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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
001 Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija
Kopkataloga Id: 001056118
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Zinātņu vēsture un muzeoloģija. Latvijas Universitātes Muzeja sekcija „Zinātņu
vēsture un muzeoloģija” : Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference : referātu tēžu krājums / sastādītāja un priekšvārda autore Iveta Gudakovska ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp.,
PDF) : ilustrācija ; 510,82 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934-18-673-8 (PDF).

A n o t ā c i j a : LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences Muzeja sekcijas trīs sesijas
„Zooloģijas muzejam 100”, „Vēsturiskās liecības atmiņas institūciju krājumos” un „Pagātne sasaucas ar tagadni” notika 2021. gada martā tiešsaistē. Trijās sesijās nolasīto referātu galvenās tēzes
šajā krājumā sakārtotas referentu uzvārdu alfabētiskā secībā.

UDK

001(474.3)(062)+069(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001062957
Latvijas Zinātņu akadēmija. Yearbook / editorial board: Ojārs Spārītis (editor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor Antra Legzdiņa ; design:
Inta Sarkane ; Latvian Academy of Sciences. — [Rīga] : Zinātne, [2021].
2021. — 1 tiešsaistes resurss (132 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti,
tabulas ; 4,05 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 9789934599132 (kļūda).
UDK
001.32(474.3)(058)
Kopkataloga Id: 001059773
Relevant Trends of Scientific Research in the Countries of Central and
Eastern Europe (2020 : Latvija). Relevant Trends of Scientific Research in the
Countries of Central and Eastern Europe : international scientific conference, November 20th, 2020 : proceedings of the conference. — Riga : Baltija Publishing,
2020. — 198 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — ISBN 978-9934-26-002-5 (brošēts).
UDK
001(062)
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Kopkataloga Id: 001062969
Sadarbība izcilībai : Latvijas un diasporas pētnieku skatījums uz savstarpējo
sadarbību : pētījuma ziņojums / Rita Kaša, Olga Cara, Zane Meļķe, Inta Mieriņa ; zinātniskā recenzente Baiba Bela-Krūmiņa ; Latvijas Universitātes Diasporas
un migrācijas pētījumu centrs. — Rīga : LU Diasporas un migrācijas pētījumu
centrs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (101 lp., PDF) : diagrammas, portreti, tabulas ;
2,16 MB. — Ziņas par autorēm: 2. lp. — Bibliogrāfija: 70.-72. lp. — Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Pētījuma mērķis bija identificēt, kādi faktori nosaka Latvijas un diasporas zinātnieku sadarbību. Gan Latvijas, gan diasporas zinātnieku attieksme pret savstarpējo sadarbību
ir pārsvarā pozitīva. Barjeras sadarbībai veido zinātnieku noslogotība savā pamata darbavietā un
laika trūkums sadarbības organizēšanai, sadarbības finansējuma trūkums, nepilnīgā informācijas aprite par sadarbības iespējām, Latvijas akadēmiskās vides noslēgtība jaunai konkurencei un
institucionāla atbalsta trūkums sadarbībai.

UDK

001.89(047)

005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 001063093
Menk, Oliver. The Influence of Leadership Power on Trust Between Supervisors
and Subordinates in Profit-Oriented Organizations in German Speaking Countries : summary of doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree
(Ph.D.) in economics and business / Oliver Menk ; supervisor Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls ; reviewers: Dr.sc.admin. Henrijs Kaļķis, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec.
Tatjana Tambovceva ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and
Economics = Līderības varas ietekme uz uzticēšanos starp priekšniekiem un padotajiem uz peļņu orientētājās organizācijās vāciski runājošajās valstīs : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Oliver Menk ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.admin. Andrejs
Cekuls ; recenzenti: Dr.sc.admin. Henrijs Kaļķis, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec.
Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (97 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,69 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934187261. — Bibliogrāfija: 95.-97. lp. — Teksts angļu un latviešu
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 9789934-18-727-8 (PDF).
UDK
005.322:316.46=112.2(043)
Kopkataloga Id: 001063094
Pfalz, Reimar. The Impact of Macroeconomic and Individual Factors on Real Estate Mortgage Defaults in Risk Management : summary of doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Reimar
Pfalz ; supervisor Dr.rer.pol. Stephan O. Hornig ; reviewers: Dr.oec. Andrejs Cekuls,
Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics = Makroekonomisko un individuālo
faktoru ietekme uz nekustamā īpašuma aizdevumu saistību neizpildi risku pārvaldībā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Reimar Pfalz ; darba zinātniskais vadītājs
Dr.rer.pol. Stephan O. Hornig ; recenzenti: Dr.oec. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana
Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un
ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes resurss
(65 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,26 MB. — Resursā uzrādīts
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934187322. — Bibliogrāfija: 61.-64. lp. — Teksts
angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-733-9 (PDF).
UDK
005.334:005.332.3(043)+347.2(043)
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Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001062704
Bīkrofts, Saimons. LEGO. Uzbūvējami 5 minūtēs / teksta autors Saimons Bīkrofts ; AMEET. — Dreiliņi, Stopiņu novads : Anvol, [2021]. — 96 lpp. : ilustrācijas ;
27 cm + LEGO klucīši. — Izdevums sastāv no grāmatas, 50 LEGO elementiem un
kastes. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: LEGO® Iconic. 5-Minute Builds. — ISBN 978-9934-9019-0-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Atklājiet vairāk nekā 100 lielisku ideju ar LEGO uzbūvējamiem modeļiem,
spēlēm, puzlēm un uzdevumiem. Aktivitātes var veikt ar komplektā iekļautajiem LEGO klucīšiem.
Katra aktivitāte ir īpaši izstrādāta, lai varētu paveikt piecās minūtēs.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001062707
LEGO. Uzbūvējiet un aplīmējiet! : pielāgoti automobiļi / AMEET. — Dreiliņi, Stopiņu novads : Anvol, [2021]. — 48 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ;
27 cm + LEGO klucīši. — Izdevums sastāv no grāmatas, uzlīmēm, 50 LEGO elementiem un kastes. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: LEGO®
Iconic. Build and Stick. — ISBN 978-9934-9019-1-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Uzbūvējiet savu sacīkšu automobili, izmantojot komplektā iekļautos LEGO
klucīšus un instrukciju! Izvēlieties jebkuru no bāzes modeļiem, pēc tam atbilstoši sacīkšu vajadzībām modificējiet savu superātro mašīnu! Tad ļaujiet vaļu izdomai, izmantojot komplektā
iekļautās īpašās izturīgās uzlīmes! Izmantojiet aktivitāšu lappuses, kurās ir daudz aizraujošu attēlu, krāsošanas, uzlīmju uzdevumu un daudz kā cita!

UDK

087.5

09 Rokraksti. Retie un ievērojamie darbi
Kopkataloga Id: 001060656
Catalogue of the Riga Jesuit College Book Collection (1583-1621) : history and
reconstruction of the collection = Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (15831621) katalogs : krājuma vēsture un rekonstrukcija / edited by Gustavs Strenga
and Andris Levāns ; catalogue edited by Renāte Berga and Laura Kreigere-Liepiņa ; visual image of the book: Anete Krūmiņa ; reviewed by Dr.hist. Gvido
Straube and PhD Jānis Krēsliņš ; editor of catalogue entries Silvija Šiško ; English
translation: Eva Eihmane ; copy-editors: Agita Kazakeviča (Latvian), Daina Grosa (English) ; foreword: Andris Vilks. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka,
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (628 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas ; 10,67 MB. —
Ziņas par autoriem: 211.-214. lp. — Sējums iznāk Valsts pētījumu programmas
„Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta „Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” (VPP-IZM-2018/1-0022) un LV 100 programmas „Latvijas valstiskuma
idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā” ietvaros. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs un rādītāji: 503.-560. lp. — Teksts angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-9984-850-99-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Šis izdevums būtiski papildina priekšstatus par grāmatu krātuvēm Rīgā laika posmā līdz 1621. gadam, kā arī sniedz informāciju jezuītu bibliotēku vēsturē daudz plašākā
reģionā.

UDK
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Kopkataloga Id: 001059936
Catalogue of the Riga Jesuit College Book Collection (1583-1621) : history and
reconstruction of the collection = Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (15831621) katalogs : krājuma vēsture un rekonstrukcija / edited by Gustavs Strenga and
Andris Levāns ; catalogue edited by Renāte Berga and Laura Kreigere-Liepiņa ;
visual image of the book: Anete Krūmiņa ; reviewed by Dr.hist. Gvido Straube and
PhD Jānis Krēsliņš ; editor of catalogue entries Silvija Šiško ; English translation:
Eva Eihmane ; copy-editors: Agita Kazakeviča (Latvian), Daina Grosa (English) ;
foreword: Andris Vilks. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2021]. — 622,
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. — Ziņas par autoriem: 209.-212. lpp. — Sējums iznāk Valsts pētījumu programmas „Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta „Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme,
veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” (VPP-IZM-2018/1-0022) un
LV 100 programmas „Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas
kultūras telpā” ietvaros. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītāji: 501.558. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-9984-850-96-2 (iesiets).
UDK
091(083.82)
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001059301
Current Trends and Factors of the Development of Pedagogical and Phychological Sciences in Ukraine and EU Countries (2020 : Ļubļina, Polija). Current Trends and Factors of the Development of Pedagogical and Phychological
Sciences in Ukraine and EU Countries : international scientific and practical conference, September 25-26, 2020 / Maria Curie-Skłodowska University. — Riga ;
Lublin : Baltija Publishing, 2020. — 258 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-58880‑8 (brošēts).
UDK
159.9(062)+37(062)+37.015.3(062)
Kopkataloga Id: 001061594
Zvaigzne, Guntis. Kāpēc neesam laimīgi / Guntis Zvaigzne. — Rīga : Sava grāmata, 2021. — 947 lpp. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-604-33-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Nejūties kā īsteni laimīgs cilvēks? Jeb varbūt gribi palīdzēt kādam, kurš nav
laimīgs, tikai nezini kā? Nezini, kā atrisināt samilzušu problēmu, jeb vienkārši neproti dzīvē gūt
panākumus? Vai Tev ir sajūta, ka tu bezjēdzīgi ej pa riņķi, meklējot izeju? Varbūt vienkārši neproti
jautri pavadīt laiku? Šī grāmata dos Tev pat vairāk atbilžu, nekā Tu vēlējies.

UDK

159.923.2
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001063918
Gulbis, Modris K. Lasīsim Bībeli! : rokasgrāmata Bībeles lasītājiem / Modris
K. Gulbis. — 5. rediģētais izdevums. — Limbaži : Limbažu evaņģēliski luteriskā
draudze, 2021. — 142 lpp. : ilustrācijas, kartes, portrets, tabulas ; 21 cm. — Pirmizdevums izdots: Latviešu ev. lut. Kristus draudze Mineapolē, 1975. — ISBN 9789934-8956-3-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā lasāms īss katras Bībeles grāmatas satura atstāsts un ieteikumi,
kādā secībā labāk lasīt Bībeles grāmatas. Grāmatā atrodami Bībeles lasīšanas plāni, ieteikumi no
Bībeles biedrības, saraksts ar lasījumiem, kas luterāņu draudzēs tiek lasīti svētdienās, svētku un
piemiņas dienās. Tādejādi lasītājiem jau iepriekš iespējams iepazīties ar lasījumiem, kas izskanēs
baznīcā dievkalpojumos. Pievienotas arī Vecās un Jaunās Derības notikumu hronoloģijas, neliela
konkordance, lūgšanas, arī raksts par Bībeles tulkojumiem latviešu valodā.

UDK

27-23(035)

Kopkataloga Id: 001061436
Kostanda, Ainārs. Lūgšanu pērles / sastādītājs, ilustrāciju autors Ainārs Kostanda ; redaktore Elīna Lāce. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], 2021. — 63 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm.
A n o t ā c i j a : Šajā izdevumā sakopotās lūgšanas dāvina iespēju piedzīvot Dieva tuvumu.
Vairāki autori sen aizgājuši Dieva mierā, citi, kā mācītājs Ainārs Kostanda, aicina lūgšanās meklēt
pērles, kas bagātina dzīvi.

UDK

27-534.3

Kopkataloga Id: 001059802
Plūme, Ilars. Jāņa evaņģēlija komentārs / Ilars Plume ; atbildīgais par izdevumu
Juris Matvejs ; teksta redaktore Milda Klampe ; vāka dizains: Arnis Grinbergs. —
[Ķekavas novads] : Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu draudze,
[2021].
3. daļa. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ; 874,41 KB. — Vāka dizainam izmantota Viļņa Heinrihsona gleznas „Svaidīšana” reprodukcija. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-8836-4-4 (ePUB) ; ISBN 9789934883637
(kļūda).
A n o t ā c i j a : Jāņa evaņģēlijs sarakstīts, lai sniegtu padziļinātu izpratni par Jēzus dzīvi un
darbību, kas palīdzētu kristiešiem atbildēt uz pieaugošo maldu mācītāju propagandu. Daudzējādā ziņā maldīgās tā laika reliģiskās idejas atgādina mūsdienās plaši izplatītas domas. Grāmata
nepretendē uz oriģinalitāti, bet drīzāk tās ir citu labāko autoru veikuma apkopojums, kas sniedz
ekseģētisku, vēsturisku un mūsdienu jautājumus adresējošu Jāņa evaņģēlija izklāstu.

UDK

27-247.8-273

Kopkataloga Id: 001062731
Simanovičs, Kaspars. Dienas līdzsvars. Mūžsena gudrība šodienas skatījumā :
pārdomas par Sīraha gudrības grāmatu / Kaspars Simanovičs ; literārā redaktore
Elmīra Cacure ; vāka un grāmatas dizaina autore Inta Sarkane. — Rīga : Noētiskās
veselības biedrība Elizeja, 2021. — 359 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-23-465-1
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Vispirms „Dienas līdzsvars” sākās kā raidījumu cikls, lai palīdzētu cilvēkiem,
kurus piemeklējusi grūtsirdība. Kopš 2020. gada novembra ēterā izskanēja dažu minūšu garas
pārdomas, tagad tās apkopotas un izdotas grāmatā. Sīraha gudrības grāmata, tapusi 2. gadsimtā
pirms Kristus dzimšanas, pieder pie t.s. „gudrības literatūras”, kas atspoguļo cilvēces uzkrātās
zināšanas un izpratni par ikdienas dzīvi, attiecībām, garīgi-reliģiskām patiesībām, vērtībām un
ētiku.

UDK

27-584+27-252.2
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Kopkataloga Id: 001064044
Volšs, Nīls Donalds. Sarunas ar Dievu : neparasti dialogi / Nīls Donalds Volšs ;
no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 294, [1] lpp. ; 19 cm. —
Alfabētiskais rādītājs: 287.-[295.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Conversations with
God. — ISBN 978-9934-0-3588-3 (brošēts) (2021).
A n o t ā c i j a : Iedomājieties, ka jums ir iespējams uzdot Dievam jautājumus par mīlestību
un ticību, dzīvi uz Zemes un pēc nāves, labo un ļauno, panākumiem un naudu! Bet vai spējat iztēloties, ka Dievs sniedz jums skaidras un saprotamas atbildes? Jūs droši vien uzskatāt, ka tas nav
iespējams. Nīls D. Volšs saņēma šīs atbildes. Arī jūs tās uzzināsiet, ja atvērsiet grāmatu un sāksiet
savu sarunu ar Dievu.

UDK

27-584
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001061555
Kuzichkin, Andrey. Russian Media Landscape : structures, mechanisms, and
technologies of information operations : report / Andrey Kuzichkin, Monika
Hanley ; editor Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic
Communications Centre of Excellence, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp., PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 5,98 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 55.-59. lp. — ISBN 9789934-564-40-6 (PDF).
UDK
316.74:32(470+571)(047.31)+07(470+571)(047.31)
Kopkataloga Id: 001063906
Listere, Keita. Priekameitas, bārdāmas un naktstauriņi : pērkamās mīlas vēsture / Keita Listere ; no angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; literārā konsultante Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 255 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 246.-251. lpp. un rādītājs:
254.-255. lpp. — Oriģinālnosaukums: Harlots, Whores & Hackabouts. — ISBN
978-9984-23-854-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Daudz apspriesta, nopulgota un aizbildināta, pērkamās mīlas vēsture ir kontroles, stigmu un stereotipu pilna, bet reālā dzīve visbiežāk paliek ārpus tās lappusēm. Šajā provokatīvajā un asprātīgajā kultūrvēsturiskajā apskatā autore ļauj ieraudzīt priekameitu, bārdāmu
un naktstauriņu pasauli pašu tās iemītnieku acīm. Šī autoritatīvā pērkamās mīlas vēsture, kas
aizved uz viduslaiku Londonas tumšajām ieliņām, Ņūorleānas bordeļiem, ķīniešu ziedu laivām
un karaliskajām guļamistabām, ir intriģējošu faktu, iztēli rosinošu gleznojumu un fotoarhīvos
atrastu retumu pārpilna.

UDK

316.367(091)

Kopkataloga Id: 001063148
Roozenbeek, Jon. Inoculation Theory and Misinformation / Jon Roozenbeek
and Sander van der Linden ; editing Tomass Pildegovičs ; design: Linda Curika. —
Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2021. — 1 tiešsaistes
resurss (22 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,33 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934564444. — Bibliogrāfija: 18.-21. lp. — ISBN 978-9934-56449-9 (PDF).
UDK
316.774(047.31)+07(047.31)
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Kopkataloga Id: 001060200
Sabiedrība un kultūra = Society and Culture : rakstu krājums / sastādītājs, atbildīgais redaktors Arturs Medveckis ; redakcijas kolēģija: Dr.phil. Gunārs Brāzma,
Dr.oec. Aija Eglīte, Dr.hist. Edvīns Evarts [un vēl 23 redaktori] ; literārās redaktores: Dr.philol. Līga Krūmiņa (latviešu valoda), PhD Lāsma Latsone (angļu valoda) ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu institūts. Socioloģisko pētījumu
centrs, Vadības un sociālo zinātņu fakultāte, Šauļu universitāte. — Liepāja : LiePA, 2021.
XXIII [23]. — 249 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. —
Redaktori arī: Dr.phil. Zaigonis Graumanis, Dr.sc.com. Anita Jansone, Dr.iur.,
Dr.h.polit. Tālavs Jundzis, Dr.biol. Roberts Jūrmalietis, Dr.iur. Sandra Kaija, Dr.paed. Inta Klāsone, Dr.sc.ing. Jurijs Kočetkovs, Dr.hist. Ārija Kolosova,
Dr.philol. Līga Krūmiņa, Dr.sc.admin. Inta Kulberga, Dr.sc.soc. Inga Sprice,
Dr.paed. Alīda Samuseviča, Dr.philol. Barbala Simsone, Dr.hist. Henrihs Soms,
Dr.psych. Irina Strazdiņa, Dr.h.philol. Jānis Valdmanis, Dr.philol. Sandra Veinberga, Dr.soc. Vladislavs Volkovs, Dr.biol. Māra Zeltiņa u.c. — ISSN 1407-6918
(iespiests), ISSN 2592-8805 (elektronisks). — Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Rakstu krājuma 23. laidiena īpašā tēma ir cilvēks ekosistēmā. Tēmas fokusējums tika definēts vēl pirms pandēmijas apjausmas, taču pirmās ziņas par lipīgās vīrusu infekcijas slimības konstatēšanu saasināja daudzu pētnieku uzmanību. Drīz COVID 19 globālā pandēmija izplatījās ārpus sākotnējā areāla Ķīnā un skāra arī Eiropu. Daudzās valstīs un arī Latvijā
pandēmijas dēļ tika ierobežota cilvēku mobilitāte un arī pulcēšanās, lai ierobežotu vīrusa izplatību cilvēku tiešas kontaktēšanās ceļā.

UDK

316(082)+94(474.3)(082)+37(082)

Kopkataloga Id: 001056352
Sabiedrība un kultūra = Society and Culture : rakstu krājums / sastādītājs, atbildīgais redaktors Arturs Medveckis ; redakcijas kolēģija: Dr.phil. Gunārs Brāzma,
Dr.oec. Aija Eglīte, Dr.hist. Edvīns Evarts [un vēl 23 redaktori] ; literārās redaktores: Dr. philol. Līga Krūmiņa (latviešu valoda), PhD Lāsma Latsone (angļu valoda) ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu institūts. Socioloģisko pētījumu
centrs, Vadības un sociālo zinātņu fakultāte, Šauļu universitāte. — Liepāja : LiePA, 2021.
XXIII [23]. — 1 tiešsaistes resurss (249 lp., PDF) : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 2,90 MB. — Redaktori arī: Dr.phil. Zaigonis Graumanis, Dr.sc.
com. Anita Jansone, Dr.iur., Dr.h.polit. Tālavs Jundzis, Dr.biol. Roberts Jūrmalietis, Dr.iur. Sandra Kaija, Dr.paed. Inta Klāsone, Dr.sc.ing. Jurijs Kočetkovs,
Dr.hist. Ārija Kolosova, Dr.philol. Līga Krūmiņa, Dr.sc.admin. Inta Kulberga,
Dr.sc.soc. Inga Sprice, Dr.paed. Alīda Samuseviča, Dr.philol. Barbala Simsone,
Dr.hist. Henrihs Soms, Dr.psych. Irina Strazdiņa, Dr.h.philol. Jānis Valdmanis,
Dr.philol. Sandra Veinberga, Dr.soc. Vladislavs Volkovs, Dr.biol. Māra Zeltiņa
u.c. — ISSN 1407-6918 (iespiests), ISSN 2592-8805 (elektronisks). — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK
316(082)+94(474.3)(082)+37(082)
Kopkataloga Id: 001059962
Valtenbergs, Visvaldis. Valsts atbalsts plašsaziņas līdzekļiem laikposmā no
2014. gada līdz 2019. gadam : pētījuma gala ziņojums, 2021. gada augusts / Visvaldis Valtenbergs, Ilona Beizītere, Inta Krūmiņa, Zanita Avotniece, Inese Grumolte-Lerhe ; Saeimas Analītiskais dienests. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (81 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
2,61 MB. — Bibliogrāfija: 47.-52. lp. — ISBN 978-9934-598-20-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Pētījumā aplūkotās valsts institūcijas un kapitālsabiedrības, kuru kompetencē tieši neietilpst atbalsta nodrošināšana plašsaziņas līdzekļiem, pamatā finansējumu tiem atvēlējušas, lai informētu sabiedrību un veiktu sabiedrisko attiecību funkciju attiecībā uz konkrētiem
šo valsts iestāžu definētiem mērķiem vai par konkrēto iestāžu kompetencē ietilpstošām jomām.

UDK

316.774(474.3)(047.31)
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Kopkataloga Id: 001060898
Valtenbergs, Visvaldis. Valsts atbalsts plašsaziņas līdzekļiem laikposmā no
2014. gada līdz 2019. gadam : pētījuma gala ziņojums, 2021. gada augusts / Visvaldis Valtenbergs, Ilona Beizītere, Inta Krūmiņa, Zanita Avotniece, Inese Grumolte-Lerhe ; Saeimas Analītiskais dienests. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima,
2021. — 78 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 45.50. lpp. — ISBN 978-9934-598-19-7 (brošēts).
UDK
316.774(474.3)(047.31)
Kopkataloga Id: 001063148
Vinogradova, Līga. Emociju loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda
„zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — socioloģija un sociālais darbs,
apakšnozare — citas socioloģijas un sociālā darba apakšnozares (emociju socioloģija) / Līga Vinogradova ; promocijas darba vadītāja Dr.sc.soc. Anda Laķe ;
oficiālie recenzenti: Dr.art. Valdis Muktupāvels, Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs, Ph.D.
Guntis Šmidchens ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2021. — 74 lpp. : diagramma, shēma ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-72. lpp.
UDK
316.613.4(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001060979
Vinogradova, Līga. Emociju loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā
un pārmantošanā : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors
(Ph.D.)” iegūšanai, nozare — socioloģija un sociālais darbs, apakšnozare — citas
socioloģijas un sociālā darba apakšnozares (emociju socioloģija) / Līga Vinogradova ; promocijas darba vadītāja Dr.sc.soc. Anda Laķe ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 319 lp. : diagramma, shēma,
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 256.-265. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija
arī angļu valodā.
UDK
316.613.4(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001060980
Vinogradova, Līga. The Role of Emotions in Sustaining and Transmitting the
Song and Dance Celebration : summary of the doctoral thesis for obtaining a
doctoral degree (Ph.D.), sector — sociology and social work, sub-sector — other
sub-sectors of sociology and social work (sociology of emotions) / Līga Vinogradova ; supervisor Dr.sc.soc. Anda Laķe ; official reviewers: Dr.art. Valdis Muktupāvels, Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs, Ph.D. Guntis Šmidchens ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 2021. — 71 lpp. : diagramma, shēma ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 57.-69. lpp.
UDK
316.613.4(474.3)(043)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001061893
Critical infrastructure in the Baltic states and Norway : strategies and practices
of protection and communication / editors: Māris Andžāns, Andris Sprūds, Ulf
Sverdrup ; language editing: Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova and Skrivanek
Baltic ; layout: Oskars Stalidzāns. — [Rīga] : Latvian Institute of International
Affairs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (199 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 2,33 MB. — Autori: Māris Andžāns, Evija Djatkoviča, Jakub M. Godzimirski, Ivo Juurvee, Ramon Loik and Ramūnas Vilpišauskas. — Ziņas par autoriem:
195.-197. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-567-65-0 (PDF).
UDK
327(474)+327(481)
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Kopkataloga Id: 001063144
Svetoka, Sanda. Russia’s Footprint in the Western Balkan Information Environment: Susceptibility to Russian Influence / Sanda Svetoka, Tihomira Doncheva ;
language editor Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic
Communications Centre of Excellence, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (71 lp., PDF) :
diagrammas, tabulas ; 5,73 MB. — Bibliogrāfija: 70. lp. — ISBN 978-9934-56442‑0.
UDK
327(497)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 001059267
Economic Security: State, Cluster, Enterprise (2020 : Lisabona, Portugāle).
Economic Security: State, Cluster, Enterprise : international scientific conference,
December 25-26, 2020 : proceedings of the conferece / Nova University. Nova
School of Business and Economics. — Riga ; Lisbon : Baltija Publishing, 2020. —
140 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts
ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-26-018-6 (brošēts).
UDK
33(062)+658(062)
Kopkataloga Id: 001059297
Economy Digitalization: Processes, Strategies, Technologies (2020 : Kelce,
Polija). Economy, Digitalization: Processes, Strategies, Technologies : international scientific conference, January 24th, 2020 : proceedings of the conference /
Jan Kochanowski University. — Riga ; Kielce, Poland : Baltija Publishing, 2020. —
140 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-588-31-0 (brošēts).
UDK
33(062)+658(062)
Kopkataloga Id: 001061888
Ekonomikas institūts (Latvijas ZA). International Economic Forum (4 :
2021 : Rīga, Latvija). Future Economy: Globalisation Challenges Faced by
Europe and Baltics in 21st Century . IV International Economic Forum „Future
Economy: Globalisation Challenges Faced by Europe and Baltics in 21st Century” : September 17, 2021, Riga : agenda & book of abstracts / editor Dr.paed. Nina
Linde ; Institute of Economics at the Latvian Academy of Sciences. — Riga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (82 lp.,
PDF) : portreti ; 10,82 MB. — ISBN 978-9984-774-36-7 (PDF).
UDK
33(062)
Kopkataloga Id: 001059416
Global Economic Trends: New Opportunities and Threats (2020 : Lemāna,
Francija). Global Economic Trends: New Opportunities and Threats : international scientific conference, November 20th, 2020 : proceedings of the conference / Le Mans University. Faculty of Law, Economics and Management. — Riga ;
Le Mans, France : Baltija Publishing, 2020. — 128 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu
valodā. — ISBN 978-9934-26-010-0 (brošēts).
UDK
33(062)+658(062)+657(062)
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Kopkataloga Id: 001059743
Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management (2020 : Rīga, Latvija).
Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application
in Training in Economics and Management : internship, July 20 — August 07,
2020, Riga, Latvia / Baltic Research Institute of Transformation Economic Area
Problems (Latvia). — Riga : Baltija Publishing, 2020. — 178 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu angļu
un krievu valodā. — ISBN 978-9934-588-62-4 (brošēts).
UDK
33(062)
Kopkataloga Id: 001059252
Integration of Business Structures: Strategies and Technologies (4 : 2020 :
Tbilisi, Gruzija). Integration of Business Structures: Strategies and Technologies : IV international scientific-practical conference, February 21, 2020, Tbilisi :
proceedings of the conference / New Higher Education Institute. — Riga ; Tbilisi :
Baltija Publishing, 2020. — 119 lpp. : diagrammas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-58833-4 (brošēts).
UDK
33(062)
Kopkataloga Id: 001059784
Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse (2021 : Rīga, Latvija). Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2021 : konferences tēžu krājums /
galvenā redaktore Dr.oec. Jeļena Titko ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola : Alberta koledža,
2021. — 1 tiešsaistes resurss (196 lp., PDF) ; 1,74 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984242439 (EKA), 9789934900419 (Alberta koledža). — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-24-244-6 (PDF) (Ekonomikas un kultūras augstskola) ; 978-9934-9004-2-6 (PDF) (Alberta koledža).
UDK
33(062)+34(062)+657/658(062)

336 Finanses
Kopkataloga Id: 001055749
Sentukhouski, Anton. Unconventional Monetary Policy: Universal Cure or
Modern Deception / Anton Sentukhouski, Marija Mizinova ; supervisor Tālis J.
Putniņš. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2021. — 1 tiešsaistes
resurss (55 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,79 MB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2021:7 (239)). — Bibliogrāfija: 43.-48. lp. — ISBN
978-9984-822-63-1 (PDF).
UDK
336.71(047)
Kopkataloga Id: 001055893
Zlobins, Andrejs. Viņpus nulles zemākās robežas: zemu un negatīvu procentu
likmju reālā un finansiālā ietekme eiro zonā / Andrejs Zlobins ; Latvijas Banka. —
Rīga : Latvijas Banka, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : diagrammas,
tabulas ; 4,46 MB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 2020/6). — Virstitulā: Latvijas
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 37.-40. lp. — ISBN 978-9934-578-35-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Šajā pētījumā aplūkota zemu un negatīvu procentu likmju ietekme uz dažādiem eiro zonas makroekonomiskajiem un finanšu mainīgajiem, kā arī dokumentētas monetārās
politikas transmisijas mehānisma pārmaiņas, monetārās politikas procentu likmei sasniedzot
nulles zemāko robežu.

UDK

336.7(047)
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338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas
Kopkataloga Id: 001055736
Räppo, Karel. State-Dependent Evaluation of Random Forest in Forecasting the
Real Activity of the US Economy Using Treasury Yield Implied Volatility / Karel
Räppo, Henry Enno Turu ; supervisor: Boriss Siliverstovs. — Riga : [Stockholm
School of Economics in Riga], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 509,67 KB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ;
2021:3 (235)). — Bibliogrāfija: 38.-40. lp. — ISBN 978-9984-822-59-4 (PDF).
UDK
338.27(047)

338(474.3)

Latvijas ekonomika

Kopkataloga Id: 001061892
Sommers, Jeffrey. Three Decades of Transition: Lessons Learned and Prescriptions Offered for Latvia’s Economic Development : economy and finance
study, Riga, October 2021 / Jeffrey Sommers, Kaspars Briškens. — Riga : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : diagrammas ;
557,31 KB. — Bibliogrāfija: 27.-28. lp. — ISBN 978-9934-615-00-9 (PDF).
UDK
338(474.3)(047)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001062850
Meimers, Ingus. Ekspropriācija un tās noteikšanas problēmas starptautisko ieguldījumu veicināšanas un aizsardzības tiesībās enerģētikas sektorā : promocijas
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnes nozarē, apakšnozare: starptautiskās tiesības / Ingus Meimers ; zinātniskais vadītājs Dr.iur. Artūrs
Kučs ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Lazdiņš, Dr.iur. Jānis Grasis, Ph.D. Karolis Gudas ;
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte = Expropriation and Its Identification
Problems in the Promotion and Protection of International Investment in the Energy Sector : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in law
science, subfield of international law / Ingus Meimers ; supervisor Dr.iur. Artūrs
Kučs ; reviewers: Dr.iur. Jānis Lazdiņš, Dr.iur. Jānis Grasis, Ph.D. Karolis Gudas ;
University of Latvia. Faculty of Law. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (89 lp., PDF) ; 861,92 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934187186. — Bibliogrāfija: 42.-44. un 87.-89. lp., un zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-719-3 (PDF).
UDK
347.234(043)
Kopkataloga Id: 001059990
Putniņa, Aivita. Tiesu sistēmas neatkarība : kvantitatīva aptauja, 2021. gada
marts / Aivita Putnina, Māra Alksne. — [Rīga] : [Jurista Vārds], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp., PDF) : diagrammas, tabula ; 6,74 MB.
A n o t ā c i j a : Pētījums uzrādīja gana augstu tiesu sistēmas neatkarības pašvērtējumu. Gan
atbilžu dalījums, gan neatkarības vērtējums tiesu sistēmas, konkrētas tiesas un paša tiesneša
līmeņos rāda, ka Latvijas tiesneši savas individuālās neatkarības situāciju vērtē augstāk kā kolektīvo. Tāpat atbilžu dalījumā vērojamas atšķirības starp tiesu instancēm. Jo augstāka tiesas instance, jo augstāks ir neatkarības pašvērtējums visos jautājumu līmeņos.

UDK
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Kopkataloga Id: 001060762
Rusanovs, Egons. Herberta Pakera divu kriminālprocesa modeļu doktrīna /
Egons Rusanovs, Signe Skutele ; literārā redaktore Zanda Skutele ; vāka dizains:
Santa Oborenko ; priekšvārdu autores: Dr.iur. Ārija Meikališa, Dr.iur. Kristīne
Strada-Rozenberga. — Rīga : Zvērinātu advokātu birojs „Rusanovs & Partneri”,
[2021]. — 128 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 120.-128. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-9006-3-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata lasītājiem piedāvā ieskatu amerikāņu tiesību zinātnieka Herberta
Pakera kriminālprocesuālajos uzskatos. Lai arī H. Pakers analizēja pērnā gadsimta vidus problēmas tiesvedībās ASV, viņa publikācija joprojām ir nopietns studiju avots. Autoru ieskatā H. Pakera
koncepcija ir aktuāla arī mūsdienu Latvijas kriminālprocesa virzības analīzē.

UDK

343.1

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 001059848
Hansen, Pia. Strategic Communications Hybrid Threats Toolkit : applying the
principles of NATO strategic communications to understand and counter grey
zone threats / researchers: Pia Hansen, Monika Gill ; editor Ben Heap. — [Rīga] :
NATO Strategic Communications Centre of Excellence, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 3,01 MB. — Bibliogrāfija: 45.-46. lp. —
ISBN 978-9934-564-38-3 (PDF).
UDK
355.02(047)+327.51(047)

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums.
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība
Kopkataloga Id: 001059851
Klients un cilvēka cieņa = Client and Human Dignity / editor-in-chief Dr.philol.
Skaidrīte Gūtmane ; editorial board: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.habil.phil. Jānis Nameisis Vējš, Dr.theol. Astra Dannenfelte, Dr.paed. Irēna Kondrāte [un vēl 3
redaktori] ; reviewers: Dr.phil. Aino Kuzņecova, Dr.theol. Olafs Brūvers, Dr.theol.
Ilmārs Hiršs-Iršs, Dr.sc.soc. Indre Dirgeliene ; editor Valters Dolacis ; Latvijas
Kristīgā akadēmija. — [Jūrmala] : Latvijas Kristīgā akadēmija, 2020. — 241 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — (Zinātniskie raksti / Latvijas Kristīgā akadēmija = Proceedings of Latvian Christian Academy, ISSN 16913264 ; 6). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9984-775-32-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Latvijas Kristīgās akadēmijas ikgadējais zinātnisko rakstu sējums iznāk laikā, kad Covid-19 izraisītā problēmsituācija pasaulē atsedz to, ka sociālā darba kā akadēmiskas
disciplīnas attīstībai ir nepieciešams spēcīgs aktīvas antropoloģiskas inovācijas impulss, kas būs
noderīgs praktiskā darbā ar klientu.

UDK

364-78:2(082)+27-46(082)
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Izglītība

Kopkataloga Id: 001059302
Effective Training Methods in the Area of Biology, Ecology, Geography, Geology, Chemistry and Physics (2020 : Ļubļina, Polija). Effective Training Methods in the Area of Biology, Ecology, Geography, Geology, Chemistry and Physics :
scientific and pedagogic internship, November 16 — December 28, 2020, Lublin, Republic of Poland / University of Life Sciences in Lublin. — Riga ; Lublin :
Baltija Publishing, 2020. — 82 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Teksts ukraiņu valodā, vāka un titullapas noformējums angļu
valodā. — ISBN 978-9934-26-014-8 (brošēts).
UDK
37.091.3:5(062)+377.8.091.3:5(062)
Kopkataloga Id: 001060011
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems / redaktore Svetlana Usca ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis Dzerviniks,
Eriks Kalvans [un vēl 12 redaktori] ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty
of Education, Languages and Design. Research Institute for Regional Studies. —
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021.
2021 (1). — 1 tiešsaistes resurss (120 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,99 MB. — ISSN 2661-5266 (elektroniskais), ISSN 2661-5258 (iespiestais). — Redaktori arī: Aivars Kaupuzs, Antra Klavinska, Vladislavs Malahovskis, Ilga Prudnikova, Inta Rimsane, Marite Rozenfelde, Jelena Zascerinska
u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Žurnālā ievietoti RTA doktorantu, studentu, pētnieku un sadarbības partneru
pētījumi par esošo situāciju, problēmām izglītības jomā, kā arī sniegta informācija par īstenotajiem projektiem skolu izglītības jomā.

UDK

37(082)+37.011.33(082)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001060033
Ieteikumi mācību satura integrētai plānošanai sākumskolā : metodiskais līdzeklis sākumskolas skolotājam / izstrādāja: Ginta Kārkliņa, Arita Lauka ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (173 lp., PDF) : ilustrācija, tabulas ; 3,14 MB. — ISBN 978-9934-24-035-5
(PDF).

A n o t ā c i j a : Metodiskie ieteikumi veidoti kā praktisks atbalsts skolotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un metodiskā darba īstenotājiem ikdienas darbā. Metodiskajā līdzeklī ietverti
ieteikumi integrētu tematu plānošanai, izvērsts viena temata piemērs vairāku mācību priekšmetu satura integrācijai, piemēri iespējamiem integrētiem tematiem 1., 2. un 3. klasei. Materiālā ir
veidnes, kuras skolotāji var izmantot, plānojot mācības integrēti.

UDK

373.2.011.33(474.3)(072)+373.2.091.3(474.3)(072)
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377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un profesionālā izglītība.
Arodkoledžas, institūti. Politehnikumi
Kopkataloga Id: 001059159
Organization of Educational Process in the Field of Pedagogical and Psychological Sciences in Ukraine and EU Countries (2020 : Vloclaveka, Polija). Organization of Educational Process in the Field of Pedagogical and Psychological
Sciences in Ukraine and EU Countries : scientific and pedagogic internship, November 16 — December 28, 2020, Wloclawek, Republic of Poland / Cuiavian University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek : Baltija Publishing, 2020. — 176 lpp. :
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un poļu
valodā. — ISBN 978-9934-26-015-5 (brošēts).
UDK
377.8(062)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 001061479
History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education : scientific
journal of RTU Research Centre for Engineering History = Inženierzinātņu un
augstskolu vēsture : RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskais žurnāls / editor in chief Dr.psych. Airisa Šteinberga ; editorial board: Dr.sc.
ing. Ilze Gudro, Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš, Dr.paed. Aīda Krūze [un vēl 9 redaktori] ; translated by Ilze Gudro ; literary editors: Rūta Lapsa (latviešu valodā),
Daina Ostrovska, Tatjana Smirnova (angļu valodā) ; Riga Technical University. —
Riga : RTU Press, 2021.
2021, 5. — 180 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, portreti, tabulas ; 24 cm. —
Redaktori arī: Ph.D. Jānis Lielmežs, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis, Dr.sc.ing.
Kaspars Vārtukapteinis u.c. — „ISSN 2592-8155 (print), ISSN 2592-8163 (online)”—Titullapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā, saturs un priekšvārds paralēli angļu un
latviešu valodā.
A n o t ā c i j a : „Inženierzinātņu un augstskolu vēsture” ir RTU Inženierzinātņu vēstures
pētniecības centra ikgadējā zinātniskā žurnāla piektais numurs. Pētījumu autori ir Latvijas un
Igaunijas zinātnieki, zinātņu vēsturnieki, muzejnieki un pedagogi, kuri pievērsušies Rīgas Politehniskā institūta (RPI) absolventu daudzpusīgās darbības izpētei, kā arī aktuāliem akadēmiskās
dzīves aspektiem līdz 19. gadsimta beigām.

UDK

378.6:62(474.362.2)(091)(082)+62(474.3)(091)(082)
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Kopkataloga Id: 001061473
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskais žurnāls = History of Engineering Sciences and Institutions
of Higher Education : scientific journal of RTU Research Centre for Engineering
History / galvenā redaktore un priekšvārda autore Dr.psych. Airisa Šteinberga ;
redkolēģija: Dr.sc.ing. Ilze Gudro, Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš, Dr.paed. Aīda Krūze [un vēl 9 redaktori] ; angļu valodā tulkoja Ilze Gudro ; literārie redaktori: Rūta
Lapsa (latviešu valodā), Daina Ostrovska, Tatjana Smirnova (angļu valodā). —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2021.
2021, 5. — 188 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, portreti, tabulas ; 24 cm. —
Redaktori arī: Ph.D. Jānis Lielmežs, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis, Dr.sc.ing.
Kaspars Vārtukapteinis u.c. — „ISSN 2592-8155 (print), ISSN 2592-8163 (online)”—Titullapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu valodā, saturs un priekšvārds paralēli latviešu un angļu
valodā.
A n o t ā c i j a : „Inženierzinātņu un augstskolu vēsture” ir RTU Inženierzinātņu vēstures
pētniecības centra ikgadējā zinātniskā žurnāla piektais numurs. Pētījumu autori ir Latvijas un
Igaunijas zinātnieki, zinātņu vēsturnieki, muzejnieki un pedagogi, kuri pievērsušies Rīgas Politehniskā institūta (RPI) absolventu daudzpusīgās darbības izpētei, kā arī aktuāliem akadēmiskās
dzīves aspektiem līdz 19. gadsimta beigām.

UDK

378.6:62(474.362.2)(091)(082)+62(474.3)(091)(082)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kopkataloga Id: 001062852
EcoBalt (22 : 2021 : Rīga, Latvija). 22nd International Scientific Conference
„EcoBalt 2021” : Riga, Latvia, October 21-23, 2021 : book of abstracts / University of Latvia. Faculty of Chemistry. — [Rīga] : University of Latvia Press, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (97 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ;
4,76 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-724-7 (PDF).
UDK
502/504(062)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 001056967
Vilks, Ilgonis. Zvaigžņu aicinājums : Latvijas Universitātes astronomijas studentu (1920-1949) dzīvesstāsti / Ilgonis Vilks ; recenzents Dr.phys. Ilgmārs Eglītis ;
dizaina autore Baiba Lazdiņa ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu teksta redaktore Andra Damberga ; priekšvārds: Iveta Gudakovska. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (113 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 4,48 MB. — (Muzeja sērija / Latvijas Universitātes muzejs ; Otrā grāmata). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 91.-104. lp.
un personu rādītājs: 105.-107. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. — ISBN 9789934186714 (kļūda).
A n o t ā c i j a : LU Muzeja veidotajā „Muzeja sērijā” iznākusi otrā grāmata „Zvaigžņu aicinājums” — Universitātes astronomijas studentu (1920-1949) dzīvesstāsti, kuras autora, astronoma
Ilgoņa Vilka iedvesmas avots bija astronomijas studentu darbi, kas glabājas LU Muzeja F. Candera
un Latvijas astronomijas kolekcijā. Rūpīgu pētījumu rezultātā atklājās, ka šajā laika posmā astronomiju studējis vismaz 51 students. Viņu dzīvesstāsti ir ļoti dažādi, taču tos vieno interese par
astronomiju, poētiskāk sakot, „zvaigžņu aicinājums”.

UDK

52(474.3)”19”(092)

53 Fizika
Kopkataloga Id: 001057598
Electromagnetic Processing of Materials (10 : 2021 : Rīga, Latvija). Proceedings of the 10th international conference „Electromagnetic Processing of Materials” : Riga, Latvia, June 14-16, 2021 (online) / editors: Dr.phys. Imants Kaldre,
Artūrs Brēķis, Svetlana Ščaņicina ; University of Latvia. — [Rīga] : University of
Latvia Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (280 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 39,15 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-686-8
(PDF).
UDK
537.8(062)+621.7.044.7(062)+621.98.044(062)
Kopkataloga Id: 001059956
FOTONIKA-LV (4 : 2021 : Rīga, Latvija). The 4th International Conference
„Quantum Optics and Photonics 2021” : Riga, 22-23 April 2021 : book of abstracts /
editors: Dina Bērziņa, Rashid A. Ganeev, Ojārs Balcers ; [preface]: Arnolds Ūbelis ;
Latvijas Universitātes Nacionālā zinātnes platforma Fotonika-LV. — Riga : University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (105 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
7,37 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934187070. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs, autoru rādītājs: [105.] lp. — ISBN
978-9934-18-708-7 (PDF).
UDK
535.14(062)+535:530.145(062)
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Kopkataloga Id: 001059736
Vutukuru, Shravan Koundinya. Interaction Analysis of Simple Form Objects
with Fluid and Control Optimization : summary of the doctoral thesis / Shravan Koundinya Vutukuru ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Igors Tipāns, Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība ; official reviewers: Dr.sc.ing. Alģimantas Bubulis, Dr.sc.ing.
Ēriks Kronbergs, Dr.sc.ing. Marina Čerpinska ; Riga Technical University. Faculty
of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Mechanics
and Mechanical Engineering. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss
(42 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,52 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-665-6 (PDF).
UDK
532.3(043)
Kopkataloga Id: 001059733
Vutukuru, Shravan Koundinya. Vienkāršas formas objektu mijiedarbības ar
šķidrumu analīze un vadības optimizācija : promocijas darba kopsavilkums /
Shravan Koundinya Vutukuru ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Igors Tipāns, Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Aļģimantas Bubulis, Dr.sc.
ing. Ēriks Kronbergs, Dr.sc.ing. Marina Čerpinska ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 2,63 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934-22-664-9 (PDF).
UDK
532.3(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 001060856
Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam : mācību līdzeklis /
Irina Kazuša ; galvenā redaktore Aija Lapsa ; vāka dizaina autors Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. — 14.
izdevums. — Rīga : RSU, 2021. — 168, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
30 cm. — Bibliogrāfija: [169.] lpp. — ISBN 978-9934-563-93-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vispārīgās ķīmijas materiāls sniedz priekšstatu par analītiskajā ķīmijā lietojamām metodēm, kā arī par vielu uzbūvi un vielu pārvērtībām, raksturojot ķīmisko procesu gaitu.
Medicīniskās ķīmijas kursa mērķis ir padziļināt izpratni par vielu daudzveidību, to pārvērtību
norises likumsakarībām, pilnveidojot mūsdienīgu priekšstatu veidošanu par dzīvības procesu
vieliskajiem pamatiem cilvēka organismā, ietverot vielmaiņas procesus un cilvēka ķermeņa vielisko uzbūvi, kā arī tā funkcionēšanu. Mācību līdzeklis ir domāts kā atbalsta punkts studiju sākumā.

UDK

54(075.8)+543(075.8)+612.015(075.8)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001062722
Dominiks Kalvelis un līdzgaitnieki Latvijas zobārstniecībā : Latvijas akadēmiskās zobārstniecības izglītības simtgadei / redakcijas kolēģija: Ilga Urtāne,
Andrejs Skaģers, Maija Pozemkovska ; literārais redaktors Jānis Loja ; vāka māksliniece Iveta Bambere ; RSU Stomatoloģijas institūts. — Rīga : Medicīnas apgāds,
2021. — 471, [1] lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti, tabulas ;
25 cm. — (Ievērojamu ārstu dzīve). — Priekšvāka noformējumā izmantots Ērikas
Romanes gleznots Dominika Kalveļa portrets, 1973. gads. — Dominika Kalveļa
bibliogrāfija un vadītās disertācijas: 248.-[261.] lpp. un personu rādītājs: 464.[472.] lpp. — ISBN 978-9934-573-25-5 (iesiets) ; ISBN 9789984573255 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Dominiks Kalvelis bija nozīmīga personība, kas krietni veicinājusi stomatoloģijas attīstību Latvijā. Studējis LU Medicīnas fakultātē, smēlies pieredzi Vācijā un Austrijā, devis
neatsveramu ieguldījumu LU Medicīnas fakultātes un Rīgas Medicīnas institūta Stomatoloģijas
fakultātes atjaunošanā, attīstībā un zinātniskās darbības nodrošināšanā. D. Kalvelim bijusi ļoti
izteikta stratēģiska domāšana, spējas saskatīt pareizo attīstības virzienu, prioritāri darāmos darbus, vienot šiem darbiem cilvēkus.

UDK

616.314(474.3)(092)+61:378(092)

Kopkataloga Id: 001059303
Innovative Methods for the Organization of Educational Process for Medical Students in Ukraine and EU Countries (2020 : Vloclaveka, Polija). Innovative Methods for the Organization of Educational Process for Medical Students in Ukraine and EU Countries : scientific and pedagogic internship, August
3 — September 11, 2020 / Cuiavian University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek,
Poland : Baltija Publishing, 2020. — 134 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. —
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN
978-9934-588-69-3 (brošēts).
UDK
61:37(062)
Kopkataloga Id: 001060284
Kaminskis, Aleksejs. Preventīvas embolizācijas nozīme pacientiem ar gastroduodenālas čūlas asiņošanu pēc endoskopiskas hemostāzes : promocijas darba
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai medicīnas un farmācijas nozarē, apakšnozare: ķirurģija / Aleksejs Kaminskis ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. Viesturs Boka, Dr.med. Guntars Pupelis ; darba recenzenti: Dr.med. Dainis Krieviņš,
Dr.med. Haralds Plaudis, Dr.med. Linas Velicka ; Latvijas Universitāte. Medicīnas
fakultāte = Preventive Transarterial Embolisation Followed after Succesfull Endoscopic Hemostasis in Patients with Bleeding Peptic Ulcer : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of medicine and pharmacy, subfield surgery / Aleksejs Kaminskis ; supervisors: Dr.med. Viesturs Boka, Dr.med.
Guntars Pupelis ; reviewers: PhD Dainis Krieviņš, PhD Haralds Plaudis, PhD Linas Velicka ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (79 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
3,24 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934187094. — Bibliogrāfija: 28.-32. un 65.-69. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām
titullapām, datnes noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-710-0 (PDF).
UDK
616.33-002(043)
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Kopkataloga Id: 001059412
New Trends and Unresolved Issues of Preventive and Clinical Medicine
(2020 : Ļubļina, Polija). New Trends and Unresolved Issues of Preventive and
Clinical Medicine : international scientific and practical conference, September
25-26, 2020, Lublin, Republic of Poland / Medical University of Lublin. — Riga ;
Lublin : Baltija Publishing, 2020. — 202 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un ukraiņu valodā. — ISBN 978-9934-588-81-5 (brošēts).
UDK
61(062)+636.09(062)
Kopkataloga Id: 001059299
Ways of Improving the Training of Future Professional Medical and Pharmaceutical Specialists in Ukraine and EU Countries (2020 : Ļubļina, Polija).
Ways of Improving the Training of Future Professional Medical and Pharmaceutical Specialists in Ukraine and EU Countries : scientific and pedagogic internship,
November 16 — December 28, 2020, Lublin, Republic of Poland / Medical University of Lublin. — Riga ; Lublin : Baltija Publishing, 2020. — 183 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un poļu valodā. — ISBN 978-9934-26-012-4 (brošēts).
UDK
61(062)+61:37(062)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 001063108
Ģēģere, Lilita. Jaunās paaudzes šķiedru optisko pastiprinātāju izpēte un novērtējums blīvētās sakaru sistēmās : promocijas darba kopsavilkums / Lilita Ģēģere ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.
ing. Ģirts Ivanovs, Dr.sc.ing. Roberts Kadiķis, Dr.sc.ing. Artis Teilāns ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) :
diagramma, ilustrācijas, portrets ; 1,60 MB. — Bibliogrāfija: 36.-38. lp. — ISBN
978-9934-22-686-1 (PDF).
UDK
621.375:681.7.068(043)
Kopkataloga Id: 001063107
Ģēģere, Lilita. Research on Next Generation Fiber Optical Amplifiers and Their
Evaluation in Dense Communication Systems : summary of doctoral thesis / Lilita Ģēģere ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs ; official reviewers:
Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs, Dr.sc.ing. Roberts Kadiķis, Dr.habil.sc.ing. Artis Teilāns ;
Riga Technical University. Faculty of Electronics and Telecommunications. Institute of Telecommunications. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss
(40 lp., PDF) : diagramma, ilustrācijas, portrets ; 1,67 MB. — Bibliogrāfija: 37.39. lp. — ISBN 978-9934-22-687-8 (PDF).
UDK
621.375:681.7.068(043)
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624 Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā
Kopkataloga Id: 001058137
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvniecības studiju programma.
Studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference (2021 : Jelgava,
Latvija). Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference „Būvniecība ’2021” : 2021. gada 15. jūnijā, Jelgavā : konferences ziņojumu tēžu krājums / atbildīgā par izdevumu S. Gusta ; sastādīja
D. Slokenberga ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu
fakultāte. — Jelgava : LLU, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (59 lp., PDF) : ilustrācija ; 1,62 MB. — „ISSN 2500-9915”—Datnes sākumlapā. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-998448-384-9 (PDF).
UDK
624(062)+69(062)

631 Lauksaimniecība kopumā
Kopkataloga Id: 001057112
Augu pavairošana : digitālais mācību līdzeklis / Ilze Grāvīte, Antra Balode, Marija Gailīte, Ingūna Gudrupa, Gunta Krastiņa, Līga Lepse ; literārā redaktore Iveta
Pūtele. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(308 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 104,68 MB. — Ziņas par autorēm:
4.-6. lp. — Bibliogrāfija: 291.-296. lp. — ISBN 978-9934-597-75-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Digitālais mācību līdzeklis „Augu pavairošana” ietver šādas galvenās tēmas:
pavairošanu ietekmējošie faktori, kā tos regulēt, kombinēt; izklāstītas ģeneratīvās un veģetatīvās
augu pavairošanas metodes dārzkopībā, to skaitā arī ļoti aktuālā pavairošana ar meristēmām, kas
ir nozīmīga augu atveseļošanā.

UDK

631.53(075)

Kopkataloga Id: 001059998
Dārzkopības institūts. Zinātniskā konference (4 : 2021 : Dobele, Latvija).
4th International scientific conference „Sustainable Horticulture from Plant to
Product: Challenges in Temperate Climate” : 25-26 August, 2021, Dobele : book of
abstract and scientific program of the conference / Institute of Horticulture. —
[Dobele] : [Dārzkopības institūts], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (84 lp., PDF) ;
52,99 MB. — Rādītājs: 82. lp.
UDK
631.147(062)+633/635:631.147(062)
Kopkataloga Id: 001031084
Kārkliņš, Aldis. Praktiskie darbi augsnes zinātnē : metodiskie norādījumi praktiskajiem darbiem LF studiju kursā „Augsnes zinātne” / Aldis Kārkliņš, redaktors un sastādītājs ; literārā redaktore Inga Skuja ; recenzents Dr.geogr. Oļģerts
Nikodemus ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Augsnes un augu zinātņu
institūts. — [Jelgava] : LLU, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) : tabulas ;
659,56 KB. — Bibliogrāfija: 19. lp. — ISBN 978-9984-48-375-7 (PDF).

A n o t ā c i j a : Izdevumā dotas norādes praktisko darbu izpildei augsnes diagnostikā un
morfoloģiskajā aprakstā, paredzot, ka šīs darbības notiek laboratorijā. Augšņu izpēte dabiskos
apstākļos ir paredzēta mācību prakses laikā, taču daļu no nepieciešamajām prasmēm var iegūt
arī strādājot telpās. Uzsvars tiek likts uz prasmi identificēt būtiskās augsnei piemītošās pazīmes,
veikt iegūto novērojumu interpretāciju, kā arī saistīt iegūtos slēdzienus ar augsnes zinātnes kursa teorētisko daļu.

UDK

631.4(076.5)
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Kopkataloga Id: 001031119
Laboratorijas darbi augsnes zinātnē : metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem LF studentiem studiju kursā „Augsnes zinātne” / Ināra Līpenīte, Aldis Kārkliņš, sastādītāji, redakcija ; literārā redaktore Inga Skuja ; recenzente Dr.sc. ing.
Māra Dūma ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Augsnes un augu zinātņu
institūts. — [Jelgava] : LLU, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : tabulas ;
880,21 KB. — Bibliogrāfija: 36. lp. — ISBN 978-9984-48-376-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Izdevumā iekļautā informācija sniedz priekšstatu par augsnes pētījumos
biežāk pielietotajām analītiskajām metodēm un to izpildes gaitu. Galvenā vērība veltīta tam, lai
studējošie apgūtu prasmes analītiskās informācijas interpretācijā un analītiski iegūto rezultātu
pielietošanā.

UDK

631.4(076.5)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 001055514
Soli pa solim ilgtspējas virzienā : rokasgrāmata uzņēmējiem / ievads: Reinis Rubenis, Lauris Mencis ; Swedbank. — [Rīga] : Swedbank, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 3,56 MB. — Bibliogrāfija:
58.-60. lp.

A n o t ā c i j a : Swedbank izveidotās ilgtspējas rokasgrāmatas mērķis ir soli pa solim ar
bankas un attiecīgo jomu ekspertu palīdzību iziet cauri un palīdzēt izprast dažādās ilgtspējas
šķautnes. Sākot ar bāzes terminiem klimata jautājumos un beidzot ar politikas līkločiem, kas mūs
gaida, iekļaujot arī Latvijas uzņēmumu piemērus, kas jau veiksmīgi un ar peļņu īsteno ilgtspējas
principus praksē.

UDK

66

658(035)+551.583(035)

Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 001062853
Pļavniece, Ance. Lignocellulose Based Nanoporous Carbon Materials for Fuel
Cells : summary of the doctoral thesis / Ance Pļavniece ; scientific supervisors:
Dr.sc.ing. Aivars Žūriņš, Dr.sc.ing. Jānis Ločs ; scientific advisor Dr.habil.chem.
Gaļina Dobele ; official reviewers: Dr.sc.ing. Sergejs Gaidukovs, Dr.sc.ing. Vladimirs Biziks ; Dr.habil.chem. Yuriy A. Maletin ; Riga Technical University. Faculty
of Materials Science and Applied Chemistry. Institute of General Chemical Engineering. — Riga RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,89 MB. — Bibliogrāfija: 40.-41. lp. — ISBN 978-993422-683-0 (PDF).
UDK
661.183.2(043)+621.352.6(043)
Kopkataloga Id: 001062854
Pļavniece, Ance. Lignocelulozes izcelsmes nanoporaini oglekļa materiāli degvielas šūnām : promocijas darba kopsavilkums / Ance Pļavniece ; zinātniskie
vadītāji: Aivars Žūriņš, Dr.sc.ing. Jānis Ločs ; zinātniskā konsultante Dr.habil.
chem. Gaļina Dobele ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Sergejs Gaidukovs, Dr.sc.ing.
Vladimirs Biziks ; Dr.habil.chem. Yuriy A. Maletin ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,49 MB. — Bibliogrāfija: 41.-42. lp. — ISBN
978-9934-22-682-3 (PDF).
UDK
661.183.2(043)+621.352.6(043)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā, pilsētbūvnieciskā un
lauku plānošana. Ainavas, parki, dārzi
Kopkataloga Id: 001059906
Kusmane, Agnese. Lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas vizuāli estētiskās kvalitātes nozīme tās izmantošanas procesos : promocijas darba kopsavilkums mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras doktora (Ph.D.) zinātniskā
grāda iegūšanai ainavu arhitektūras apakšnozarē = The Role of the Visual Aesthetic Quality of Public Space in Appropriation Processes of Large-Scale Residential Areas : summary of doctoral thesis for the scientific degree in arts, music and
architecture (Ph.D.) in landscape architecture / Agnese Kusmane ; promocijas
darba zinātniskās vadītājas: Dr.arch. Natalija Ņitavska, Dr.arch. Una Īle ; oficiālie
recenzenti: Dr.Ing. Elke Mertens, PhD Attila Tóth, PhD Kadri Maikov ; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (211 lp., PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 2,19 MB. — Bibliogrāfija: 193.-211. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-383-2 (PDF).
UDK
712(1-21)(043)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi
Kopkataloga Id: 001006609
Žvagiņa, Dzintra. Jelgavnieki 1918-2019 : fotoprojekts / foto un teksts: Dzintra
Žvagiņa ; atbildīgā par izdevumu Marija Kaupere ; redaktore Anna Vulāne ; tulkojums angļu valodā: Marta Vēbere ; māksliniece Daiga Brinkmane. — [Jelgava] : [Ģ.
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs], [2020]. — 366, [1] lpp. : fotogrāfijas,
portreti ; 28 cm. — Teksts latviešu valodā, ievads arī angļu valodā. — ISBN 9789934-8731-5-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Fotoprojekta „Mēs esam Jelgava” ideja bija iepazīstināt sabiedrību ar jelgavniekiem, kuri dzimuši laikā no 1918. līdz 2019. gadam, parādot, cik viņi ir dažādi un cik daudzšķautņaina ir pati Jelgava. Projektā iesaistītie cilvēki atšķiras gan pēc dzimuma, tautības un profesijas, gan reliģiskās piederības un hobijiem, bet viņus vieno piederība Jelgavai. Arī tad, ja kādu
dzīves ceļš ir aizvedis prom no šīs pilsētas, tā palikusi viņa domās un sirdī.

UDK

77.04(474.334.2)(084.12)+929(474.334.2)(084.12)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001061646
Silvicola. Dzied vīru koris Silvicola : 2015-2020 / Latvijas valsts meži. — [Rīga] :
[izdevējs nav zināms], 2020. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas, karte,
portreti ; 31 cm.

A n o t ā c i j a : Latvijas meža nozare var lepoties ar daudzām tradīcijām un sasniegumiem,
kuru vērtībā laika gaitā neizzūd. Viens no meža nozares simboliem jau 40 gadu garumā ir Latvijas
meža darbinieku vīru koris „Silvicola”.

UDK

78:061(474.3)
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791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)
Kopkataloga Id: 001060824
Hronika: Saldus novada kino foto vēsture / [ievads]: G. Zakevics ; Saldus novada
kino-foto vēstures biedrība. — [Saldus novads] : Saldus novada kino-foto vēstures biedrība, 2021. — 99 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm.

A n o t ā c i j a : Saldus novada kino-foto vēstures biedrība savākusi vienuviet un dokumentējusi novada kinoamatieru darbības vēsturi. Grāmata ir ieguldījums novadpētniecisku foto un
kino materiālu apkopošanā, tematiskā sistematizēšanā un saglabāšanā.

UDK

791.077(474.327)(091)+77-027.562(474.327)(091)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 001061426
Kipax. Glazed Neon / Kipax. — [Mārupes novads] : [Autorizdevums], 2021. —
1 sējums (nenumurētas lpp.) ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-462-0 (brošēts).
UDK
82-3

Kopkataloga Id: 001063135
Kipax. Glazed Neon / Kipax. — [Mārupes novads] : [Autorizdevums], [2021]. —
1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 2,67 MB. — ISBN 978-9934-23-489-7 (ePUB).
UDK
82-3
Kopkataloga Id: 001057587
Orientālistika / galvenais redaktors un sastādītājs Dr.habil.hist. Leons Gabriels
Taivans ; redakcijas kolēģija: Viktors Ivbulis, Jānis Ešots, Kaspars Kļaviņš, Anita
Stašulāne [un vēl 13 redaktori] ; latviešu tekstu literārā redaktore Ruta Puriņa ;
angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021.
Cilvēkzināšana un Āzijas aktualitātes = Oriental Studies. Science of Man Observations of Asia Reality. — 1 tiešsaistes resurss (184 lp., PDF) : ilustrācijas ;
4,37 MB. — (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scholarly Papers University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 819. sējums). — Resursā
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un
rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN
9789934186844 (kļūda).
UDK
80(5)(082)

81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 001060359
拉脱维亚汉语教学探索 = Exploration of Chinese Teaching in Latvia : 10th anniversary of Confucius Institute at University of Latvia / chief editors: Shang
Quanyu, Peteris Pildegovics, Wang Lei, Wang Qiongzi ; associate editors: Dong
Fang, Zeng Qingjun, Bai Bingyu, Zou Yaping. — Riga : University of Latvia Press,
2021. — 828 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Vāks un titullapa paralēli ķīniešu un angļu
valodā, teksts ķīniešu valodā, rakstu nosaukumi un kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-714-8 (brošēts).
UDK
811.581’243(474.3)(072)
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Kopkataloga Id: 001060352
Balodis, Uldis. Lutsi kiele lementar = Ludzas igauņu valodas ābece / Uldis Balodis ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Zane Ernštreite ; valodas
konsultants Karls Pajusalu. — Ludza : LU Lībiešu institūts : Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (118 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 26,01 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma
ISBN. — Bibliogrāfija: 114.-115. lp. — Teksts latviešu un igauņu valodā. — ISBN
9789934231605 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Grāmata būs vērtīgs materiāls, lai iepazītos ne tikai ar Ludzas igauņu valodu
un tās īpatnībām, bet autors tajā iekļāvis informāciju arī par Ludzas igauņu vēsturi, pētniekiem
un Ludzas igauņu apdzīvotajām teritorijām. Jebkuram lasītājam būs interesanti apskatīt arī grāmatas beigās pievienoto latviešu-Ludzas igauņu-latgaliešu vārdnīcu, kurā iespējams saskatīt arī
laika gaitā veidojušos ietekmi no latgaliešu un krievu valodas. Iepazīstot Ludzas igauņu valodu,
tiek apzināta vēl viena kultūras un valodas mantojuma daļa.

UDK

811.511.113’282.4(474.383)

Kopkataloga Id: 001060092
Linde, Māris. Sanskrita—latviešu—vācu vārdnīca = Wörterbuch Sanskrit—Lettisch—Deutsch / Māris Linde. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata, 2021.
V [5. sējums], Burti S, T, U : 8450 vārdu = 8450 Wörter. — 300 lpp. : karte ;
22 cm. — (Bibliotheca Lindana). — Teksts latviešu un vācu valodā, un sanskritā. — ISBN 978-9934-604-35-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šajā sējumā ir ievietoti sanskrita vārdi, kas sākas ar burtiem S, T un U. Bez
tulkojuma latviski un vāciski, dažās vietās doti tulkojumi arī citās valodās un saglabāta avotos
lietotā rakstība.

UDK

811.211’374.8-022.218=174=112.2

Kopkataloga Id: 001061499
Mortensena, Laura. Mācies angļu valodu! / Laura Mortensena, teksts, dizains ;
Alises Landsbergas, Jutas Tīronas ilustrācijas ; Māras Alševskas vāka dizains ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Mana pirmā burtnīca). — ISBN 978-9934-0-9679-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Integrētā uzdevumu burtnīca veidota, lai atbalstītu vecākus un bērnus
pirmsskolas apmācībā, motivētu viņus ar prieku apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Burtnīcā
ievietotie uzdevumi iepazīstinās bērnus ar angļu alfabētu un izrunu un rosinās apgūt angļu sarunvalodas pamatfrāzes.

UDK

811.111’243(075.4)

Kopkataloga Id: 001060885
Starptautiskais baltistu kongress (13 : 2021 : Rīga, Latvija). XIII Starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodas laikā un telpā” : 2021. gada 13.-15. oktobris :
referātu tēzes = XIII Tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje” : pranešimų tezės = XIII International Congress of Balticists „Baltic Languages
in Time and Space” : abstracts / sastādītāja Kristīne Mežapuķe ; redaktori: Ina
Druviete, Irēna Ilga Jansone, Dace Markus, Kristīne Mežapuķe, Sanda Rapa, Marita Silkāne, Edmunds Trumpa, Inita Vītola ; mākslinieks Klāvs Loris ; Latvijas
Universitāte. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2021. — 1 tiešsaistes resurss
(298 lp., PDF) : ilustrācija ; 2,30 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts pārsvarā
latviešu, lietuviešu un angļu valodā, daži raksti arī vācu un krievu valodā. — ISBN
978-9934-580-09-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : 2021. gadā LU tiešsaistē organizēja 13. Starptautisko baltistu kongresu, kurā
piedalījās vairāk nekā 170 dalībnieku no 11 valstīm. Baltistu kongress ik pēc pieciem gadiem pārmaiņus notiek Viļņā vai Rīgā. Kongresa tēžu krājumā apvienots plašs tēmu loks, sākot no baltu
valodu likteņiem laika nogriežņos līdz skatījumam uz valodu pašreizējā stāvoklī: valodas vēsture,
gramatika, onomastika, sociolingvistika, fonētika, valodas filozofija un kultūra, indoeiropeistika,
komparatīvistika, kontaktlingvistika, valodas apguve un valodas tehnoloģijas.

UDK

811.17(062)
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Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001063913
Blūma, Krista. No Antarktīdas līdz Zilonim : latviešu—angļu vārdi bildēs / Krista Blūma [ilustrācijas], Vilmārs Blūms [sakārtojums] ; atbildīgā redaktore Inga
Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm +
pielikums (1 salocīta lp.). — Pielikuma lapa: ar attēliem ilustrēts alfabēts. — ISBN
978-9984-23-871-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Izzinoša, pamācoša un iedvesmojoša — šī grāmata ne tikai priecē ar skaistām
ilustrācijām, bet arī izglīto. Ar oriģinālu zīmējumu palīdzību tiek parādītas dažādas tēmas un
nozares, radot bērniem skaistu un tīkamu vidi, kas rosina interesi un vēlmi mācīties un izzināt
pasauli, vienlaikus piedāvājot apgūt vārdus tās izteikšanai latviešu un arī angļu valodā. Grāmatā
daudzas idejas aizgūtas Montesori pedagoģijā, paverot jaunas iespējas veicināt bērnu attīstību.

UDK

811.174’374.8-022.215=111+087.5

Kopkataloga Id: 001062149
Bušmane, Brigita. Nīcas izloksnes vārdnīca / Brigita Bušmane ; atbildīgais redaktors un vārdnīcas uzbūves apraksta tulkotājs angļu valodā Agris Timuška ;
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. — Rīga : LU Latviešu valodas
institūts, 2020.
J-Ķ. — 1 tiešsaistes resurss (249 lp., PDF) ; 49,09 MB. — Resursā uzrādīts 1.
sējuma ISBN. — Bibliogrāfija: 11.-12. lp. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds
arī angļu valodā. — ISBN 9789984742953 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Vārdnīcā pamatā ir ietverti visi vārdi un vārdu savienojumi, kas izloksnē ir
pierakstīti 20. gadsimta 70.-80. gados, kā arī galvenokārt vecākās paaudzes pārstāvju lietotie vārdi kopš 2011. gada. Ir iekļauti vairāki īpašvārdi — novadam raksturīgie personvārdi, to hipokoristikas 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, dzīvnieku vārdi, svētku nosaukumi, vietvārdi.
Tie ietverti parasti tad, ja tiem ir arī sugasvārda funkcijas vai arī tie ietilpst stabilajos vārdu savienojumos.

UDK

811.174’374.2’282

Kopkataloga Id: 001060287
Deksne, Daiga. Priedēkļverbu semantika un funkcionalitāte latviešu valodā :
promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē / Daiga Deksne ; darba zinātniskā vadītāja Dr.philol. Andra Kalnača ; recenzenti: Dr.philol. Igors Koškins, Dr. Gintare Jūdžentīte-Šimkūniene, Dr. Daiki
Horiguči ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = Semantics and
Funcionality of Prefixal Verbs in Latvian : summary of doctoral thesis submitted
for the degree of doctor of philology in linguistics and literary studies, subfield
of synchronic linguistics / Daiga Deksne ; supervisor Dr.philol. Andra Kalnača ;
reviewers: Dr.philol. Igors Koškins, Dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, Dr. Daiki
Horiguchi ; University of Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (89 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,81 MB. —
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934187155. — Bibliogrāfija:
80.-84. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-716-2 (PDF).
UDK
811.174’367.625(043)
Kopkataloga Id: 001062655
Treimanis, Gunnars. Vārdu noslēpumi : ko par tevi stāsta tavs vārds? / Gunnars
Treimanis ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Ilze Cine ; grāmatas dizaina
autors Eduards Groševs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 247 lpp. ; 17 cm. —
Pirmizdevums: Treimanis, Gunnars. Vārdi. To noslēpumus atklāj Gunnars Treimanis. Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. — ISBN 978-9984-40-044-0 (iesiets) (2021).
A n o t ā c i j a : Cilvēka vārds ir durvis uz noslēpumu un patiesību. Vai cilvēka vārds izteic
viņa raksturu un rīcību? Uz šo intriģējošo jautājumu atbildes sniedz teātra un dzīves apcerētājs
Gunnars Treimanis. Aicinām ielūkoties šīs grāmatas lappusēs un pārliecināties, kā saskan jūsu
un autora pieredze!

UDK

811.174’373.231(474.3)
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Kopkataloga Id: 001060187
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / atbildīgā redaktore Dr.philol. Ilze Lokmane ; recenzente Dr.philol. Regīna Kvašīte ;
dizains: Vanda Voiciša ; Latviešu valodas aģentūra. — Rīga : Latviešu valodas
aģentūra, 2021.
Nr. 16. — 226, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — ISSN 1691-273X. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a : Populārzinātniskā rakstu krājuma 16. laidienā aplūkots plašs ar dažādām valodas jomām un funkcionēšanas aspektiem saistīts jautājumu loks. Kopumā krājumā ievietoti 12
populārzinātniski raksti par aktuāliem jautājumiem latviešu valodas praksē. Viena sadaļa veltīta
valodas, sabiedrības un varas attiecībām, otra — valodai un runai, bet trešā — valodai un normai.

UDK

811.174(082)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001062657
Čailds, Lī. Pagātnes pēdās : romāns / Lī Čailds ; no angļu valodas tulkojis Armīns
Voitkāns ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. — 382, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). —
Oriģinālnosaukums: Past Tense. — ISBN 978-9934-0-9478-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Džeks Rīčers nekad nav prātojis par pagātni… vismaz līdz šim. Jauns pāris
ceļā uz Ņujorku piestāj kādā nomaļā motelī nekurienes vidū. Un pavisam drīz viņi tiek ierauti
bīstamā dzīvības un nāves spēlē. Tikmēr Džeks ir devies ceļojumā pāri visai Amerikai. Dziļi Jaunanglijas mežos viņš pamana norādi uz vietu, kur nekad nav bijis, — tā ir pilsētiņa, kurā dzimis
viņa tēvs. Kad Džeks tur ierodas, viņam paziņo, ka pilsētā ar uzvārdu Rīčers neviens nekad nav
dzīvojis. Un rodas jautājums: kurš tad īsti melo? Spriedzei pieaugot, abi stāsti savijas.

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001063258
Hariss, Roberts. Pompeji : romāns / Roberts Hariss ; no angļu valodas tulkojusi
Vija Stabulniece ; vāka mākslinieciskais noformējums: Iluta Koidu ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Atkārtots izdevums. — Rīga : Jumava, [2021]. — 285,
[2] lpp. : karte ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Pompeii. — ISBN 978-9934-20492-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jūras piekrastē Romas impērijas bagātākie pilsoņi savās greznajās villās bauda dzīvi. Misēnu pilsētā noenkurojusies pasaules lielākā jūras kara flote. Baijas, Herkulānas un
Pompeju kūrortos izklaidējas atpūtnieki. Mieru nerod tikai viens cilvēks — ūdensvadu ierīkotājs
Atīlijs. Atīlijs apsolījis slavenajam zinātniekam un flotes komandierim Plīnijam salabot aizgruvušo Augusta akveduktu, pirms rezervuārs izžūst. Taču, nonācis Vezuva piekājē, viņš atklāj, ka
sākuši darboties spēki, ko neviens nespēj ietekmēt.

UDK

821.111-311.6

Kopkataloga Id: 001062784
Pulmans, Filips. Putekļu grāmata : romāns / Filips Pulmans ; no angļu valodas
tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
Otrā daļa, Slepenā kopiena. — 750, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The
Book of Dust. Volume two, Secret Commonwealth. — ISBN 978-9934-0-93357 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ir pagājuši divdesmit gadi kopš pirmajā grāmatā attēlotajiem notikumiem.
Lira Sudrabmēle vairs nav bērns, bet jauna sieviete, kura mācās Oksfordā Svētās Sofijas koledžā,
tomēr ap viņu atkal negaidot savijas intrigas. Liras dēmons Panteleimons kļūst par slepkavības
aculiecinieku, un mirstošais vīrietis uztic viņam noslēpumu, kas atbalso Liras un Panteleimona
pagātnes notikumus. Lira un Panteleimons dodas tālu ārpus Oksfordas robežām — pāri Eiropai
uz Levanti, meklējo dēmonu apsēsto pilsētu un tuksnesi, kurā rodama patiesība par Putekļiem.

UDK

821.111-93-312.9
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Kopkataloga Id: 001060758
Vailds, Oskars. Cik svarīgi būt nopietnam un citas lugas / Oskars Vailds ; no angļu valodas tulkojis Raimonds Auškāps ; no franču valodas tulkojusi Gita Grīnberga ; redaktors Jānis Elsbergs ; atbildīgā redaktore Marika Rozenberga ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Aminori, [2021]. — 283, [2] lpp. : portrets ;
23 cm. — ISBN 978-9934-612-03-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vailds tiek uzskatīts par vienu no asprātīgākajiem cilvēkiem, kas jebkad dzīvojis un, lasot viņa lugas, kuru dialogi dzirkstī no paradoksiem, varam pārliecināties — kāpēc. Tā
ir izcili izklaidējoša lasāmviela.

UDK

821.111(417)-2

Kopkataloga Id: 001062661
Valjamss, Deivids. Pasaulē briesmīgākie bērni / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa
ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Antra Muižniece-Stakāne ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].
2. — 280, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The World’s
Worst Children. 2. — ISBN 978-9934-0-9259-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šis ir turpinājums pirmajai grāmatai „Pasaulē briesmīgākie bērni”. Sargieties!
Grāmatā ir desmit pilnīgi nedzirdēti stāsti par piecām drausmīgām meitenēm un pieciem šaušalīgiem puikām. Līdz ar citiem iepazīsiet badīgo bēbi Brenci, kurš vārda tiešā nozīmē izēda savus
vecākus no mājām, un nepatikā saviebsieties, uzzinot par baiso Bertu, kura skolā labprāt izāzēja
ikvienu ar savu briesmīgo ložņu kolekciju.

UDK

821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001063879
Vongs, Oušens. Uz zemes īsu brīdi brīnišķi : romāns / Oušens Vongs ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece
Elīna Brasliņa. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 238, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: On Earth We’re Briefly Gorgeous. — ISBN 978-9984-23-875-3
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Romāns ir dēla vēstule mātei, kura to nevar izlasīt. Stāstniekam, ko ģimenē
dēvē par Suņuku, tuvojas trīsdesmit, un šajā vēstulē viņš runā par ģimenes vēsturi, kas sākusies
jau krietnu laiku pirms viņa piedzimšanas — tās epicentrā ir Vjetnama — un ieved tādos savas
dzīves nostūros, par kuriem viņa mātei nav bijis ne jausmas. Tā ne tik vien apliecina naida cauraustu, taču nenoliedzami spēcīgu dēla mīlestību pret māti, bet arī ar skaudru atklātumu runā
par rasu aizspriedumiem, atkarībām, dzimumu lomām, nežēlību un traumām.

UDK

821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001062781
Bomane, Korina. Mēnessgaismas dārzs : romāns / Korina Bomane ; no vācu
valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Diāna
Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 430, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Der Mondscheingarten. — ISBN 978-9934-0-8836-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Antikvariāta īpašnieces Lilijas Kaizeres dzīve šķiet vienmuļa un iepriekš
paredzama līdz brīdim, kad viņas rokās nonāk neparasta vijole ar iededzinātu rozes zīmējumu.
Cenšoties uzzināt kaut ko vairāk par vijoles vēsturi un tās saistību ar pašas dzīvi, Lilija ļaujas
piedzīvojumam un dodas ceļojumā, kas aizved viņu uz Angliju, Itāliju un pat Sumatru. Iespējams,
tieši šajā eksotiskajā un krāšņajā Indonēzijas salā Lilija atradīs ne vien meklēto, bet arī noticēs
jauna sākuma iespējamībai…

UDK

821.112.2-31

30

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 21, 1.–15. novembris

Kopkataloga Id: 001061672
Lange, Tomass. Vārdu tirgotāja un zaglis / Tomass Lange, Klods Teils ; Zannas
Vandtkes ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore
Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2021]. — 96, [7] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. —
Oriģinālnosaukums: Die Händlerin der Worte. — ISBN 978-9934-20-499-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Šodien pilsētā ir tirgus, nāc un nopērc kādu vārdu!” vārdu tirgotāja aicina,
jo zina, ka bieži trūkst piemērotu vārdu, lai pateiktu to, ko vajag. Piedāvājumā ir pieklājīgi vārdi,
vārdi, kas mierina, svešvārdi, kā arī precīzi, stipri un eleganti izteicieni. Bet kas par nedienu —
kāds zaglis ir nočiepis veselu kasti ar pieklājīgajiem vārdiem. Tādi vārdi kā „Lūdzu”, „Paldies” vai
„Es atvainojos” beidzas, un cilvēki arvien biežāk strīdas. Vārdu tirgotāja ir izmisumā. Jonass un
Leonija nolemj palīdzēt noķert negodīgo blēdi.

UDK

821.112.2-93-32

821.112.2(436) Austriešu literatūra
Kopkataloga Id: 001063256
Zimmels, Johanness Mario. Brīnos, ka esmu tik priecīgs : romāns / Johanness
Mario Zimmels ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Ivara Vimbas vāka
grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2021]. — 321, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Mich wundert, daß ich so fröhlich bin. — ISBN 978-9934-20478‑4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : 1945. gada martā uzlidojuma laikā Vīnē kādā īres nama pagrabā tiek iesprostoti septiņi cilvēki. Nejaušība šeit savedusi kopā 63 gadus veco mājsaimnieci Terēzi Reimanes
jaunkundzi, priesteri Reinholdu Gontardu, ķīmiķi Valteru Šrēderu, Annu Vāgneri, kura gaida bērnu, viņas piecus gadus veco meitu Evu, jauno aktrisi Zuzannu Rīmenšmīdi un kareivi Robertu
Fāberu. Sastopoties vaigu vaigā ar nāvi, atklājas viņu patiesā būtība un sākas cīņa par izdzīvošanu.

UDK

821.112.2(436)-31

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001063362
Fāgelunda, Jennija. 24 labie darbi : romāns / Jennija Fāgelunda ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 358 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 24 goda
gärningar. — ISBN 978-9934-15-869-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Emma jau divus gadus nesvin Ziemassvētkus. Dzīve šķiet zaudējusi krāsas
un iedvesmu līdz brīdim, kad, izpalīdzot svešiniekam, viņa nolemj paveikt 24 labus darbus — pa
vienam katru dienu. Soli pa solim, Emmas dzīvē atgriežas cilvēki, notikumi un, iespējams, arī
mīlestība… Patiesi sirsnīgs un romantisks Ziemassvētku stāsts.

UDK

821.113.6-31

821.131.1 Itāliešu literatūra
Kopkataloga Id: 001062652
Ferrante, Elena. Pieaugušo melīgā dzīve : romāns / Elena Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi un rediģējusi Dace Meijere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 332,
[1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: La vita bugiarda degli adulti. — ISBN 9789934-0-9298-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mazās Džovannas daiļā seja ir pārvērtusies, tajā parādās neglīti vaibsti, vismaz tā domā viņas tēvs. Viņš saka, ka Džovanna ar katru dienu vairāk sāk izskatīties pēc tantes
Vitorijas. Bet vai tiešām tā ir? Vai Džovanna patiesi mainās un kļūs par tanti Vitoriju — sievieti,
par kuru pati nezina gandrīz neko un kuru atklāti nicina gan viņas tēvs, gan māte? Kur lai atrod
spoguli, kurā var redzēt sevi tādu, kāda patiesībā esi?

UDK

821.131.1-31

31

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 21, 1.–15. novembris

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001062786
Starobiņeca, Anna. Plūktiņš / Anna Starobiņeca ; Marijas Muravski ilustrācijas ;
no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Marika Taube. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. — 223, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Zvērīgs detektīvs /
Anna Starobiņeca ; 4). — Oriģinālnosaukums: Щипач. — ISBN 978-9934-09377‑7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī ir ceturtā grāmata par noziegumiem, kurus izmeklē Tālmeža policists Āpsis Vecākais. Viņam ir jāatrisina pati dīvainākā lieta karjeras laikā — Tālmežā ir uzradies maniaks, kas noplūc putnus un sadedzina viņu spalvas. Un ļaunākais ir tas, ka galvenais aizdomās
turētais ir viņa audžudēls un bijušais palīgs Āpškāns. Āpsis Vecākais ir pārliecināts, ka Āpškāns
nevar būt Plūcējs. Bet kurš tad ir vainīgs uzbrukumos?

UDK

821.161.1-93-312.4

Kopkataloga Id: 001061602
Галевска, Марина. По ту сторону жизни или тайна дома Ц… : детективный роман / Марина Галевска ; редактор Розанна Курпниеце ; художник
Анастасия Маслакова. — Рига : Sava grāmata, 2021. — 352 lpp. ; 21 cm. — ISBN
978-9934-604-38-6 (brošēts).
UDK
821.161.1-312.4(474.3)
Kopkataloga Id: 001059772
Лаврова, Светлана. Рубин для мастодонта : фантастическая повесть /
автор и иллюстрации: Светлана Лаврова ; редактор Елена Соковенина. —
[Rīga] : Эдвенчер Пресс, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ;
7,33 MB. — ISBN 978-9934-536-30-4 (ePUB).
UDK
821.161.1-312.9
Kopkataloga Id: 001062739
Николаева, Ольга. Сердоликовый свет : стихотворения разных лет и повесть „Оловянный петушок” / Ольга Николаева ; художник Владимир Новиков ; редактор, [автор предисловия] Галина Василькова. — Рига : Rīdzene-1,
2021. — 382, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Книжная серия „Рижане”). —
Ziņas par autori: 368.-369. lpp. — ISBN 978-9984-553-51-1 (iesiets) ; ISBN
9789984553515 (kļūda).
UDK
821.161.1-1(474.3)+821.161.1-3(474.3)
Kopkataloga Id: 001059761
Пожарская, Алина. Записки с Белого острова : повесть / Алина Пожарская ; редактор Елена Соковенина. — [Rīga] : Эдвенчер Пресс, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācija ; 1,14 MB. — ISBN 978-9934-536-29-8 (ePUB).
UDK
821.161.1-3
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Kopkataloga Id: 001060182
Русло : альманах / редактор-составитель, автор предисловия А.М. Буйлов ;
Русская писательская организация Латвии, Литературная творческая мастерская „Русло”. — Рига : Литературная творческая мастерская „Русло”,
2021. — 255 lpp. : portreti ; 21 cm. — Autori: ТРЕВОГИ ВЕКА: ПОЭЗИЯ. Виталий
Батюк (Козлов), Владимир Бучковский, Эдуард Вартанов, Николай Носачёв,
Павел Плотников, Екатерина Андреева, Галина Барбаш, Ирина Борцова,
Борис Данилицкий, Лилия Дудинова, Дмитрий Калинин, Маргарита Лабонарская, Инесса Латышева, Повелас Ранцевас, Анатолий Маханёк, Мария
Сафронова, Анатолий Харин, Елена Анурина, Ефросиния Белова, Ольга Боровикова, Лилия Воронова, Владимир Вреттос, Владимир Егоров, Марина
Житникова, Татьяна Зиборова, Екатерина Индриксоне, Елена Корниенко,
Игорь Мысин, Елена Пахоленко, Елена Смите, Наталья Якушонок. ПАМЯТЬ:
ПРОЗА. Павел Вавинский, Георгий Корольков, Анжела Стальная (Маркевич), Ираида Дунаевская, Владимир Иванов, Лариса Плотниеце, Валерия
Евстигнеева, Елена Калинникова, Иван Северный (Нордквист).
UDK
821.161.1-1(474.3)(082)+821.161.1-3(474.3)(082)

821.161.2 Ukraiņu literatūra
Kopkataloga Id: 001062737
Gutničenko, Alla. Neparastās profesijas / Alla Gutničenko [teksts], Jūlija Kolomojeca [ilustrācijas] ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Gunta Apse ; literārā redaktore Rita Cielēna. — [Rīga] : Baltais valis, [2021]. — 80
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Незвичайні
професії. — ISBN 978-9934-9050-3-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Andrijko ir pārsteidzoša ģimene. Ikvienam šajā ģimenē ir neparasta profesija. Zēna mamma ir floriste, tēvs — paleontologs, māsa — pandu apmīļotāja, vectēvs — tējas
degustators, bet vecmāmiņa — surdotulks. Ģimenē ir arī stikla pūtējs un gaisa balona pilots, arhitekts un picu cepējs un kinologs un vēl citu profesiju, tik vien pats zēns vēl nezina, par ko kļūs,
kad paaugsies.

UDK

821.161.2-93-32

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001060191
Gaujietis, Ādolfs. Vālodzes kliedziena attālumā / Ādolfs Gaujietis ; redaktore
Dzintra Zorgevica. — [Liepāja] : LiePA, 2021. — 378 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
20 cm. — Vāka noformējumam izmantotas Andras Pelnas gleznas. — ISBN 9789934-569-99-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Vālodzes kliedziena attālumā” ir dzejnieka Ādolfa Gaujieša astotais dzejoļu
krājums. Krājumam cauri vijas dzejnieka doma par laika izjūtu kā dzīves vērtību, un atziņa, ka
vērtīgs ir tikai tas, kas mīlestībā sasildīts.

UDK

821.174-1
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Kopkataloga Id: 001063402
Grīnberga, Mērija. Mērijas Grīnbergas atmiņas un dienasgrāmatas : mana pasaku zeme / Mērija Grīnberga ; māksliniece Aija Andžāne ; Tatjanas Pāveles
tulkojums no vācu valodas un komentāri ; Bernarda Kudiņa tulkojums no vācu
valodas ; Agitas Ančupānes priekšvārds, komentāri, sastādījums un anotācijas ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 621,
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Uz vāka: Janis Rozentāls. Mērijas
Grīnbergas portrets. 1902. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934159794. — Bibliogrāfija: [622.] lpp. un zemsvītras piezīmes. — Teksts
latviešu valodā, daļa teksta tulkota no vācu valodas. — ISBN 978-9934-15-978-7
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Atmiņas un dienasgrāmatas atklāj autores interesanto personību un ļauj ceļot laikā, jo tiek aptverts posms no 19. gs. beigām līdz 1965. gadam un iepazīta latviešu inteliģences vide. Kāpēc tas ir interesanti? Grāmatā iespēju robežās saglabāts autores izteiksmes veids,
arī M. Grīnbergas rakstīšanas maniere papildināt tekstu ar kādu vārdu vai teikumu krievu vai
vācu valodā. Ir arī vairāk nekā 50 unikālas fotogrāfijas no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
krājumiem.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001063373
Hofmane, Evita. Durvis : stāsti / Evita Hofmane ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 221, [2] lpp. ;
21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934159893. —
ISBN 978-9934-15-988-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : E. Hofmane teic, ka grāmata lasītājam ir durvis uz viņu pašu. Stāsti nākuši dabiski, un autore atzīst, ka rakstot esot arī raudājusi, jo daudzus no stāstiem rakstniece uztver ļoti
personīgi. Stāstu krājums ļauj ielūkoties deviņās nesaistītu varoņu dzīves epizodēs, pārsteidzot
ar dažādību, laika un vietas mainību, kā arī personāžu daudzveidību.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001062653
Katra, Anna. Vietējā stacija : romāns / Anna Katra ; Natālijas Kugajevskas vāka
dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 205, [1] lpp. ;
20 cm. — ISBN 978-9934-0-9745-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Galvenā varone Aelita kādā romantisku noskaņu un negaidītu norišu caurstrāvotā maija vakarā atskatās uz savu pagātni un uzskatiem ar citādām acīm. Līdz šim Aelita
bijusi gana apmierināta, jo viņas dzīve rādījusies sakārtota: labs darbs, pieklājīgs dzīvoklis galvaspilsētā. Dienas ritējušas rimti un prognozējami. Taču viens spontāns lēmums var izsist no
līdzsvara, un — skat, visnotaļ cienījamā sieviete labākajos gados pēkšņi atrodas tādā vietā, kur
pat autobusi vairs nepietur.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001063356
Muktupāvela, Laima. Mīla. Benjamiņa : romāns / Laima Muktupāvela ; Nataļjas
Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 495 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-984-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Romāns piedāvā aizraujošu versiju par uzņēmīgu un pārdrošu sievieti, kas
atstājusi dziļas pēdas Latvijas 20. un 30. gadu sabiedriskajā dzīvē, izdevējdarbībā, un pat modē un
arhitektūrā. Autore par romānu: „Ar savu uzņēmību, krampīgo raksturu, spītīgo dabu un ambīcijām biznesā Latvijas preses karaliene Emīlija Benjamiņa pēc izsūtīšanas uz Sibīriju tautas apziņā
kļuvusi par mocekli. Par dzīvu sievieti, kam augstsirdīgi piedod kaislības, piemirst vājības, atstāj
nepamanītus trūkumus, bet ar bijīgu piemiņu godina savdabību un apbrīno paveikto”.

UDK

821.174-312.6
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Kopkataloga Id: 001059849
Sirdsdomas proza : prozas kopkrājums / ievads: Skaidrīte Logina ; pēcvārds: Jānis Arvīds Plaudis ; Ogres novada literāri radošā biedrība „Sirdsdoma”. — Ogres
novads : [Ogres novada literāri radošā biedrība „Sirdsdoma”], 2021.
Nr. 1. — 224 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Mākslinieku Patricillas Makles un Ziedoņa Romāna gleznu reprodukcijas. — Autori: Gunta Babra, Mārīte
Bikovska, Zina Budaha, Otīlija Kromane, Skaidrīte Logina, Baiba Mietule, Uldis Prancāns, Ingūna Rozenberga, Iveta Sarmule, Velta Voiciša, Elita Bičevska,
Elvīra Bremšmite, Lonija Kalniņa, Aleksandrs Lisovskis, Patricilla Mackle,
Jānis Arvīds Plaudis, Ilga Rēdmane, Pēteris Sakalaurs, Andris Upenieks, Aija
Žilvinska. — ISBN 978-9934-8951-1-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ogres novada literāri radošā biedrība „Sirdsdoma” piedāvā lasītājiem pirmo
prozas kopkrājumu. Prozas darbu žanrs un tematika ir visdažādākā. Pārsvarā stāsti vai apceres,
ko autori piedzīvojuši visdažādākajās situācijās. Cilvēks un laikmets bieži ir savstarpēji vienoti
jēdzieni, jo ik stāstā gan sadzīves detaļās, gan valodas izpausmēs, gan cilvēku attiecību tēlojumā
ir atrodamas būtiskas laikmeta liecības.

UDK

821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 001063870
Troalika, Iveta. Tūlīt paliks labāk : romāns / Iveta Troalika ; redaktore Krista
Anna Belševica ; Kārļa Dovnoroviča vāka dizains. — [Rīga] : Mansards, [2021]. —
319, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-12-253-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Rīga, 2000. gads. Mūžīgie bērni — paaudze, kas piedzīvojusi gadsimtu miju
un mēģina pielāgoties aizvien jauniem apstākļiem, kuros pat viņu vecāki un padomdevēji jūtas
pazaudējušies. Hierarhijas brūk un jūk, un veidojas jaunas. Viss ir tikai mūsu pašu rokās, un pasaule ir jāpadara labāka tieši šobrīd — tā ir liela brīvība un arī milzīga atbildība, kad esi kaut kur
pa vidu starp pusaudzi un pieaugušo.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001060091
Vecgrāvis, Viesturs. Doku Atis, Jānis Sudrabkalns, Leons Briedis un Inčukalns :
par latviešu rakstniekiem inčukalniešiem / Viesturs Vecgrāvis, priekšvārds un
atlase. — Inčukalns : Inčukalna novada dome, 2021. — 280 lpp., 24 nenumurētas
lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 43.-44. lpp. — ISBN
978-9934-23-412-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Sabiedrība, kas zina savu vēsturi un pazīst savus izcilos cilvēkus, to dzīves
stāstus, ir bagāta sabiedrība. Arī Inčukalna novada vēsturi veido tieši tādi cilvēki. Šī ir grāmata
par trijiem pašiem ievērojamākajiem latviešu rakstniekiem, kuru dzīves dažādos laika posmos
vairāk vai mazāk saistītas ar Inčukalnu — par dzejniekiem Jāni Sudrabkalnu un Leonu Briedi, un
prozaiķi Doku Ati.

UDK

821.174(092)+821.174-1(082)+821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 001062649
Дукуль, Янина. Всё те же соловьи : стихи, проза, переводы / Янина Дукуль ;
визуальное оформление, [предисловие]: Виктория Шиндлер ; дизайн обложки: Игорь Маджулис. — Резекне : [Janīna Dukule], 2021. — 232 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts latviešu, krievu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN
978-9934-23-438-5 (iesiets).
UDK
821.174’282-1+821.174-1+821.174-1=161+821.174-3=161
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821.511.111 Somu literatūra
Kopkataloga Id: 001063397
Hietamies, Eve. Tētis skolā : romāns / Eve Hietamies ; no somu valodas tulkojusi
Lelde Rozīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas
Mediji, [2021]. — 423 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Hammaskeiju. — ISBN
978-9934-15-977-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Romāns „Tētis skolā” ir trešā grāmata ciklā par Anti un Pāvo Pasaneniem.
Pāvo sāk mācīties pirmajā klasē. Kur gan palicis omulīgais mazulis un kur nozudis mobilais telefons? Līdz ar dēla skolas gaitu uzsākšanu Anti saskaras ar vilni jaunu izaicinājumu un piedzīvojumu. Turklāt beidzot viņš ir gatavs atzīt, ka jau gadiem ir iemīlējies Ennijā, un, šķiet, ka jūtas ir
abpusējas. Kā lai izveido attiecības, nesarežģījot abu jau tā ne tik vienkāršo ikdienu?

UDK

821.511.111-31

821.511.113 Igauņu literatūra
Kopkataloga Id: 001062791
Tomusks, Ilmars. Datordullā skola / Ilmars Tomusks ; [ilustrators] Hillar Mets ;
no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. — 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Lasītprieks!, ISSN
1407-3730). — Ziņas par autoru: [159.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Digipöörane
kool. — ISBN 978-9934-0-9565-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ārzemju uzņēmēji skolas datorklasē ierauga senlaicīgus datorus un lūdz tos
uzdāvināt datortehnikas muzejam, pretī apsolot vismodernāko digitālo aprīkojumu. Ilgi nedomājot, direktors piekrīt — viņam ļoti gribas kļūt par valsts modernākās skolas vadītāju. Pirmklasnieki ierastās ābeces vietā saņem planšetdatoru ar elektronisko ābeci. Arī citu klašu skolēniem
drukātās grāmatas un darba burtnīcas vairs nav nepieciešamas, jo mācības notiek, izmantojot
datorus un internetu. Bet vai viss norit tik gludi, kā sākotnēji plānots?

UDK

821.511.113-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
94(474.3)

Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001061399
Журавлёв, Сергей. Бермонтиада, 1919: крах военно-политической авантюры : сборник корреспонденций, очерков, рассказов, воспоминаний, исторических справок / соавтор-составитель Сергей Журавлев, профессор, академик, член Союза писателей Латвии. — Рига : Родина, [2021]. — viii, 285 lpp.,
26 nenumurētas lp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm.
UDK
94(474.3)”1918/1920”
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