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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 001052846
Vide. Tehnoloģija. Resursi (13 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Vide. Tehnoloģija. Resursi : XIII [13.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2021.
gada 17.-18. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 13th
International Scientific and Practical Conference, June 17th-18th, 2021 / Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2021.
2. sējums. — 1 tiešsaistes resurss (278 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 9,25 MB. — „ISSN 2256-070X”—Datnes 2. lp. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, datnes sākumlapa paralēli latviešu un
angļu valodā.
UDK
004(062)

005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 001059372
Artiukh, Roman. Models and Methods for Making Decisions on Planning the Development of a Production Enterprise : monograph / Roman Artiukh, Viktor Kosenko, Igor Nevliudov ; reviewers: Igor Chumachenko, Olga Maleeva, Heorhii Kuchuk, Ivars Linde. — Riga : ISMA University of Applied Science, 2021. — 115 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 105.-115. lpp. — ISBN 978-9984-891-18-7 (brošēts) ; ISBN 9789984891194 (kļūda).
UDK
005.511
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070 Laikraksti. Prese
Kopkataloga Id: 001057841
Strautiņš, Egons. Kantoris 72/89 : karjera, kārtis, kaislības / Egons Strautiņš ;
redaktors Egils Eglītis ; mākslinieks Aldis Aleks. — Rīga : Laika grāmata, 2021. —
136 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-511-85-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Pirms 30 gadiem, 1991. gada augustā, Latvija atguva neatkarību, un līdz ar to
nebūtībā aizgāja arī iekārtas rupors — laikraksts „Cīņa”. Patiesībā tas, pēc autora vārdiem, „letālu
infarktu” pārdzīvoja jau agrāk, kad žurnālisti ar demokrātisku un nacionālu stāju apvienojās „Neatkarīgajā Cīņā”. Cilvēka varā nav izvēlēties ne laiku, kad piedzimt, nedz sabiedrisko formāciju,
kurā dzīvot. Bet ir lietas, ko tas nemaina, un viena no tām ir aroda profesionalitāte. Žurnālistikā
tās rādītāji ir teksta kvalitāte un izteiksmes spilgtums. To var ieteikt izlasīt jaunajiem žurnālistiem. Lasiet, mācieties, lasiet arī starp un zem rindām!

UDK

087.5

070(474.3)

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001059260
Gernhoizere, Suzanne. Mani transporta līdzekļi / Suzannes Gernhoizeres
teksts ; Volfganga Mecnera ilustrācijas ; tulkojums: Skaidrīte Naumova. — Rīga :
Madris, [2021]. — 22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Meklē lietas!). —
Grāmatā kļūdaini norādīts ilustrators Volfgangs Mecners, pareizi jābūt: Volfgangs
Metcgers. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Meine Fahrzeuge. — ISBN 978-9984-31-784-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Uzmanīgi klausoties stāstiņos, bērni varēs atbildēt uz jautājumiem par attēlā
redzamo, kā arī sameklēt dažādas lietas, kas saistītas ar transporta līdzekļiem. Jautrības pilna
grāmatiņa mazajiem transporta līdzekļu faniem.

UDK

087.5+629(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001058114
Mēs pasaulē: kopā padarītais laiks : bērnu programmas gids / teksts: Imants Ziedonis, Imanta Ziedoņa muzeja komanda ; ilustrācijas: Elīza Eikerte. — [Rīga] :
Imanta Ziedoņa muzejs, [2020]. — 16 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 21 cm. —
Programma tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
UDK
087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001058138
Mickēvičs, Rihards. Pārspēj šodienu / Rihards Mickēvičs. — [Rīga] : [Rihards
Mickēvičs], [2021]. — 159 lpp. : portrets ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-387-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 21. gadsimtā mums ne tikai ir piešķirtas milzu iespējas, bet uzticēta atbildība,
kas dienu no dienas pārbauda mūsu. Pie kā novedīs tas, ja mēs dzīvosim zem sava potenciāla un
ar izsīkstošu veiktspēju? Neapmierinātība ar sevi un apkārtējiem, negācijas un strīdi ir garantēti.
Ja vēlamies pasauli uzturēt pēc iespējas labākā formā, mūsu uzdevums ir dalīties ar pozitīvo un
veicināt vienam otra veiktspēju. Tieši tādēļ grāmatas autors dalās ar iespējām, kā kļūt veiktspējīgākam un laimīgākam, izmantojot zinātni, ekonomikas principus, filozofiju un pieredzi.

UDK

159.923.2

Kopkataloga Id: 001052902
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Kristīne
Mārtinsone, Kristīne Šneidere ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021.
VII [7.] daļa, Psiholoģija = Volume VII [7], Psychology. — 1 tiešsaistes resurss
(248 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,55 MB. — „ISSN 16915887”—Datnes 1. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un
latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
159.9(062)

16 Loģika. Epistemoloģija. Zināšanu teorija. Loģikas
metodoloģija
Kopkataloga Id: 001059232
Šeldreiks, Ruperts. Zinātnes maldi : atbrīvojot izziņas garu / Ruperts Šeldreiks ;
no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Antra Legzdiņa ; Annas Aizsilnieces vāka dizains. — Jauns izdevums. — [Rīga] : [Cerebro Matter], [2021]. —
413 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 389.-412. lpp. — Oriģinālnosaukums:
The Science Delusion: Freeing the Spirit of Enquiry. — ISBN 978-9934-23-445-3
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Mūsdienu zinātne, balstoties uz pieņēmumiem, kas gadu gaitā kļuvuši par
dogmām, maldīgi deklarējusi, ka pasaule ir pilnībā izskaidrojama un jau izprasta. Šīs dogmas
ne tikai ierobežo zinātnes un sabiedrības intelektu un attīstību, bet ir pat bīstamas cilvēces nākotnei. Grāmatas autors izvirza jautājumus, kuri aizraujošā, saprotamā veidā lasītājam pašam
liek analizēt un pārskatīt esošos pieņēmumus un aicina uz atvērtu pieeju eksistences dažādo
izpausmju izpratnei.

UDK

167/168

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija
Kopkataloga Id: 001059192
Torsunov, Oleg. Gesetze eines glücklichen Lebens : ein Buch für bewusste Menschen / Dr. Oleg Torsunov. — [Rīga] : [Gaurāngas bhakti jogas biedrība], [2021].
Band 1. — 392 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas par autoru: 379.-383. lpp. —
Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Законы счастливой жизни. — ISBN 978-9934-575-26-6 (iesiets).
UDK
17.02+130.12+233-584

3

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 19, 1.–15. oktobris

Kopkataloga Id: 001059197
Torsunov, Oleg. Ich wünsche allen Glück : Einführung in die Gesetze für ein
glückliches Leben / Oleg Torsunov ; übersetzt von Alexander Himmelspach &
Team. — [Rīga] : [Gaurāngas bhakti jogas biedrība], [2020]. — 103 lpp. ; 22 cm. —
Ziņas par autoru: ix-xiv lpp. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Законы счастливой жизни. — ISBN 978-9934-575-22-8 (iesiets).
UDK
17.02+130.12+233-584
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001058045
Didahē jeb divpadsmit apustuļu mācība / no sengrieķu valodas tulkojis Edgars
Jundzis ; ievada autors un zinātniskais redaktors Aleksandrs Bite ; pēcvārds: Valdis Tēraudkalns ; literārā redaktore Milda Klampe ; vāka mākslinieciskais noformējums: Agata Muze. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2021]. — 39, [1] lpp. ;
17 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Didache. —
ISBN 978-9934-592-10-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Divpadsmit apustuļu mācība ir 1. vai 2. gadsimtā tapis teksts, kas ir būtisks
avots izpratnei par pirmskristietību. Tajā atrodamas ētikas atziņas (dzīvības un nāves ceļš), ziņas
par kristību un svētā vakarēdiena praksi, un citiem pirmskristiešu dzīves aspektiem.

UDK

27-248.2

Kopkataloga Id: 001058092
Džounsa, Beta A. Satver pamatus : liec stipru pamatu uzvarošai kristieša dzīvei :
atklāj kristīgās ticības pamatus 13 nodarbībās / Beta A. Džounsa. — Jelgava : Jelgavas kristiešu draudze „Godība”, [2021]. — 119, [1] lpp. ; 27 cm. — (Bībeles studiju
grāmatu sērija). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Getting a
Grip on the Basics. — ISBN 978-9934-9028-0-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Trīs izdzīvošanai būtiski elementi ir mīlestība, ēdiens un aizsardzība. Šie
elementi ir būtiski arī ikvienam jaunam kristietim. Darba burtnīca palīdzēs jauniem kristiešiem
atrast šos izdzīvošanai svarīgos pamatelementus. Grāmata palīdzēs jauniem kristiešiem nostiprināties Dieva Vārda pamatos un atgādinās nobriedušiem kristiešiem viņu ticības pamatus.

UDK

27-4

Kopkataloga Id: 001058053
Džounsa, Beta Anna. Ticības pamati : Svētā Gara piepildīta dzīve / Beta Anna
Džounsa ; tulkojums: Jelgavas kristiešu draudze „Godība”. — Jelgava : Jelgavas
kristiešu draudze „Godība”, [2021]. — 158, [1] lpp. ; 23 cm. — Tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: The Spirit-Empowered Life: Find Your Flow. —
ISBN 978-9934-9028-1-9 (brošēts).
UDK
27-144.896
Kopkataloga Id: 001058743
Finlijs, Marks. Meklējot draugus Dievam: prieks misijas darbā : Bībeles studiju
materiāls 2020. gada 3. ceturksnim / Marks Finlijs. — [Rīga] : [Septītās dienas
Adventistu baznīca], [2020]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls ;
2020 jūlijs, augusts, septembris). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Making Friends for God.
UDK
27-277
Kopkataloga Id: 001058763
Geins, Rojs. Jesaja : Bībeles studiju materiāls 2021. gada 1. ceturksnim / Rojs
Geins. — [Rīga] : [Septītās dienas Adventistu baznīca], [2021]. — 95, [1] lpp. ;
20 cm. — (Bībeles studiju materiāls ; 2021 janvāris, februāris, marts). — Tulkots
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Isaiah.
UDK
27-244.2-277
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Kopkataloga Id: 001058778
Goldšteins, Klifords. Šī laika patiesība 5. Mozus grāmatā : Bībeles studiju materiāls 2021. gada 4. ceturksnim / Klifords Goldšteins. — [Rīga] : [Septītās dienas
Adventistu baznīca], [2021]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls ;
2021 oktobris, novembris, decembris). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Present Truth in Deuteronomy.
UDK
27-242.9-277
Kopkataloga Id: 001059222
Gosvāmī, Dhīrašānta dāsa. Iedvesmojoši stāsti / Dhīrašāntas dāsas Gosvāmī
pārstāstījumā ; no angļu valodas tulkojis Kēšī-ghata dāsa ; redaktors Gaurānanda
dāsa ; mākslinieks: Dēvakī dāsī, Alise Guba ; grāmatas vāks: Lakšmana dāsa, Padma Gopī dāsī. — Rīga : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, 2020. — 190 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Ziņas par autoru: 189. lpp. — Oriģinālnosaukums: Inspirational
Stories. — ISBN 978-9934-575-23-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lieliska grāmata, kas noder visai ģimenei un visām vecuma grupām. Grāmatā
ir lasāmi vairāki desmit dažādi stāsti par dzīves jēgu, par dzīves vērtībām, par problēmu pārvarēšanu, apņēmību, tikumu, mīlestību un citām dažādām tēmām. Katra stāsta beigās ir dota stāsta
morāle, ko pārdomāt. Visa grāmata ir veidota ar ļoti skaistām ilustrācijām.

UDK

233.2-29

Kopkataloga Id: 001058740
Hāzels, Frenks M. Kā skaidrot Rakstus : Bībeles studiju materiāls 2020. gada
2. ceturksnim / Frenks M. Hāzels, Maikls G. Hāzels. — [Rīga] : [Septītās dienas
Adventistu baznīca], [2020]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls ;
2020 aprīlis, maijs, jūnijs). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
How To Interpret Scripture.
UDK
27-277
Kopkataloga Id: 001058769
Hāzels, Gerhards. Apsolījums: Dieva mūžīgā derība : Bībeles studiju materiāls
2021. gada 2. ceturksnim / balstīts uz agrāku Gerharda Hāzela darbu. — [Rīga] :
[Septītās dienas Adventistu baznīca], [2021]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles
studiju materiāls ; 2021 aprīlis, maijs, jūnijs). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Promise: God’s Everlasting Covenant.
UDK
27-277
Kopkataloga Id: 001058051
Heigins, Kenets E. Triumfējošā draudze : valdīšana pār visiem tumsas spēkiem /
Kenets E. Heigins. — Jelgava : Jelgavas kristiešu draudze „Godība”, [2021]. —
292 lpp. ; 21 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Triumphant
Church. — ISBN 978-9934-8786-9-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir visaptverošs Bībeles pētījums par demonoloģijas tēmu. Autors no
Rakstiem veido rūpīgu pētījumu par Lucifera izcelsmi un to, kā sātans kļuva par pasaules dievu.
Grāmata atklāj, kā īstenot sātana sakāvi katra kristieša dzīvē.

UDK

27-584.5
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Kopkataloga Id: 001058747
Izglītība : Bībeles studiju materiāls 2020. gada 4. ceturksnim / [Gordon Bietz]. —
[Rīga] : [Septītās dienas Adventistu baznīca], [2020]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls ; 2020 oktobris, novembris, decembris). — Autors-sastādītājs precizēts Bībeles studiju oriģinālresursā angļu valodā. — Tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: Education.
UDK
27-277
Kopkataloga Id: 001059212
Jašomatinandana dāsa. Bhagavad-gīta bērniem / sastādītājs Jašomatinandana dāsa ; māksliniece Irina Sjabitova. — Rīga : Gaurāngas bhakti jogas biedrība,
2020. — 94, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN
978-9934-575-25-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir atlasītas šlokas jeb panti un to tulkojumi no Viņa Dievišķās Žēlastības A.Č. Bhaktivēdāntas Svāmī Prabhupādas, Starptautiskās Krišnas Apziņas biedrības dibinātāja-āčārjas grāmatas „Bhagavad-gītas kāda tā ir”. Grāmata ir paredzēta bērniem no 5-10 gadu
vecumam. Tajā ir ietvertas svarīgākās šlokas iegaumēšanai un ļoti daudz krāsaini attēli vieglākai
uztverei un jautrai grāmatas lasīšanai.

UDK

233-265.34(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001058776
Klingbails, Džeralds. Miers Kristū : Bībeles studiju materiāls 2021. gada 3. ceturksnim / Džeralds un Šantala Klingbaili. — [Rīga] : [Septītās dienas Adventistu
baznīca], [2021]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls ; 2021 jūlijs,
augusts, septembris). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Rest
in Christ.
UDK
27-277
Kopkataloga Id: 001058018
Ležērs, Renē. 365 dienas kopā ar sargeņģeli / Renē Ležērs ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; vāka apstrāde: Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības Straumes, 2021. — 209, [2] lpp. ; 17 cm. — Oriģinālnosaukums: 365 jours avec mon ange gardien. — ISBN 978-9984-874-72-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šie kāda sargeņģeļa vēstījumi jālasa un jāapcer pēc kārtas. Pa vienam dienā.
Tie ir iedvesmoti, un to formulēšana noritēja raiti un bez grūtībām. Cilvēks, kuram tie it kā nodiktēti, ir tikai vienkāršs izpildītājs. Tavs sargeņģelis nemitīgi skata Dieva Vaigu. Viņš ir tavs biedrs
no mūžības un mūžībā.

UDK

2-167.2

Kopkataloga Id: 001058026
Māsa Emanuēla Maijāra. Garīgā cīņa — ātrākais ceļš uz vienotību ar Dievu /
māsa Emanuēla Maijāra, Loransa Šartjē ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; no franču
valodas tulkojusi Inese Gagaine ; vāka apstrāde: Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības
Straumes, 2021. — 43, [1] lpp. ; 15 cm. — Oriģinālnosaukums: Le combat spirituel,
voie express de l’union a Dieu.
A n o t ā c i j a : Autores savā grāmatiņā stāsta, kas ir garīgā cīņa un kā to pareizi izcīnīt. Viņas
piedāvā lielisku garīgo ieroču sarakstu un dažādu svēto atziņas par garīgās cīņas paņēmieniem.
Pielikumos pievienoti Dievmātes vēstījumi par Rožukroni, kā arī tēva Luī Eduāra Sestaka un pāvesta Leona XIII spēcīgās lūgšanas Dievmātei, eņģeļu Karalienei, un erceņģelim Mihaēlam.

UDK

27-584.5
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Kopkataloga Id: 001058046
Roks, Lūiss. Mana personīgā Bībele / Lūisa Roka pārstāstījumā ; Kerolainas Koksas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; literārā redaktore
Milda Klampe. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2021]. — 159, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Oriģinālnosaukums: My very own Bible. — ISBN 978-9934-59206-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī parocīgā Bībele apkopo 37 lieliskus Bībeles stāstus gan no Jaunās, gan
Vecās Derības. Bībelē tu gribēsi ieskatīties vēl un vēl. Karolīnas Koksas dzīvās un dinamiskās
ilustrācijas patiks ikvienam, jo tās labāk ļauj iztēloties un iedzīvināt stāstus. Tie ir atsvaidzināti
jauno lasītāju paaudzei, šķietami silti un gaišāki nekā jebkad agrāk. Grāmata piemērota lasīšanai
kopā ar bērniem.

UDK

27-236.5

Kopkataloga Id: 001058023
Ruijē, Žans Filips. Krusts : upuris, pestīšana un dziedināšana / Žans Filips Ruijē ;
redaktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine. — Rīga :
Dzīvības Straumes, 2020. — 48 lpp. ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: La Croix. —
ISBN 978-9984-874-66-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā pievērsīsimies krusta vēsturiskajai realitātei, pēc tam ieklausīsimies Kristus septiņos vārdos pie krusta. Tad spēsim pilnībā ieiet šajā pielūgsmes noslēpumā un
iegremdēties avotā, kas izplūst no Kristus brūcēm, kurās atrodama visas mūsu būtības dziedināšana. Būsim pārliecināti, ka no tā mēs neiziesim tādi paši, kādi bijām iepriekš!

UDK

27-312.8

Kopkataloga Id: 001058735
Sauza, Eliass Bazils de. Daniēls : Bībeles studiju materiāls 2020. gada 1. ceturksnim / Eliass Bazils de Sauza. — [Rīga] : [Septītās dienas Adventistu baznīca],
[2020]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls ; 2020 janvāris, februāris, marts). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Daniel.
UDK
27-244.27-277
Kopkataloga Id: 001058020
Svētā Jāzepa ziediņi / redaktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; vāka apstrāde: Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības Straumes,
2021. — 83 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 80.-82. lpp. — Oriģinālnosaukums: Fioretti de saint Joseph. — ISBN 978-9984-874-73-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krājumā atrodamas gan dažādas lūgšanas svētajam Jāzepam, gan svēto un
citu autoru teksti par Jāzepu, gan liecības par svētā Jāzepa palīdzību, gan arī pāvesta Franciska
apustuliskā vēstule. Tas viss palīdzēs tuvāk iepazīt un vairāk iemīlēt šo svēto, biežāk uzrunāt
viņu lūgšanās.

UDK

27-312.45+27-36:929

Kopkataloga Id: 001058014
Žafrē, Žans Īvs. 100 lūgšanu palīdzībai grūtos brīžos / Žans Īvs Žafrē ; redaktore
Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; vāka apstrāde:
Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības Straumes, 2021. — 177 lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: 100 prières pour situations difficiles. — ISBN 978-9984-874-71-5
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Autors raksta: „Mana kristieša un priestera pieredze mani pamudina uzskatīt, ka cilvēciskā ziņā bezcerīgi gadījumi no kristīgā viedokļa patiesībā ir ne-bezcerīgi. Augšāmceltā Kristus Krustā staro Gaisma, kas mums dod iespēju nekad nekrist izmisumā, lai cik dziļa būtu
tumsa, kam ejam cauri. Kaut šis lūgšanu krājums jums palīdzētu dzīves grūtībās saņemt žēlastību
un ievestu jūs cerībā un patiesā mūsu Dieva, Glābēja un Mīlestības Dieva, pielūgsmē”.

UDK

27-534.3
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001052844
Indivīds. Sabiedrība. Valsts (22 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Indivīds. Sabiedrība.
Valsts : 22. starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums, 2020. gada 16. maijs = Individual. Society. State : proceedings
of the 22th international student and teacher scientific-practical conference, 16
May, 2020 / atbildīgā par izdevumu Anita Puzule ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Ekonomikas un pārvaldības fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (280 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 2,98 MB. — „ISSN 2592-8457”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Rakstu krājumā apkopoti pētījumi par aktuāliem jautājumiem uzņēmējdarbībā, mārketingā, finansēs, grāmatvedībā, tiesībās, arhīvniecībā un vēsturē. Pētījumos izvērtēti
ar tautsaimniecības attīstību saistītie teorētiskie, ekonomiskie un tiesiskie aspekti starptautiskā,
valstiskā un organizāciju skatījumā.

UDK

3(062)+94(062)+930.25(062)

Kopkataloga Id: 001058088
Romanovska, Gunita. Sociālās zinības un vēsture 5. klasei : darba burtnīca /
Gunita Romanovska. — Rīga : RaKa, [2021]. — 43 lpp. : tabulas ; 28 cm. — „Komplektā ar mācību grāmatu G. Romanovska, V. Purēns „Sociālās zinības un vēsture
5. klasei” (ISBN 9789984464343), kuru 2021. gadā apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija”—Titullapā. — ISBN 978-9984-46-439-8
(brošēts).
UDK
3(076)+94(076)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 001053401
New Challenges in Economic and Business Development (13 : 2021 : Rīga,
Latvija). The 13th international scientific conference „New Challenges in Economic and Business Development”, May 14, 2021 Riga, University of Latvia : proceedings / organised by Faculty of Business, Management and Economics, University of Latvia. — Riga : University of Latvia, 2021.
2021, Post-Crisis Economy. — 1 tiešsaistes resurss (485 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 10,58 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. —
ISBN 978-9934-18-689-9 (PDF).
UDK
33(062)
Kopkataloga Id: 001052901
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Elina Apsite-Berina, Daina Znotina, Olga Vindaca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,
2021.
VI [6.] daļa, Ietekme uz demogrāfiskajām pārmaiņām: sabiedrība, kultūra,
izglītība. Pētījumi ekonomikas un vadības jomā ilgtspējīgai izglītībai = Volume VI [6], Implications for Demographic Change: Society, Culture, Education.
Researches in Economics and Management for Sustainable Education. —
1 tiešsaistes resurss (564 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ;
5,66 MB. — „ISSN 1691-5887”—Datnes 1. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. —
Teksts angļu, krievu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
33(062)+37(062)+314(062)
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Kopkataloga Id: 001052845
Vide. Tehnoloģija. Resursi (13 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Vide. Tehnoloģija. Resursi : XIII [13.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2021.
gada 17.-18. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 13th
International Scientific and Practical Conference, June 17th-18th, 2021 / Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2021.
1. sējums. — 1 tiešsaistes resurss (281 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 15,59 MB. — „ISSN 2256-070X „—Datnes 2. lp. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, datnes sākumlapa paralēli latviešu un
angļu valodā.
UDK
33(474.3)(062)

332

Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 001055340
Viesturs, Jānis. Valsts atvērtības starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu izvērtēšana : promocijas darba kopsavilkums / Jānis Viesturs ; zinātniskais
vadītājs Dr.oec. Armands Auziņš ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec. Alberts Auziņš, Asta Savaneviciene, Werner de Saeger ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un
nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (77 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 2,67 MB. — Bibliogrāfija:
71.-77. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-654-0 (PDF).
UDK
332.72(043)
Kopkataloga Id: 001055338
Viesturs, Jānis. Evaluation of the State’s Openness to International Real Estate
Transactions : summary of the doctoral thesis / Jānis Viesturs ; scientific supervisor Dr.oec. Armands Auziņš ; official reviewers: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane,
Dr.oec. Alberts Auziņš, Asta Savaneviciene, Werner de Saeger ; Riga Technical
University. Faculty of Engineering Economy and Management. Institute of Civil
Engineering and Real Estate Economics. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes
resurss (76 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 2,61 MB. — Bibliogrāfija: 70.-76. lp.
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-655-7 (PDF).
UDK
332.72(043)

37

Izglītība

Kopkataloga Id: 001052894
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Gunars
Strods, Liga Danilane, Antra Kļavinska, Olga Vindaca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2021.
V [5.] daļa, COVID-19 ietekme uz izglītību. Informācijas tehnoloģiju izmantošana izglītībā. Inovācijas valodu izglītībā = Volume V [5], COVID-19 Impact on
Education. Information Technologies in Education. Innovation in Language
Education. — 1 tiešsaistes resurss (628 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 7,89 MB. — „ISSN 1691-5887”—Datnes 1. lp. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — Teksts angļu, krievu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
37.018.43(062)+37.091.315.7(062)+81’243(062)

10

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 19, 1.–15. oktobris

Kopkataloga Id: 001052882
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Karīne Laganovska, Aivars Kaupužs, Aina Strode, Olga Vindaca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2021.
IV [4.] daļa, Mūžizglītība. Sabiedrības veselība un sports. Māksla un dizains,
dizaina izglītība = Volume IV [4], Lifelong Learning. Public Health and Sport.
Art and Design, Design Education. — 1 tiešsaistes resurss (748 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 14,47 MB. — „ISSN 1691-5887”—Datnes
1. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un latviešu valodā,
kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
37(062)+61(062)+7(062)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001052862
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Liga Danilane, Olga Vindaca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina
fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021.
II [2.] daļa, Skolas pedagoģija. Pirmsskolas pedagoģija = Volume II [2], School
Pedagogy. Preschool Pedagogy. — 1 tiešsaistes resurss (828 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 11,46 MB. — „ISSN 1691-5887”—Datnes 1. lp. —
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
373(062)+37(062)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības
Kopkataloga Id: 001052877
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Liga Danilane, Olga Vindaca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina
fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021.
III [3.] daļa, Speciālā pedagoģija. Sociālā pedagoģija = Volume III [3], Special
Pedagogy. Social Pedagogy. — 1 tiešsaistes resurss (472 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,98 MB. — „ISSN 1691-5887”—Datnes 1. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
376(062)+37.013.42(062)
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378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 001052851
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (15 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2021. gada
28.-29. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the international
scientific conference, May 28th-29th, 2021 / redaktori: Velta Lubkina, Gunars
Strods, Olga Vindaca ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021.
I [1.] daļa, Augstākā izglītība = Volume I [1], Higher Education. — 1 tiešsaistes
resurss (812 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 8,69 MB. —
„ISSN 1691-5887”—Datnes 1. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
378(062)+37(062)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 001058406
Biodiversity, Biogeography and Nature Conservation in Wallacea and New
Guinea / Dmitry Telnov (executive editor), Maxwell V.L. Barclay & Olivier S.G.
Pauwels. — Rīga : The Entomological Society of Latvia, 2021.
Volume IV [4]. — 443 lpp. : ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 30 cm. —
(Biodiversity, biogeography and nature conservation, ISSN 2255-9728). — Volume is dedicated to Otto Merkl (1957-2021). — Bibliogrāfija rakstu beigās un
rādītājs: 443. lpp. — ISBN 978-9984-9768-9-1 (iesiets).
UDK
574.1(292.9)(082)+574.9(292.9)(082)+
+59(292.9)(082)+502(292.9)(082)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001057529
Kurmeļeva, Alīna. Vecāku kompetences pilnveides modelis zīdaiņu peldināšanā : promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai
veselības un sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē / Alīna
Kurmeļeva ; zinātniskā vadītāja Dr.paed. Andra Fernāte ; recenzenti: Ph.D. Aušra
Lisinskiene, Dr.med. Anita Villeruša, Dr.med. Anda Ķīvīte-Urtāne ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija = The Development of Parental Competence Model in
Infant Floating : summary of the doctoral thesis for obtaining the doctoral degree (Ph.D.) in the field of health and sports science, in the sub-branc of sport
pedagogy / Alina Kurmeleva ; scientific advisor Dr.paed. Andra Fernāte ; official
reviewers: Ph.D. Aušra Lisinskiene, Dr.med. Anita Villeruša, Dr.med. Anda Ķīvīte-Urtāne ; Latvian Academy of Sport Education. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2021. — 84 lpp. : diagrammas, shēmas, tabula ; 21 cm. — Ziņas
par autori: 40.-41. lpp. — Bibliogrāfija: 39. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā,
ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-520-46-4 (brošēts).
UDK
613.71(043)
Kopkataloga Id: 001057523
Kurmeļeva, Alīna. Vecāku kompetences pilnveides modelis zīdaiņu peldināšanā : promocijas darbs zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai veselības un
sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē / Alīna Kurmeļeva ; zinātniskā vadītāja Dr.paed. Andra Fernāte ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 210 lp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 155.-162. lp.
UDK
613.71(043)
Kopkataloga Id: 001055341
Vecstaudža, Jana. Amorphous Calcium Phosphate Biomaterials with High Specific Surface Area : summary of the doctoral thesis / Jana Vecstaudža ; scientific
supervisor Dr.sc.ing. Jānis Ločs ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis,
Dr.med. Laura Neimane, Ph.D. Christèle Combes ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute of General Chemical
Engineering. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,52 MB. — Bibliogrāfija: 24. lp. — ISBN 978-993422-636-6 (PDF).
UDK
612.753(043)+616.71(043)

614.8 Nelaimes gadījumi. Riski. Briesmas. Nelaimes gadījumu
novēršana. Personu aizsardzība, drošība
Kopkataloga Id: 001055135
Urbans, Mihails. Ekonomisko un vides zaudējumu novērtēšanas metodoloģija
paaugstinātas bīstamības objektos : promocijas darba kopsavilkums / Mihails
Urbans ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Jeļena Malahova ; oficiālie recenzenti: Dr.oec.
Maija Šenfelde, Dr.sc.admin. Daina Vasiļevska, Dr.sc.ing. Piia Tint ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Darba un civilās aizsardzības institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,86 MB. — Bibliogrāfija: 46.49. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-656-4 (PDF).
UDK
614.8(043)
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Kopkataloga Id: 001055134
Urbans, Mihails. Methodology for Assessment of Economic and Environmental
Losses in High Threat Objects : summary of the doctoral thesis / Mihails Urbans ;
scientific supervisor Dr.oec. Jeļena Malahova ; official reviewers: Dr.oec. Maija
Šenfelde, Dr.sc.admin. Daina Vasiļevska, Dr.sc.ing. Piia Tint ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Labour
Protection and Civil Defence. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss
(49 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,95 MB. — Bibliogrāfija: 46.-49. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-657-1 (PDF).
UDK
614.8(043)

62

Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 001052848
Vide. Tehnoloģija. Resursi (13 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Vide. Tehnoloģija. Resursi : XIII [13.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2021.
gada 17.-18. jūnijs = Environment. Technology. Resources : proceedings of the 13th
International Scientific and Practical Conference, June 17th-18th, 2021 / Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2021.
3. sējums. — 1 tiešsaistes resurss (386 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 22,80 MB. — „ISSN 2256-070X „—Datnes 2. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, datnes sākumlapa paralēli latviešu
un angļu valodā.
UDK
62(062)

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli.
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika
Kopkataloga Id: 001054986
Grāvelsiņš, Armands. Coupling of Power and Heating Sector — Opportunity for
Heating Sector Development : summary of the doctoral thesis / Armands Grāvelsiņš ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Andra Blumberga ; official reviewers: Dr.sc.
ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Anna Volkova, Ph.D. Stelios Rozakis ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of
Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,45 MB. — Bibliogrāfija:
41.-42. lp. — ISBN 978-9934-22-663-2 (PDF).
UDK
620.92(474.3)(043)+621.311(474.3)(043)+697.34(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001054987
Grāvelsiņš, Armands. Elektroenerģijas un siltumenerģijas sektoru sasaiste —
iespēja siltumapgādes attīstībai : promocijas darba kopsavilkums / Armands
Grāvelsiņš ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Andra Blumberga ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Anna Volkova, Ph.D. Stelios Rozakis ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides
aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,47 MB. —
Bibliogrāfija: 42.-43. lp. — ISBN 978-9934-22-662-5 (PDF).
UDK
620.92(474.3)(043)+621.311(474.3)(043)+697.34(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 001054988
Obuka, Vaira. Sapropel for the Development of Biocomposite Materials: Properties and Application Possibilities : doctoral thesis submitted for the PhD degree
in Earth sciences, physical geography and environmental sciences, subfield —
environmental sciences / Vaira Obuka ; supervisor Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš ;
reviewers: Dr. Vaidotas Valskys, Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli, Dr.geogr. Iveta
Šteinberga ; University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Science. Department of Environmental Science = Sapropelis biokompozītmateriālu izstrādei: īpašību izpēte un pielietošanas iespējas : promocijas darba kopsavilkums
zinātņu doktores grāda iegūšanai Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā, vides zinātnēs / Vaira Obuka ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš ; darba
recenzenti: Dr. Vaidotas Valskys, Dr.sc.ing. Francesco Romagnoli, Dr.geogr. Iveta
Šteinberga ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. — Rīga : University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes resurss
(211 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 45,06 MB. — Bibliogrāfija: 77.85. lp., 111.-114. lp. — Promocijas darbs angļu valodā, kopsavilkums latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-993418-683-7 (PDF).
UDK
620.21:553.973(043)

625 Sauszemes transporta civilās inženierbūves. Dzelzceļa
mašīnbūve. Automaģistrāļu inženierbūves
Kopkataloga Id: 001055137
Ivanovs, Viktors. Analīze par sliežu slīpēšanas ietekmi uz to stāvokli : promocijas darba kopsavilkums / Viktors Ivanovs ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Pāvels Gavrilovs ; konsultants Dr.sc.ing. Aleksandrs Boiko ; oficiālie recenzenti:
Dr.sc.ing. Guntis Strautmanis, Dr.habil.sc.ing. Marijonas Bogdevičius, Dr.sc.ing.
Laurencas Raslavičius ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un
aeronautikas fakultāte. Transporta institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,17 MB. —
Bibliogrāfija: 53.-55. lp. — ISBN 978-9934-22-643-4 (PDF).
UDK
625.143.2(043)+625.173(043)+621.923(043)
Kopkataloga Id: 001055136
Ivanovs, Viktors. Analysis of the Impact Factor of Rail Grinding on Their Condition : summary of the doctoral thesis / Viktors Ivanovs ; scientific supervisor
Dr.sc.ing. Pāvels Gavrilovs ; consultant Dr.sc.ing. Aleksandrs Boiko ; official reviewers: Dr.sc.ing. Guntis Strautmanis, Dr.habil.sc.ing. Marijonas Bogdevičius,
Dr.sc.ing. Laurencas Raslavičius ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Transport. — Riga :
RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 3,04 MB. — Bibliogrāfija: 53.-55. lp. — ISBN 978-9934-22-644-1 (PDF).
UDK
625.143.2(043)+625.173(043)+621.923(043)
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638 Kukaiņu un citu posmkāju turēšana, audzēšana un aprūpe
Kopkataloga Id: 001058106
Eglīte, Ineta. Biškopības produktu primārās ražošanas vadlīnijas / Ineta Eglīte. — Aktualizēts izdevums. — [Jelgava] : Latvijas Biškopības biedrība, 2021. —
48 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — „ELGF Kopējā tirgus organizācijas pasākuma
„Atbalsts biškopības nacionālajai programmai” ietvaros”—Titullapā.
A n o t ā c i j a : Biškopības produktu primārās ražošanas vadlīnijas paredzētas biškopjiem,
kuri savā saimniecībā saražoto produkciju realizē vietējā tirgū, tās neattiecas uz bišu saimju turētājiem medus pašpatēriņam. Vadlīnijas ir normatīvo dokumentu (regulu, direktīvu, likumu un
Ministru kabineta noteikumu) un Labas ražošanas prakses ieteikumu apkopojums.

UDK

638.1+638.1(474.3)+638.16/.17(474.3)

Kopkataloga Id: 001058100
Eglīte, Ineta. Ieteicamās metodes varru ierobežošanai bišu saimēs / Ineta Eglīte ;
Jura Šteiseļa redakcijā ; Latvijas Biškopības biedrība. — Papildināts izdevums. —
[Jelgava] : Latvijas Biškopības biedrība, 2021. — 64 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — „ELGF Kopējā tirgus organizācijas pasākuma „Atbalsts biškopības nacionālajai programmai” ietvaros”—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 60. lpp.
A n o t ā c i j a : Pēdējos gados pieaug ārpus Latvijas eksportējamā medus daudzums, interese par Latvijas biškopības produktiem ārzemēs arvien palielinās. Reizē kļūst aktuāls jautājums
par medus un citu bišu produktu kvalitāti. Medus cena pasaulē krītas, taču, no otras puses, cena
par kvalitatīviem produktiem arvien aug. Šādos apstākļos aug prasības kvalitātei vai arī tiek meklēts kas savdabīgs un interesants.

UDK

638.15+638.157

663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā rūpniecība.
Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība.
Alkohola rūpniecība
Kopkataloga Id: 001053750
Latvija ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu (2021 : Rīga, Latvija). Starpdisciplināra zinātniskā konference „Latvija ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas
ražošanu un patēriņu” : tēžu krājums = Interdisciplinary scientific conference
„Latvia on the Road to Sustainable Food Production and Consumption” : book
of abstracts / sastādītāja Anda Ādamsone-Fiskoviča ; dizains: Marina Knickel,
Anda Ādamsone-Fiskoviča ; Baltic Studies Centre. — Rīga : Baltic Studies Centre,
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (27 lp., PDF) ; 1,08 MB. — Teksts paralēli latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-416-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : 2021. gadā notika tiešsaistes zinātniskā konference „Latvija ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu”, kuru organizēja zinātniskais institūts Baltic Studies Centre
Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta „Sociālās
inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” (SINFO) (Nr. lzp2018/1-0344) ietvaros. Ziņojumos aplūkoti ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa aspekti.

UDK

663/664(474.3)(062)+338.439(474.3)(062)+631.147(474.3)(062)
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Ēteriskās eļļas. Parfimērija. Kosmētika

Kopkataloga Id: 001055132
Grigale-Soročina, Zane. UV Activated Copolymerization Coatings of Urethane
Acrylates for Use in the Cosmetic Industry : summary of the doctoral thesis /
Zane Grigale-Soročina ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kalniņš ;
official reviewers: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.chem. Bruno Andersons, Dr. Eglė
Fataraitė-Urbonienė ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science and
Applied Chemistry. Institute of Polymer Materials. — Riga : RTU Press, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,66 MB. —
Bibliogrāfija: 45.-46. lp. — ISBN 978-9934-22-661-8 (PDF).
UDK
665.584.7(043)
Kopkataloga Id: 001055133
Grigale-Soročina, Zane. UV aktivētas uretānakrilātu kopolimerizācijas pārklājumi izmantošanai kosmētikas nozarē : promocijas darba kopsavilkums / Zane
Grigale-Soročina ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kalniņš ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.chem. Bruno Andersons, Dr. Eglė Fataraitė-Urbonienė ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās
ķīmijas fakultāte. Polimērmateriālu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,65 MB. —
Bibliogrāfija: 44.-45. lp. — ISBN 978-9934-22-660-1 (PDF).
UDK
665.584.7(043)

69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli. Būvdarbu
veikšanas tehnoloģija un process
Kopkataloga Id: 001055343
Millers, Renārs. Simulation Model for Cooling Panels with Integrated Latent
Thermal Storage System : summary of the doctoral thesis / Renārs Millers ;
scientific supervisor Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jurģis Zemītis, Dr.sc.ing. Sandra Gusta, Dr.sc.ing. Martin Thalfeldt ; Riga Technicial
University. Faculty of Civil Engineering. Institute of Heat, Gas and Water Technology. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 2,95 MB. — Bibliogrāfija: 42.-47. lp. — ISBN 978-9934-22628-1 (PDF).
UDK
697.973(043)
Kopkataloga Id: 001055344
Millers, Renārs. Simulāciju modelis dzesēšanas paneļiem ar iebūvētu latento
siltumenerģijas akumulācijas sistēmu : promocijas darba kopsavilkums / Renārs
Millers ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Arturs Lešinskis ; oficiālie recenzenti:
Dr.sc.ing. Jurģis Zemītis, Dr.sc.ing. Sandra Gusta, Dr.sc.ing. Martin Thalfeldt ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Siltuma, gāzes
un ūdens tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes
resurss (47 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,32 MB. — Bibliogrāfija:
42.-47. lp. — ISBN 978-9934-22-627-4 (PDF).
UDK
697.973(043)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001059169
Kurševa, Maija. Izmeklēšana = Investigation : personālizstāde, Kim? laikmetīgās
mākslas centrā 27.07.-02.09.2018 / Maija Kurševa. — Pirmais metiens. — Rīga :
Maija Kurševa, 2020. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 20 cm. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : M. Kurševas darbu skatē būtiska ir telpiskā pieredze, kas skatītāju ievelk un
tālāk virza asociatīvā stāstā, kura pamatā ir novērojumi un aizdomas, ka mākslas darbu kopums
slēpj ideju. Pierakstot reālas un iztēlotas pārdomas, tiek izgaismota saikne starp šķietamu darbības trūkumu un radošo procesu, savelkot kopā visu, kas piederīgs „Izmeklēšanai”.

UDK

7.071.1(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 001059160
Rīgas mākslinieku grupa 100 (2020 : Rīga, Latvija). Rīgas mākslinieku grupa
100 = The Riga Group of Artists 100 : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 19.06.19.09.2021. : katalogs / izstādes kuratore, sastādītāja un teksta autore Dace Lamberga ; literārā redaktore Antra Bula ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ;
dizains: Anta Pence ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars. — Rīga : Latvijas
Nacionālais mākslas muzejs : Neputns, [2020]. — 283, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija: [285.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-565-96-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rīgas mākslinieku grupas biedru Aleksandras Beļcovas, Jāņa Cielavas, Ģederta Eliasa, Jāzepa Grosvalda, Jēkaba Kazaka, Eduarda Lindberga, Jāņa Liepiņa, Emīla Meldera,
Martas Skulmes, Oto Skulmes, Ugas Skulmes, Niklāva Strunkes, Romana Sutas, Leo Svempa, Erasta Šveica, Valdemāra Tones, Konrāda Ubāna un Sigismunda Vidberga daiļrade atspoguļo radoši
izteiksmīgu latviešu mākslas vēstures posmu. Izstāde atklāj Rīgas grupas daiļrades attīstības gaitu, kas saistās ar jauno gleznotāju rokraksta meklējumiem Pirmā pasaules kara laikā, ar 20. gadu
kubisma un citu novatorisko virzienu stilistiskajām izpausmēm, kā arī pāreju 30. gadu sākumā uz
gleznieciski reālistisku izteiksmes veidu.

UDK

7.071.1(474.3)(083.824)

73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 001060086
Gulbja spārni : grāmata par tēlnieku Aivaru Gulbi / priekšvārds, teksts: Agija
Sūna ; fotomateriālu atlase, teksts: Kristaps Gulbis ; redaktore Jolanta Treile ;
vāka dizains: Ineta Berkmane ; tulkojums angļu valodā: Nils Muižnieks ; foto: Gunārs Janaitis. — Rīga : Zinātne, 2021. — 200 lpp. : faksimili, ģenealoģiskās tabulas,
ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — Teksta autori: Ruta Čaupova, Madara Gulbe, Inga
Šteimane, Bārbala Gulbe, Sarmīte Kauliņa, Ingrīda Burāne. — Bibliogrāfija: 186.191. lpp. un personu rādītājs: 192.-194. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-599-15-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 1933. gadā dzimušais Aivars Gulbis ir viens no spilgtākajiem 20. gadsimta otrās puses Latvijas tēlniekiem — mākslinieks ar pasaules redzējumu, vienlīdz meistarīgs gan veidojot monumentālas kompozīcijas, gan mazākas formas izstāžu darbus. „Telpas filozofs, kas meklē telpas harmoniju tās bezgalībā,” tā Aivaru Gulbi raksturojusi mākslas zinātniece Inga Šteimane.

UDK

73.071.1(474.3)
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75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001058791
Silva Linarte (2 : 2020 : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs : Daugavpils, Latvija). Silva Linarte : starptautiskais glezniecības simpozijs = International Painting Symposium : Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Latvia, July
28-August 12, 2020 / kuratore Tatjana Černova ; teksts: Tatjana Černova, Ilona
Linarte-Ruža ; tulkojums: Inga Gedžūne ; foto: Baiba Priedīte ; dizains: Pāvels
Terentjevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2020]. —
29 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20×20 cm. — Mākslinieki: Osvalds
Zvejsalnieks, Ingrīda Ivane, Ričardas Garbačiauskas, Liisa Kruusmägi, Katarzyna
Kowalska, Franciszek Ledóchowski. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā,
tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-594-11-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Turpinot 2019. gadā iesākto tradīciju, arī 2020. gadā Marka Rotko mākslas
centra rezidenču programmā norisinājās jau otrais starptautiskais glezniecības simpozijs kā veltījums izcilajai novadniecei, māksliniecei un mākslas pedagoģei Silvai Linartei (1939-2018). Šajā
starptautiskajā glezniecības simpozijā piedalījās mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un
Polijas.

UDK

75.038(4-11)(083.824)

Kopkataloga Id: 001060202
Zuters, Uldis. un atkal mana ainava : katalogs / teksts: Uldis Zuters, Ingrīda Burāne, Marija Kaupere ; dizains, foto: Uldis Zuters ; tulkojums: Gundega Goldšmite. — [Jelgava] : [Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs], [2021]. —
1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas, portrets ; 22×22 cm. — Teksts latviešu
un franču valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-8731-8-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Katalogā apkopots U. Zutera pēdējo piecu gadu veikums, kas tapis, gatavojoties 80 gadu jubilejas izstādei Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. Viņam raksturīgas zili pelēcīgi zaļas ainavas, kurās valda vīrišķīgs miers, harmonija un dziļš dabas skaistuma
apliecinājums.

UDK

75.071.1(474.3)(083.82)

76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika
Kopkataloga Id: 001059102
Kluša, Mārīte. brīvās domas kontrolēts lidojums : izstādes katalogs = controlled flight of a free thought : exhibition catalogue / Mārīte Kluša ; teksts: Ieva
Rupenheite ; tulkojums angļu valodā: Inga Gedžūne ; foto: Ieva Benefelde, Jānis
Brauns, Ilizane Grīnberga, Jekaterina Karpova, Sandis Priede, Vitālijs Vinogradovs ; dizains: Anna Orniņa. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrs, 2021. — 47 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934594-18-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mārītes Klušas jaunākajos darbos māksliniecei raksturīgais grafīta tīklojums
ieguvis jaunu dimensiju un pārsniedzis papīra noteiktās laukuma robežas. Pēc 2016. gada radītie
darbi iezīmē jaunu pavērsienu mākslinieces līdzšinējā darbībā, un ne velti izstādes nosaukuma
varianti — „Brīvība ir apzināta nepieciešamība” vai „Brīvās domas kontrolēts lidojums” — sasaucas ar papīra nejaušo plīsumu un mākslinieka apzināto kontrolējošo darbību.

UDK

76.071.1(474.3)(083.824)
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77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi
Kopkataloga Id: 001059939
Latvian Photography = Latvijas fotogrāfija / redaktors Arnis Balčus ; dizains:
Kirils Kirasirovs. — Rīga : Mūsdienu kultūras centrs „Kultkom”, [2021].
2021. — 1 mape (5 lp., katra salocīta 16 lpp.) : ilustrācijas ; 28 cm. — „ISSN
2243-6979”—Iespiedziņās. — Fotogrāfi: Aija Pole, Reinis Hofmanis, Jānis Deinats, Laima Graždanoviča, Mersedes Margoit, Valdis Putniņš. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8754-5-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevums, kura mērķis ir ik gadu popularizēt Latvijas laikmetīgo fotogrāfiju,
šoreiz veidots kā mākslas objekts-izstāde. Tā lapas var izņemt ārā, izlocīt un pielikt pie sienas,
par aprakstiem un nosaukumiem izmantojot izdevuma vāku. Tādā veidā jebkurš lasītājs var izvēlēties darbus un autorus, kļūstot par kuratoru izstādei „Dzīve pēc Covid?”. Tieši šī tēma vieno šajā
izdevumā iekļauto autoru darbus.

UDK

77.04(474.3)(084.12)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001059560
Ričardsa, Mērija. Mūzikas vēsture bērniem / Mērija Ričardsa, Deivids Šveicers ;
Rouzas Bleikas ilustrācijas ; literārā redaktore Gundega Vaska ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Ziņas par autoriem un ilustratori: uz apvāka atloka. — Bibliogrāfija:
93. lpp. un rādītājs: 95. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: A
History of Music for Children. — ISBN 978-9984-23-850-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lielisks papildinājums jaunajiem lasītājiem paredzētajam izzinošo grāmatu
klāstam par kultūras vēsturi. Lasot grāmatu, dosimies muzikālā ceļojumā apkārt pasaulei, lai iepazītu komponistus un mūziķus, kas kļuvuši slaveni, radot un atskaņojot mūsu iecienīto mūziku.
Tāpat gūsim ieskatu plašajā mūzikas instrumentu dažādībā, kā arī vairāk uzzināsim gan par klasiskās mūzikas žanriem, gan populārās mūzikas stiliem.

UDK

78.03(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001059453
Журавлёв, Сергей. Шаляпин в Риге, на Взморье, в Либаве; август 1921 года
(к 100-летию гастролей) / Сергей Журавлёв. — [Rīga] : [Sergejs Žuravļovs],
[2021]. — 28 lpp., 2 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 24.-28. lpp.
UDK
78.071.2(470+571)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001060094
Girvičs, Kristiāns. Mūsu lielās spēles : Latvijas futbola izlases jauno laiku vēsture / Kristiāns Girvičs ; redaktors Ilvars Koscinkevičs ; fotogrāfiju autori: Romāns Kokšarovs, Rūta Kalmuka, Valda Kalniņa, Nora Krevņeva-Baibakova, Toms
Kalniņš, Ivars Ernestsons, Armands Puče. — [Rīga] : Latvijas Futbola federācija,
[2020]. — 223 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 17×23 cm. — ISBN 978-993423-186-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti apraksti un fotogrāfijas par Latvijas futbola valstsvienības
labākajām spēlēm pēc neatkarības atjaunošanas. Īpaša vieta Latvijas futbola vēsturē ir brīnumainajam 2004. gada Eiropas čempionāta ciklam. Grāmatā ir 15 nodaļas par 15 spēlēm, kas nav sīki
aprakstītas, bet izmantotas kā pieturas punkti, lai parādītu izlases attīstību, sastāva izmaiņas,
fanu un spēlētāju attieksmi.

UDK

796.332:061(474.3)(091)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
821 Daiļliteratūra
821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001059559
Auere, Margita. Gaisma izdziest! / Margita Auere ; ar Ninas Dullekas ilustrācijām ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Renāte
Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 179, [5] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
(Maģisko zvēru skola / Margita Auere ; 3). — Oriģinālnosaukums: Licht aus!. —
ISBN 978-9984-23-870-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šī skola glabā noslēpumus! Tas, kuram palaimējas, iegūst sev labāko draugu
pasaulē — maģisko zvēru. Zvēru, kas prot runāt. Ja vien viņš pieder tev… Jaunajā skolā Ida nejūtas īsti labi. Taču tad skolotāja mis Kornfīlda pastāsta bērniem par maģisko zooveikalu un Ida
saņem maģisko zvēru: burvīgo lapsēnu Rabatu. Savukārt Benijs ļoti vēlas, lai par viņa pavadoni
kļūtu kāds plēsīgais dzīvnieks. Tad citi viņu beidzot ņemtu nopietni. Sākas neticami piedzīvojumi.

UDK

821.112.2-93-32

821.112.2(494) Šveiciešu literatūra vācu valodā
Kopkataloga Id: 001058353
Valzers, Roberts. Laupītājs / Roberts Valzers ; no vācu valodas tulkojis Dens
Dimiņš ; redaktors Vents Zvaigzne ; pēcvārda autore Anna Glazova ; Māras Poļakovas pēcvārda tulkojums. — [Rīga] : Orbīta, [2021]. — 205 lpp. ; 19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — Oriģinālnosaukums: Der Räuber. — ISBN 978-9934-591-13-6
(brošēts).
A n o t ā c i j a : „Laupītājs” ir vēlīns un izteiksmes līdzekļu ziņā visradikālākais Valzera romāns — tāda bezmērķīgas esības fragmentu plūsma, kuru ne velti salīdzina ar kaleidoskopu.
Laupītājs staigā un stāsta par savām iemīļotajām, salīdzina viņas, cīnās ar istabu saimniecēm.
Viņam it kā nav savas telpas, bet ir šī plašās pastaigas oikumēne, kurā pazib daudzi notikumi
un rodas pārdomas, atziņas, patiesības. Nejauši un šķietami nevainīgi nāk gaismā apslēptais, uz
robežas esošais, turklāt Valzera novērojumu trāpīgums un smalkais humors nebeidz vien sajūsmināt lasītājus.

UDK

821.112.2(494)-31

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001059530
Bakmans, Frēdriks. Nervozie ļautiņi : romāns / Frēdriks Bakmans ; no angļu
valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā konsultante Ildze Jurisone ; māksliniece Elizabete Laura Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 335, [1] lpp. ;
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Folk med ångest. — ISBN 978-9984-23-869-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Aizkustinošs, apburošs stāsts par nekad nenotikušu noziegumu, potenciālu
bankas aplaupītāju, kas pazūd bez pēdām, un astoņiem bezgala nervoziem svešiniekiem, kuriem
izrādās daudz vairāk kopīga, nekā varētu iztēloties. Atvērto durvju dienas iespējamiem dzīvokļa
pircējiem parasti neapdraud dzīvību, taču, kad šādā apskatē negaidot iebrāžas neveiksmīgs bankas aplaupītājs, sākas neparedzēta un neparasta ķīlnieku krīze.

UDK

821.113.6-31
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821.131.1 Itāliešu literatūra
Kopkataloga Id: 001058347
Gverra, Tonīno. Saulesbrāļi jeb Tumšo viduslaiku stāstiņi / Tonīno Gverra, Luidži Malerba ; no itāliešu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; ilustrējis Gatis Šļūka ;
Raula Liepiņa iekārtojums. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2021]. — 141, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Storie dell’anno Mille. — ISBN 978-9934576-30-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šis darbs ir ļoti itālisks un ļoti savdabīgs. Tas ir komisks vēsturiski filozofisks romāns. Sižets lasītāju „iesviež” agrīnajos viduslaikos tagadējās Itālijas zemēs. Divi klaidoņi,
Cīpsla un Gāmurs, satiekas ar bruņinieku Muškāvi, un visi trīs pļāpādami, savā modē filozofēdami
un mocīdamies ar izsalkumu, klīst pa Apenīnu pussalas ceļiem un piedzīvo daudz dažādu viduslaikiem raksturīgu notikumu. Viņi arvien iekuļas smieklīgās un absurdās ķezās, un viņu sarunas
ir pilnas jocīgu pārpratumu un paradoksu.

UDK

821.131.1-93-32

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001058357
Dragomoščenko, Arkādijs. Elēģijas : dzejas izlase / Arkādijs Dragomoščenko ;
sastādījis un no krievu valodas atdzejojis Arvis Viguls ; redaktors un pēcvārda autors Andrejs Ļevkins. — [Rīga] : Orbīta, [2021]. — 113, [3] lpp. : portrets ;
19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — ISBN 978-9934-591-12-9 (brošēts).
UDK
821.161.1-1
Kopkataloga Id: 001058504
Журавлёв, Сергей. Подвиг линкора „Слава” : историческая поэзия, из
лирики, в зеркалах иронии и сатиры / Сергей Журавлёв, текст, оформление. — Рига : Родина, 2021. — 20 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001059236
Кунцевич, Иван. Ты — это мир : стихи / Иван Кунцевич ; редактор З.Г. Барановская. — Рига : [Ivans Kuncevičs], 2021. — 163 lpp. : portrets ; 18 cm. —
ISBN 978-9934-8928-1-3 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)

821.161.3 Baltkrievu literatūra
Kopkataloga Id: 001058131
Володзька, Станіслау. Збор твораў / Станіслаў Володзька ; мастацкае
афармление Вэлты Лоцэ ; экслібрыс Вячкі Целеша ; ілюстрацыі Валерыя
Підгары. — [Daugavpils] : [Daugavpils krievu rakstnieku organizācija], [2021].
Том 1. — 291 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoru:
283.-285. lpp. — ISBN 978-9934-8541-8-7 (iesiets).
UDK
821.161.3-1(474.3)
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821.172 Lietuviešu literatūra
Kopkataloga Id: 001059478
Paruļskis, Sigits. Tumsa un partneri : romāns / Sigits Paruļskis ; no lietuviešu
valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; mākslinieks
Aigars Ozoliņš. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 223, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Tamsa ir partneriai. — ISBN 978-9984-23-868-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lietuva, 1941. gads. Apmaiņā pret paša un iemīļotās, skaistās ebrejietes Juditas, drošību Vincents noslēdzis Fausta cienīgu vienošanos ar SS virsnieku: viņš fotografēs —
„taisīs mākslu” par dzimtenes ciemos un mežos notiekošajām ebreju masu slepkavībām. Vai abu
sargājamā, aizliegtā mīlestība nenonāks pārāk krasā pretrunā ar šaušalīgo, no mīļotās slēpjamo
uzdevumu? Izmantojot fotogrāfiju kā metaforu, autors nesaudzīgi atklāj daudzu savu tautiešu
pasivitāti un samierināšanos ar Lietuvas nesenās vēstures tumšākajām lappusēm.

UDK

821.172-31

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001059628
Cīrule, Baiba. Gudrinieki : dzejolīši mazajiem / Baiba Cīrule, teksts un vāka
dizaina izstrāde. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 99 lpp. : ilustrācijas ;
15×22 cm. — ISBN 978-9934-600-75-3 (iesiets).
UDK
821.174-93-1
Kopkataloga Id: 001057959
Dzejas dienas / redkolēģija, priekšvārdi: Faina Osina, Valentīns Lukaševičs ; vāka
mākslinieks Romualds Gibovskis. — [Daugavpils] : Daugavpils pilsētas dome,
[2021].
2021, XXXI [31.] laidiens. — 343 lpp. ; 17 cm. — Autori: Diāna Čiževska, Ilmārs
Deiko, Tīna Ezīte, Jana Ķapsņa, Ilona Kravčenoka, Gunta Ločmele, Valentīns
Lukaševičs, Valija Platace, Jūlija Utāne, Aivis Vaļulis, Lidija Vasaraudze, Staņi
slavs Zīlis, Екатерина Андреева, Рита Белоусова, Максим Вандышев,
Павел Васкан, Станіслаў Валодзька, Елизавета Воронина, Владимир
Вреттос, Анатолий Галлер, Виктор Гаркуль, Анастасия Глухова, Евгений
Голубев, Тамара Гордина, Галина Иванова, Елена Краева, Евгений Кузьмин, Юрий Лавриненко, Валерий Макаревич, Надежда Мартьянова, Райвис Милейко, Степанида Милошевич, Антонина Минчонок, Фаина Осина, Алина Петкун, Павел Плотников, Ольга Портная, Ирина Рабатуева,
Матвей Русакович, Оксана Сененкова, Алексей Соколов, Руслан Соколов,
Алексей Соловьёв, Ирина Страздонина-Плячко, Инета Фёдорова-Макарова, Анатолий Харин, Александр Хохлов, Марат Ягудин, Станислав
Янушкевич. — Teksts latviešu, krievu, baltkrievu, poļu un latgaliešu rakstu
valodā.
UDK
821.174-1(082)+821.161.1-1(474.3)(082)+821.161.1-1(082)+82-1(082)
Kopkataloga Id: 001059567
Irbe, Kaspars Aleksandrs. Slēptā dzīve : homoseksuāļa dienasgrāmata, 19271949 / Kaspars Aleksandrs Irbe ; priekšvārds: Ineta Lipša, Ainārs Radovics ; literārā redakcija: Arturs Hansons, Jānis Kulmanis ; personu un tematisko rādītāju
sastādīšana: Ineta Lipša, Aleksejs Muraško ; dizains: Aleksejs Muraško. — Rīga :
Ascendum, [2021]. — 532 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm + pielikums
(2 atklātnes). — Personu rādītājs: 521.-527. lpp., notikumu un tēmu rādītājs: 529.532. lpp. — ISBN 978-9934-8795-8-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jūrmalnieks Kaspars Aleksandrs Irbe dienasgrāmatu sāka rakstīt 1927. gadā
un darīja to līdz savai nāvei. Būdams homoseksuāls, Irbe turēja šo dienasgrāmatu slepenībā. Šis ir
pirmais sējums, kurā apkopoti teksti, kas tapuši no 1927. līdz 1949. gadam. Dienasgrāmatas tekstu
papildina vēsturnieces Inetas Lipšas komentāri un attēli no Irbes arhīva.

UDK

821.174-94+929+316.367.7(474.3)
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Kopkataloga Id: 001059584
Kalna, Ziedīte. Gadi rit : romāns balstīts uz patiesiem notikumiem / Ziedīte
Kalna ; redaktores: Agnese Piļāne, Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2021. — 507 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-600-78-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Z. Kalnas romāns stāsta par dzīvi. Katram tā ir sava. Dzīve nebūt nav vienkārša un to nodzīvot arī nav vienkārši. Reizēm tā ir vieglāka, reizēm smagāka. Kas ceļā notiks, ne uz
priekšu minams, ne arī izzināms.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001058385
Lavrinoviča, Ina. Katra maza radībiņa / Ina Lavrinoviča ; Lības Ķīvičas ilustrācijas. — [Talsu novads] : [Ina Lavrinoviča], 2021. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. —
ISBN 978-9934-23-459-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Inai Lavrinovičai šī ir pirmā bērnu dzejoļu grāmata. Autore šobrīd strādā muzejā Talsos. Viņa ļoti vēlas bērniem radīt prieku. Grāmata „Katra maza radībiņa” cenšas padarīt
krāsaināku bērnu ikdienu. To ilustrējusi astoņgadīgā Lība.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001059630
Marts, Andris. Sarunas ar rasas lāsēm / Andris Marts ; Ritas Ingas Freimanes
bērnu gleznošanas studijas dalībnieku gleznas. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2021. — 98 lpp. : ilustrācijas ; 15×22 cm. — ISBN 978-9934-600-79-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas saturu veido bērnu gleznas, tām atbilstošās pasakas un dzejoļi. Visi
teksti A. Martam radās pēkšņi, paši no sevis, tiklīdz viņš ieraudzīja kādu jaunu, tikko uzgleznotu
gleznu. Bērnu radītais bija tik saistošs un interesants, ka neatstāja autoru vienaldzīgu.

UDK

821.174-93-1+821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001058435
Mājenieks, Jānis Dzintars. Slēģu Jāņa dzeja draugiem un dzimtenei / Jānis Dzintars Mājenieks ; vāka gleznojums: Astrīda Mājeniece ; dizains: Ilze Mājeniece. —
[Rīga] : ZTJC, 2020. — 62 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm.

A n o t ā c i j a : Slēģu Jānis, īstajā vārdā Jānis Dzintars Pikurs, pirmos divus skolas gadus pavadījis Jaunpiebalgā. 1951. gadā Rīgā adoptēts un ieguvis uzvārdu Mājenieks. Strādājis Rīgas radio
rūpnīcā, arodizglītības sistēmā. Nopietnāk pievērsies dzejai pēc atgriešanās Jaunpiebalgā 2001.
gadā. Daži dzejoļi tulkoti arī vairākās svešvalodās.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001059611
Sameklē mani atmiņās : dzeja un pārdomas vārsmās / redaktore un sastādītāja
Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 136 lpp. ; 21 cm. — Autori: Ligita Deviķe, Aina Dravniece, Daina Ernsone, Agnese Ezerroze, Liliāna Kalve,
Iveta Reinsone, Lidija Terlanova-Dreiska, Ligita Zvirbule. — ISBN 978-9934-60074-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ir tādas dienas, kad sauli gribas satīt kamolā, iet ielās dāvāt gaismu un siltumu cilvēkiem. Bet ir arī tādas dienas, kad sajūta, ka vējš dvēseli plēš sīkās daļiņās. Tu meklē
patvērumu un atbalstu, bet saproti, ka esi viens un nevienam nerūp tava sāpe. Katru dienu mēs
meklējam patvērumu no atmiņām un atmiņās.

UDK

821.174-1(082)+821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 001059599
Tora, Inese. aicinājums : dzeja / Inese Tora ; māksliniece Sandra Semenkoviča. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 106 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-60080-7 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001059268
Zemgales Vācelīte : literārais almanahs / grāmatas sastādītāji un priekšvārdu
autori: Jānis Zariņš, Rasma Urtāne ; [ievads]: Velta Brinza ; dizains: Endijs Zariņš ;
foto: Jānis Belovs, Melita Zariņa. — Jelgava : Jelgavas Latviešu biedrība, 2021.
2021. — 417, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8861-2-6
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Ikgadējā dzejas kopkrājumā „Zemgales Vācelīte” publicēti 39 autoru darbi
par dažādām tēmām: mīlestību, dabu, gadalaikiem, izceļot tieši pārdomas par dzīvi un cilvēku
savstarpējām attiecībām pandēmijas laikā.

UDK

821.174-1(082)+821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 001059245
Žuravska, Dzintra. Kam tiks mantojums : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka
dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita,
[2021]. — 199 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-614-02-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dz. Žuravskas romānā aprakstītas kaislības par mantošanas tiesībām, kur
parādās cilvēku gan negodīgās, gan cēlsirdīgās īpašības.

UDK

821.174-31

821.511.113 Igauņu literatūra
Kopkataloga Id: 001059481
Reinausa, Rēli. Mortens, Emīlija un zudušās pasaules : romāns / Rēli Reinausa ;
Marjas Līsas Platsas ilustrācijas ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārā redaktore Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 173,
[2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Morten, Emilie ja kadunud
maailmad. — ISBN 978-9984-23-862-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Mazliet noslēpumainā un diezgan skaudrā stāsta galvenā darbības vieta ir
purvs. Netālu no tā trūcīgos apstākļos kopā ar savu tēvoci alkoholiķi dzīvo Mortens, kura mamma
ir aizbraukusi strādāt uz Somiju. Puiša vienīgā bagātība ir fotokamera. Kādu vakaru viņš purvā
nejauši sastopas ar Emīliju, kura kļūst par viņa draugu un dod spēku izturēt par spīti visam. Drīz
jaunietis saprot, ka noslēpumainā meitene nemaz nevar aiziet no purva…

UDK

821.511.113-93-31
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 001058410
Krupko, Elīna. Izzini un iepazīsti Madonu / teksts un ilustrācijas: Elīna Krupko ;
teksta redaktore Sabīne Mika ; vēstures faktu redaktore Rita Medne. — Madona :
Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs, [2021]. — 24 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas, karte ; 21×30 cm.
A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmata sniedz aizraujošu un interesantu ceļojumu Madonas pilsētas vēsturē un arī šodienā. Krāsojot, skaitot, lasot, meklējot atbildes kā pilsētā, tā grāmatiņā
bērni varēs uzzināt dažādus faktus par Madonu un, galvenais, darīt to ar prieku un ieinteresētību.
Grāmata ir dāvana pilsētas 95. gadskārtā un skolēniem 1. septembrī.

UDK

908(474.369)

Kopkataloga Id: 001059593
Tuza, Inta. Vadakstnieku stāsti : 2019-2021 / sastādītāja un literārās apdares autore Inta Tuza ; vāka dizains: Ēriks Meijers ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2021. — 228 lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti, ;
25 cm. — ISBN 978-9934-600-76-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Inta Tuza kopš 1986. gada nodarbojas ar novadpētniecību, tostarp ar vadakstnieku, priedulnieku un bileiķnieku aptaujāšanu, atmiņu stāstījumus pierakstot. Tagad no
pierakstu kladēm tapis vadakstnieku stāstu krājums, kurš papildināts ar Nacionālās Mutvārdu
vēstures ierakstu kopijām un Latvijas Folkloras krātuves materiāliem.

UDK

908(474.334)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001058119
Bluķe, Zane. Mazais Liepājas pētnieks / ilustrācijas un grafikas dizains: Zane
Bluķe ; priekšvārda autors Gunārs Ansiņš. — [Liepāja] : [Liepājas pašvaldības
administrācija], [2021]. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmatiņa aicina doties aizraujošā piedzīvojumā. Tā mudinās izpētīt slaveno Liepājas vēju, doties uz skaisto pludmali, iepazīt Liepājas parkos augošos kokus, kā
arī veikt daudz citu aizraujošu lietu.

UDK

913(474.321.2)(02.053.2)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 001057897
Bolšaitis, Pēteris. Latvia’s Unsung Heroes / Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse, Anna
Žīgure. The Burning Conscience / Elīna Kalniņa ; translated by Rita Laima Bērziņa ; literary editor Uldis Brūns ; design: Daiga Brinkmane. — Rīga : Laika grāmata, 2021. — 288 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Latvijas klusie varoņi. — ISBN 978-9934-511-80‑6
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Pirmā grāmata par līdzcilvēku glābšanas gadījumiem gan padomju, gan nacistiskās okupācijas laikā iznāca 2017. gadā. Grāmatā „Latvijas klusie varoņi. Sirdsapziņas ugunskurs” iepriekš apkoptie varoņu stāsti tika papildināti ar sešiem stāstiem no Cēsu ekspozīcijas.
Tos visus vieno grāmatas pirmā izdevuma autoru paustā un otrā izdevuma līdzautorei Elīnai Kalniņai tuvā atziņa: „Cilvēki toreiz neapzinājās savas rīcības lielumu. Nav zināms, ka kāds sevi būtu
uzskatījis par īpašu varoni un plātījies ar to; viņi vienīgi rīkojās tā, kā lika sirdsapziņa”.

UDK

929(474.3)+94(474.3)”1939/1945”(092)+821.174-94(082)
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Kopkataloga Id: 001004902
Urtāne, Rasma. Baiba : biogrāfiski sociālkultūrvēsturiska monogrāfija / Rasma
Urtāne, Baiba Rivža ; mākslinieciskais noformējums: Jānis Rožukalns ; fotogrāfi:
Dainis Lapiņš, Jānis Brencis, Alma Edžiņa, Roberts Svižeņecs ; recenzenti: Dr.oec.
Elīna Konstantinova, Dr.paed. Ņina Linde, Dr.agr. Dainis Lapiņš. — Rīga : Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, 2020. — 431 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Ziņas par autori: 383. lpp. — B. Rivžas publikāciju saraksts (pēc
2010. gada): 362.-366. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija angļu valodā. —
ISBN 978-9934-8939-0-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas autores, balstoties uz faktiem, cilvēku liecībām un dzīvesstāstiem,
parāda to, kā vienas dzimtas vairākas paaudzes gadsimtiem ilgi attīstās, veido tradīcijas, rada,
pārmanto un nodod tālāk dzīves gudrību un vērtības. Tās atklājas caur spīta, virzības uz sasniegumiem, mīlestības un veiksmju, sāpju un kritienu, karjeras kāpņu prizmu. Akadēmiķe Baiba
Rivža ir piederīga Sēlijas Grasbergu dzimtai. Dzimta izveidojusi lielu saimniecību, tikumiski audzinājusi un skolojusi bērnus, cietusi dažādu varu represijās, un grāmatā atklājas saņemtā garīgā
mantojuma tiešā ietekme uz Baibas dzīvi.

UDK

929(474.3)+33(474.3)(092)+378(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001058517
Тюрин, Павел. Nach wendichen siten : (об истории происхождения красно-бело-красного флага) / Павел Тюрин, Михаил Тюрин ; стихи, редактор-издатель Журавлев С. — Рига : Профессиональная писательская организация Родина : Русский культурный центр „Улей”, 2021. — 32 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 30 cm. — „Славянское наследие”—Virstitulā. — Bibliogrāfija: 31.-32. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu valodā,
fragmenti vācu valodā.
UDK
929.921(474.3)+342.228(474.3)

94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 001057938
Jaunsleinis, Jānis. Nepratām cienīt un sargāt demokrātiju : Jāņa Jaunsleiņa atmiņas un dienasgrāmata (1907-1941) / sastādījis un rediģējis Pēteris Bolšaitis ;
māksliniece Daiga Brinkmane ; priekšvārds: Egils Levits. — [Rīga] : Laika Grāmata, [2021]. — 615 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāns, portreti ; 24 cm. — ISBN
978-9934-511-79-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Jāņa Jaunsleiņa dienasgrāmatas piedzīvojušas raibu mūžu. Savulaik slēptas
no komunistiem, nacistiem, čekistiem un arī no padomju žurnālistiem. Uzticot dienasgrāmatas
pārrakstīšanu ar rakstāmmašīnu, pazaudēti vienā, 1921. gada burtnīcā, fiksētie ieraksti. Bet brīnumi notiek — gan atradās 1922. gada burtnīca, gan, vienojoties kopīgā darbā, izdevies nodot
lasītāju vērtējumam šo unikālo grāmatu”, teic vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš.

UDK

94(474.321.2)”1907/1941”(093.3)

Kopkataloga Id: 001058434
Целеш, Вячка. Ваўкавыскія паштоўкі : 1919-1939 : каталог / Вячка Целеш ;
рэдактар Міхась Казлоўскі ; оформление: Алина Счястная. — [Rīga] : [Vjačeslavs Telešs], 2021. — 29, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
29. lpp. — ISBN 978-9934-23-407-1 (brošēts).
UDK
94(476)
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