jo šī pieredze var noderēt sievietēm, kuras piemeklējusi līdzīga nelaime. Šīs grāmatas
trumpis ir atklātums. Grāmata ir mežonīga un skaista reizē. Tā nav tikai par cīņu ar vēzi, tā nav
tikai par iemīlēšanos, tā nav tikai par pačalošanu ar draudzenēm. Grāmata ir par spēku visās šī
vārda nozīmēs: gara, mīlestības un draudzības spēku.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001056255
Priverts, Rolands. Nebaidies ne no kā / Rolands Priverts ; Ģirta Bāreņa vāka
grafiskais noformējums. — [Rīga] : Liegra, [2021]. — 215, [1] lpp., 24 nenumurētas
lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-572-79-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir kontrabandista dzīves stāsts. Tas ir kā laikmeta dokuments, stāsts
par vietu un laiku, kurā autoram bija lemts atrasties un dzīvot. Citiem vārdiem — tā ir stāsts par
dzīvi ārpus sistēmas, ārpus sabiedriskās morāles „kastes” un bieži vien arī ārpus likuma. Ar to
pietiktu, lai kāds cenzors norakstītu šo grāmatu kā nevēlamu vai pat bīstamu. Bet tas ir autora
stāsts par savu dzīvi un šādā nozīmē to var uzskatīt par autentisku laikmeta liecību, kurai ir ne
mazākas tiesības uz savu lasītāju un vietu Latvijas sociālajā atmiņā kā jebkurai citai laikmeta liecībai. Šis izdevums papildināts ar fotogrāfijām no seriāla „Nebaidies no ne kā” un dokumentālās
filmas „Bolīvija. Pa kokas pēdām” filmēšanas aizkulisēm.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001055867
Račs, Guntars. 365 : dzejoļi / Guntars Račs ; dizains: Guntars Ošenieks ; literārais
redaktors Oskars Lapsiņš. — [Rīga] : MicRec, 2021.
Trešā daļa. — 191 lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-8734-8-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Grāmatas „365” pirmās divas daļas kļuva par vienu no manas dzīves lielākajiem piedzīvojumiem, kuram gribējās ļauties vēlreiz. Tāpēc es veltīju vēl vienu gadu savai sirdslietai un atkal katru dienu uzrakstīju vienu jaunu dzejoli. Šajā grāmatā atradīsiet tos, kas sarakstīti
no 1. janvāra līdz 2. jūlijam. Turpinājums sekos grāmatas 4. daļā”, saka autors.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001056316
Rušmane-Vēja, Andra. Divatne : romāns / Andra Rušmane-Vēja ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra
Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ;
2021/9 (267)). — ISBN 978-9934-15-961-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ramona, nonākusi kārotajos Lūsēnos, mācās dzīvot viena meža vidū, skaldīt
malku un kurināt mājas nepieēdināmās krāsnis, bet Gabriels cīnās ar sarežģījumiem, kas pēkšņi
sākušies gan dzīvē, gan darbā. Šķiet, Lūsēni abus attālina arvien vairāk un vairāk. Vai maz iespējams, ka divi vienpatnieki būs gatavi upurēt savu pašpietiekamību, lai spētu atzīties jūtās otram
un arī paši sev?

UDK
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Kopkataloga Id: 001054689
Treijs, Normunds. Tirzmaliete. Ziemassvētki : Lejasciema perioda (1912-1942)
periodikā un grāmatās publicētie Ziemassvētku dzejoļi / Normunda Treija sakārtojums, komentāri un ievads ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. — Rīga :
NT2015, 2021. — 80 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. — Izdevumā publicēti
arī Raiņa, Aspazijas, V. Plūdoņa, J. Poruka, A. Saulieša, E. Treimaņa-Zvārguļa, J.
Ziemeļnieka un Vensku Edvarta Ziemassvētku dzejoļi. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8909-4-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Rakstnieces spalvai pieder ļoti daudz Ziemassvētku dzejoļu, un šajā izdevumā apkopota Lejasciema perioda (1912-1942) periodikā un grāmatās publicētā dzeja. Grāmatas
otrajā daļā publicēti daži nedaudz didaktiski un pamācoši autores Ziemassvētku stāstiņi.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001055589
Velme, Terēze. No sirds Tev : dzeja / Terēze Velme, dzeja un zīmējumi. — Cēsis : Sava grāmata, 2021. — 121, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Nosaukumā vārds
„sirds” aizstāts ar sirsniņas simbolu. — ISBN 978-9934-604-32-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir arī īpaša ar pašas autores zīmējumiem, kas ievietoti katrā atvērumā, blakus dzejolim.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001055418
Viegliņa-Valliete, Gina. Pipariņa piedzīvojumi mežā : dzejoļi bērniem / Gina
Viegliņa-Valliete, teksts un ilustrācijas. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2021]. —
28 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-600-64-7 (brošēts).
UDK
821.174-93-1
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 001054725
Ancītis, Valdemārs. Saldus grāmata : (Cieceres, Ventas un Vadakstes krastos) :
materiāli Saldus novada kultūras vēsturei / Valdemārs Ancītis. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata, 2021. — 683 lpp. ; 25 cm. — Uz 1. vāka Jāņa Rozentāla diplomdarba „No baznīcas” reprodukcija. — Personu rādītājs: 578.-670. lpp. — ISBN
978-9934-604-21-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Saldus grāmata — noderīgs ziņu avots visiem, kas interesējas par Saldus novada (un ne tikai Saldus novada) kultūrvēsturi. Šajā izdevumā apvienoti V. Ancīša grāmatas par
Saldus un novada kultūras vēsturi — „Cieceres, Ventas un Vadakstes krastos” 3 sējumi, papildinot
to ar nodaļām no grāmatām „Saldus: Kurzemes mazpilsēta gadu ritumā”, „Saldus kalendārs, 1995”
kā arī „Senču kalendārs, 2001” un „Senču kalendārs, 2002”. Pievienota arī svarīgāko notikumu
hronoloģija un personu rādītājs.

UDK

908(474.327)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001054730
Losāns, Alberts. Ceļojumu piezīmes / Alberts Losāns ; bibliogrāfijas datus apkopoja: Valdis Ivdris, Aldis Klinklāvs un Velga Vīcupa ; vāka dizains: Sergejs Kuzņecovs ; [priekšvārds]: Igors Pličs. — Preiļi : [izdevējs nav zināms], 2020. — 119 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm.

A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti ģeogrāfa-kartogrāfa A. Losāna ceļojumu pieraksti pa Latgali pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados. Teksti ir bagātīgi ar izsmeļošiem Latgales pilsētu
un dabas ainavu aprakstiem, dzirkstošiem dialogiem un autora personīgo skatījumu uz dažādiem
tā laika notikumiem. Izdevumā ievietotas arī autora fotogrāfijas, kuras uzņemtas laika posmā no
1953. gada līdz 1975. gadam un sniedz vērtīgu faktu materiālu par Losānu dzimtu, Latgales pilsētām un tā laika dzīvi Latgalē.

UDK

913(474.38)+929(474.3)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 001055571
Počs, Remigijs. Viļānu Maltas Poču dzimta un tās dzīvesvietas / sastādītāji: Remigijs Počs, Sandra Bruzgule, Eižens Počs ; vāka noformējums: Inese Gura ; redaktore Ludmila Vilumova. — Rīga : Sava grāmata, 2021. — 164 lpp. : faksimili,
ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-604-24-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir par Viļānu novada Viļānu pagasta Maltas Poču dzimtu un tās vēsturi — par tās pirmajām apmešanās un dzīves vietām, par dzimtas ģimenēm un to radniecību.
Grāmatā ir apraksti par senču dzīvi, iekļautas ģimeņu ģenealoģiskās tabulas. Parādīta saistība ar
Varakļānu, Dekšāres, Trokšu un citiem Poču dzimtu atzarojumiem. Apraksti ilustrēti ar fotoattēliem un dokumentu kopijām. Grāmatas veidošanā izmantoti radu ģimeņu materiāli (vēstules,
rokraksti, fotoattēli), kā arī atmiņu stāstījumi un liecības.

UDK
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94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 001055490
Jānke, Karstens. Hanza / Karstens Jānke ; no vācu valodas tulkojis Kārlis Zvirgzdiņš ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ilgvars Misāns ; literārais redaktors
Kaspars Zalāns ; Māra Garjāņa vāka dizains. — Rīga : Mansards, [2021]. — 254,
[1] lpp. ; 19 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 229.-[255.] lpp. — Oriģinālnosaukums:
Die Hanse. — ISBN 978-9934-12-255-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Hanzai ir īpaša nozīme Latvijas, Livonijas un visas Baltijas jūras telpas vēsturē. Hanzā apvienotie tirgotāji caur šo organizāciju veidoja ciešu saikni starp austrumu un pārējo
Eiropu. No Aleksandrijas līdz Novgorodai tirgotāji bija starpnieki ne tikai precēm, bet arī priekšstatiem, uzvedības paraugiem un valodas prasmēm. Mūsdienās Hanzu uzlūko kā brīvu, iekļaujošu tirgotāju apvienību, kas darbojās visā Ziemeļeiropā no Rīgas, Tallinas un Turku līdz Krakovai,
no Bergenas līdz Brigei un Barselonai. Tās izveidotais tīklojums vienoja un mainīja tirdzniecību
un ideju apriti gan iekšzemē, gan uz jūras.

UDK

94(4)”04/14”+339.5(4)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423
Redaktores: Ilva Āķe
ilva.ake@lnb.lv
Rita Dzvinko
rita.dzvinko@lnb.lv
Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv
40

