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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 001068427
Dubickis, Mikus. Technology Transfer Management Solutions for the Company’s
Growth : summary of the doctoral thesis / Mikus Dubickis ; scientific supervisor
Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane ; official reviewers: Dr.oec. Nataļja Lāce, Dr.oec. Oksana Lentjušenkova, Dr.oec. Asta Savanevičiene ; Riga Technical University. Faculty
of Engineering Economics and Management. Institute of Business Engineering
and Management. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,05 MB. — Ziņas par autoru: 65. lp. — Bibliogrāfija: 58.-64. lp. — ISBN 978-9934-22-707-3 (PDF).
UDK
005.591.6(043)
Kopkataloga Id: 001068426
Dubickis, Mikus. Tehnoloģijas pārneses vadīšanas risinājumi uzņēmuma augsmei : promocijas darba kopsavilkums / Mikus Dubickis ; zinātniskā vadītāja
Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Nataļja Lāce, Dr.oec.
Oksana Lentjušenkova, Dr.oec. Asta Savanevičiene ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (63 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,08 MB. — Ziņas par autoru: 63. lp. —
Bibliogrāfija: 55.-62. lp. — ISBN 978-9934-22-706-6 (PDF).
UDK
005.591.6(043)
Kopkataloga Id: 001073290
Lauck, Rene. The Impact of Leader Attitudes on the Innovative Work Behaviour
in Real Estate Development Companies : doctoral thesis submitted for the academic degree doctor of science in economics and business / Rene Lauck ; supervisor Dr.oec. Māris Purgailis ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — ix, 192 lp. :
diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 122.-142. lp. un zemsvītras
piezīmēs.
UDK
005.322(043)+658.589(043)
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Kopkataloga Id: 001073310
Lauck, Rene. The Impact of Leader Attitudes on the Innovative Work Behaviour
in Real Estate Development Companies : summary of doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Rene
Lauck ; supervisor Dr.oec. Maris Purgailis ; reviewers: Dr.sc.admin., Dr.tech.
Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; University
of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics = Līderu attieksmes
ietekme uz inovatīvo darba uzvedību nekustamo īpašumu attīstības uzņēmumos : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Rene Lauck ; darba vadītājs Dr.oec. Māris
Purgailis ; recenzenti: Dr.sc.admin., Dr.tech. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un
ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2021. — 77 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934187544. — Bibliogrāfija: 70.-76. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā,
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18753-7 (brošēts).
UDK
005.322(043)+658.589(043)
Kopkataloga Id: 001072953
Schechowiz, Ralf. Contributions of Chief Financial Officers Working as Interim
Managers to Organisation Success in Small and Medium-Sized Companies : doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and
business / Ralf Schechowiz ; supervisor Dr.oec. Ērika Šumilo ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. — Riga : [izgatavotājs nav
zināms], 2021. — 241 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
163.-193. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
005.915(043)+658.14/.17(043)+334.012.6(043)
Kopkataloga Id: 001072965
Schechowiz, Ralf. Contributions of Chief Financial Officers Working as Interim Managers to Organisation Success in Small and Medium-Sized Companies :
summary of doctoral thesis submited for the scientific doctor’s degree (Ph.D.)
in economics and business / Ralf Schechowiz ; supervisor Dr.oec. Ērika Šumilo ;
reviewers: Dr.oec. Inna Romānova, Dr.oec. Kārlis Ketners, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics =
Pieaicināto pagaidu galveno finanšu vadītāju loma mazo un vidējo uzņēmumu
organizācijas panākumos : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora
grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Ralf Schechowiz ; darba
vadītāja Dr.oec. Ērika Šumilo ; darba recenzenti: Dr.oec. Inna Romānova, Dr.oec.
Kārlis Ketners, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2021. — 91, [1] lpp. :
shēmas, tabula ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934187469. — Bibliogrāfija: 87.-91. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-745-2 (brošēts).
UDK
005.915(043)+658.14/.17(043)+334.012.6(043)
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Kopkataloga Id: 001075596
Snidzāne, Laila. Koučinga tehnikas : soli pa solim : sev, komandai, biznesam /
apkopojušas Laila Snidzāne, Joanna Kristīne Golubeva ; redaktore Gunita Skroderēna. — Rīga : MetaCoach, 2021. — 181, [10] lpp. : shēmas, tabulas ; 25 cm. —
Bibliogrāfija: 180.-181. lpp. — ISBN 978-9934-23-531-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Personīgā attīstība ir process, kas nodrošina pārmaiņas tajā, kā mēs redzam
sevi un pasauli. Cilvēkiem, kuri nodarbojas ar personīgo izaugsmi, vai profesionāļiem, kuri palīdz citiem to darīt, ik pa laikam nākas meklēt jaunas metodes, lai turpinātu veiksmīgi iesākto.
Koučings kā individuālais, komandu un biznesa izaugsmes rīks jau ir ieņēmis spēcīgu pozīciju un
turpina attīstīties dažādos virzienos. Koučinga instrumentu galvenais uzdevums ir atbalstīt un
palīdzēt cilvēkiem izprast sevi, atklāt savus talantus, pārvarēt uzskatu ierobežojumus un atrast
patieso motivāciju, lai spertu pirmo soli vai turpinātu darīt. Grāmatā apkopotas 107 koučinga
tehnikas, ko izmantot no paškoučinga un līdz pat biznesa tehnikām un darbam ar komandām.

UDK

087.5

005.572

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001076360
Dinozauri : saliec attēlus! / [ilustrācijas]: Hannah Wood ; [teksts]: Carola von
Kessel ; tulkojums latviešu valodā: Sarmīte Lomovceva ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Dinosaurier: Puzzlebuch. — ISBN 978-9934-0-9545-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad dzīvoja dinozauri? Cik lieli tie bija? Ko viņi ēda? Saliec attēlus un atklāj
aizraujošo dinozauru pasauli! Grāmatiņa priekšā lasīšanai, attēlu salikšanai un rotaļai. Tajā ir 4
krāšņas puzles, katra no 12 gabaliņiem, bet zem puzles paslēpušies jautājumi.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001076491
Poga, Guna. Ukulele : bilžu grāmata / ilustrācijas, dizains: Guna Poga. — [Rīga] :
Ausma Media, [2021]. — 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 12 cm. — ISBN 9789934-8986-2-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Diez, kas tas ir?” — skan Dieziņa mīļākais jautājums muzikālajā seriālā „Ukulele”. Bilžu grāmatiņa atbild uz mazā seriāla varoņa jautājumu ar divdesmit skaistām ilustrācijām, ļaujot Dieziņam kopā ar bērniem mācīties un atklāt pasauli mums apkārt. Grāmatā sastopami jau seriālā iepazītie tēli — ukulele, suns, vējš, lietus, vilciens un daudzi citi.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001077120
Vata, Fiona. Mīļdzīvnieki : tērpu uzlīmju grāmatiņa / Fionas Vatas teksts ; Lizijas
Makijas ilustrācijas ; Johannas Furstas dizains ; no angļu valodas tulkojusi Marika
Taube ; redaktore Daina Randare. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 24 lpp., 10
nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Pets: Little
Sticker Dolly Dressing. — ISBN 978-9934-0-9635-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Apģērb meitenes un sarūpē viņām mīļdzīvniekus, izmantojot krāšņās uzlīmes, kuras atradīsi šajā jaukajā grāmatiņā!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001077118
Vata, Fiona. Princese : tērpu uzlīmju grāmatiņa / Fionas Vatas teksts ; Lizijas Makijas ilustrācijas ; Antonijas Milleres dizains ; no angļu valodas tulkojusi Marika
Taube ; redaktore Daina Randare. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 24 lpp., 10
nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Princess:
Little Sticker Dolly Dressing. — ISBN 978-9934-0-9634-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā jaukajā grāmatiņā tu atradīsi princeses, ko varēsi apģērbt, izmantojot
krāšņas uzlīmes.

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
14 Filozofiskās sistēmas un uzskati
Kopkataloga Id: 001077576
Šimfa, Elvīra. Kanta antropoloģija : monogrāfija / Elvīra Šimfa ; zinātniskie
recenzenti: Dr.phil. Karls Ameriks, Dr.phil. Žanete Narkēviča, Dr.phil. Raivis Bičevskis ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas teksta literārā redaktore
Andra Damberga ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. —
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021]. — 326 lpp. : portrets ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 294.-309. lpp. un piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. — ISBN 978-9934-18-681-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : E. Šimfas monogrāfijā realizēti divi uzdevumi. Pirmkārt, veikts pētījums par
vācu filozofa Imanuela Kanta antropoloģiju kā vienotu mācību, nevis atsevišķu tematiski un konceptuāli neapvienojamu ideju kopumu Kanta filozofijā. Otrkārt, lai šo antropoloģijas vienotību
nodrošinātu, veikts pētījums par antropoloģijas attiecībām ar citām Kanta filozofijas daļām, sevišķi ētiku, un antropoloģijai ierādīta vieta Kanta filozofijas korpusā.

UDK

14(430)(092)+121+17:39

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001077023
Egere, Edīte Eva. Izvēle : vienmēr ir iespējams izvēlēties brīvību / Dr. Edīte Eva
Egere ; no angļu valodas tulkojusi Liene Spīgule ; redaktore Daina Grūbe. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 351, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The
Choice. — ISBN 978-9934-0-9783-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir holokaustu un koncentrācijas nometni pārdzīvojušās E.E. Egeres
memuāri — liecība cilvēka gara spēkam un izvēles nozīmei. Sešpadsmitgadīgā Ungārijas ebreju
meitene Edīte sapņo kļūt par izcilu balerīnu un mākslas vingrotāju, taču 1944. gadā tiek ieslodzīta
Aušvicas koncentrācijas nometnē, kur piedzīvo neiedomājamas šausmas. Viņa redz, kā mammu
aizdzen uz sadedzināšanu gāzes kamerā un ir spiesta dejot tā dēvētajam dakterim — slepkavam
Jozefam Mengelem. Viņa ne vien pati iztur visas mocības, bet spēj arī palīdzēt pārējām ieslodzītajām. Iedvesmojošs vēstījums, jo vienmēr ir iespēja izvēlēties — vai nu iegūt prāta brīvību, vai
turpināt ciest.

UDK

159.9(73)(092)

Kopkataloga Id: 001077014
Montgomerija, Hedviga. Pamatskolas laiks : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai
bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna
Gavare ; redaktore Marta Ābele. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 228, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — (Vecāku maģija / Hedviga Montgomerija ; Ceturtā grāmata). — Oriģinālnosaukums: Barneskoleårene. — ISBN 978-9934-0-9664-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bērnam sasniedzot skolas vecumu, sākas pavisam jauns posms — pirmo
reizi viņš cenšas atrast savu vietu lielākā kopienā, saprast, ko nozīmē būt pašam. Grāmata būs
atbalsts vecākiem laikā, kad jātiek galā ar aizvien sarežģītākām situācijām. Šajos gados veidojas
bērna personība, un tas mazo cilvēku padara īpaši ievainojamu. Skolas vecumā bērnam nereti
pats svarīgākais uzdevums šķiet atrast savu bariņu, justies piederīgam. Ja tas neizdodas, pārņem
bailes tikt atstumtam, zaudēt cieņu vienaudžu acīs. Tad emocijas saceļ tādu vētru, kam grūti izkuģot cauri vienatnē.

UDK

159.9-055+159.922.7
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Kopkataloga Id: 001074763
Turanskis, Skots. Vecāki, emocijas, bērni : ko emocijas atklāj par jums un jūsu
bērniem / Skots Turanskis, Džoanna Millere ; galvenā redaktore Debora Borbo ;
no angļu valodas tulkojusi Antra Neilande ; redaktores: Rita Priedīte, Lelde Špickopfa un Ilze Neidere ; māksliniece Linda Denisova. — [Rīga] : Amnis, [2021]. —
276 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Good and Angry. —
ISBN 978-9984-876-24-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kad bērni neklausa, vecāki bieži vien kļūst dusmīgi. Reaģēšana dusmās uz
bērna rīcību var radīt vairāk ļaunuma nekā labuma. Tomēr dusmām nav jākļūst par jūsu ienaidnieku — tās var rosināt meklēt iespējas, kā kļūt par labākiem vecākiem. Autori grāmatā sniedz
padomus, kā veiksmīgi audzināt bērnu, uz viņu nekliedzot, kā ieviest piecu principu plānu, lai iemācītu bērnu paklausīt, kā palīdzēt bērnam pieņemt atbildi „nē”, kā disciplinēt bērnu, kurš melo
utt. Grāmatā sniegtās, praksē pārbaudītās stratēģijas palīdzēs samazināt dusmas pret saviem
bērniem.

UDK

159.922.7+159.942-053.2
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001076009
‘Abdu’l Bahá. Pēdējā griba un testaments / ‘Abdu’l-Bahá ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Ābeltiņa ; redaktors Māris Pavlovs. — Pirmais izdevums. — [Rīga] :
Rīgas Bahai ticības draudze, 2021. — 35 lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934907074. — Tulkots no: Writings and Talks of
‘Abdu’l-Bahá: Will and Testament of ‘Abdu’l-Bahá. — ISBN 978-9934-9070-6-7
(brošēts).
A n o t ā c i j a : ‘Abdu’l Bahá zināms kā miera vēstnesis, taisnīguma aizstāvis un jaunās Ticības skaidrotājs, un nevainojams bahājiešu dzīvesveida paraugs. Viņa „Pēdējā griba un testaments” lika pamatus pašreizējai Bahá’í ticības administratīvajai iekārtai.

UDK

286

Kopkataloga Id: 001076005
‘Abdu’l Bahá. Dievišķā plāna vēstules / ‘Abdu’l-Bahá ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Ābeltiņa ; redaktors Māris Pavlovs ; atsauces uz Korānu pēc Ulda
Bērziņa tulkojuma. — Pirmais izdevums. — [Rīga] : Rīgas Bahai ticības draudze, 2021. — 93 lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934907005. — „Tulkots no tekstiem angļu valodā: „Writings and Talks of
’Abdu’l-Bahā: Tablets of the Divine Plan” un „Messages of the Universal House of
Justice: Selected Messages of the Universal House of Justice”—Iespiedziņās. —
ISBN 978-9934-9070-1-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dievišķais plāns — diženo vēstuļu virkne, ko ‘Abdu’l-Bahá veltījis Ziemeļamerikas bahājiešiem, ir ticības harta. Šajās vēstulēs ir izklāstīts „visvarenākais plāns, kāds jebkad
radīts ar Dižākā Vārda radošo spēku”. To virza spēki, kurus mēs nespējam ne paredzēt, ne novērtēt un kuri savai darbībai ir izvēlējušies piecu kontinentu teritoriju un septiņu jūru salas. Šis
plāns satur pasaules garīgās atdzimšanas sēklas un galīgo glābšanu.

UDK

286

Kopkataloga Id: 001076432
Brūvers, Pāvils. Visuaugstākā patvērumā / Pāvils Brūvers ; vāka foto: Uldis Muzikants un Agnese Rudzīte ; zīmējumi: Sanita Brūvere ; noformējums: Ivars Cišs ;
[ievadvārdi]: Arnis Šablovskis. — [Limbaži] : Limbažu evaņģēliski luteriskā draudze, 2022. — 173 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8956-4-7
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Autobiogrāfiskajā grāmatā „Visuaugstākajā patvērumā” Pāvils Brūvers godīgi, skaidri, tieši, emocionāli un reizē arī dziļi personiski liecina par savu attiecību vēsturi ar Dievu
un tuvākajiem. Labvēlīgā iekšējā pašironija liek nojaust, ka tā spilgtā un tik daudzkrāsainā Pāvila
personība, kuru ir iepazinuši viņa līdzcilvēki, tapusi ne vienmēr mierīgos un labvēlīgos apstākļos.
Ir bijušas arī iekšējas dvēseliskas cīņas, uzvaras un zaudējumi. Tomēr pāri visam — bezgalīga
paļāvība būt Visuaugstākā patvērumā.

UDK

27-726.2(474.3)+821.174-94

Kopkataloga Id: 001075611
Enlovs, Džonijs. Celies : reformatora rokasgrāmata septiņiem kalniem / Džonijs + Elīzabete Enlovi ; tulkojums no angļu valodas: Mārtiņš Donga. — [Ogres
novads] : Viņa Vārds Manī, [2021]. — 187, [2] lpp. : tabulas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Seven Mountain Prophecy. — ISBN 978-9934-515-99-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Katram cilvēkam ir sajūta, ka mēs esam dzimuši kaut kam vairāk nekā tikai
izdzīvošanai. Mēs esam veidoti instinktīvi ticēt, ka katram ir savs dzīves mērķis un unikāla loma.
Diemžēl lielākā daļa dzīvo bez mērķa — vai nu iestrēguši izdzīvošanas režīmā, vai nomākti, vai arī
ieciklējušies sasniegumos, kas ir daudz mazāki par to, ko Dievs ir iecerējis. Katrai tautai ir septiņas galvenās kultūrvides jomas jeb septiņi kalni, kas kalpo kā formāts, kur izplatīt Dieva aizvien
pieaugošo Valstību. Šie kalni ir: mēdiji, ģimene, māksla un izklaide, ekonomika, reliģija, izglītība
un valdība. Tieši šajās jomās reformatori izplata Dieva mīlestību, kas spēj ne tikai ietekmēt, bet
radikāli izmainīt sabiedrību.

UDK

27-636(035)
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Kopkataloga Id: 001075705
Gabrielsens, Ronalds. Mīlestības jautājums / Ronalds Gabrielsens. — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, 2021. — 52, [1] lpp. ; 15 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Problem with
Love. — ISBN 978-9934-515-98-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Kā Dievs tiek pasniegts Bībelē? Daudzi sacīs, ka Bībele pasniedz Dievu kā
mīlestību — un tā ir taisnība. Mīlestība, bez šaubām, ir Dieva rakstura iezīme, bet vai Bībele tai
pievērš vislielāko uzmanību? Ja jūs paņemsiet Bībeles vārdnīcu un uzmeklēsiet pantus, kas apraksta Dieva dabu, jūs atklāsiet, ka Dievam vēl ir citas puses. Šajā bukletā R. Gabrielsens norāda — ja sludini mīlestības vēsti pasaulei, kurai ir nepareiza izpratne par mīlestību, tu viegli tiksi
pārprasts. To nezinot, var gadīties, ka jūs cilvēkiem dosiet nepatiesu priekšstatu par Dievu.

UDK

27-584

Kopkataloga Id: 001075698
Grīnfelde, Santa. Tu neesi upuris / Santa Grīnfelde. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 358, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: [360.] lpp. — ISBN
978-9934-600-98-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Autore: „Es ticu, ka šī grāmata runās daudzu cilvēku dzīvēs un izmainīs viņu
dzīves. Acis tiks atvērtas, un sirdis tiks mainītas, mīkstinātas, atvērtas Dieva mīlestībai un tiks
dziedinātas, un arī laulības tiks atjaunotas. Dievam viss ir iespējams. Dievs rada ceļu, kur nav
ceļa”.

UDK

27-584.5

Kopkataloga Id: 001075707
Maknaltija, Leslija. Ceļš uz dziedināšanu / Dr. Leslija Maknaltija (Leslie McNulty). — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, 2021. — 54, [1] lpp. : ilustrācijas ;
15 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 9789934-515-95-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Mūsu mērķis ir izveidot drošu pamatu dziedināšanai, atzīstot, ka nav atšķirības starp cenu, kas samaksāta par taviem grēkiem, un cenu, kas samaksāta par tavām slimībām.
Bībele sniedz pierādījumu tam, ka viens pats Kristus upuris aptver visas mūsu fiziskās un garīgās
vajadzības. Vienkārša mācība šajā sakarā rada jaunas cerības un vairo jūsu pārliecību, lai jūs
varētu izārstēt garu, dvēseli un ķermeni.

UDK

27-468.6

Kopkataloga Id: 001069977
Nastevičs, Uģis. Sacræ Scripturæ: the Scared Scriptures of the Sacred : 366 Verses / autors un sastādītājs Uģis Nastevičs. — Rīga : Puzuri, 2021. — 1 tiešsaistes
resurss (232 lp., PDF) ; 1,71 MB. — Bibliogrāfija: 228. lp. — Teksts angļu, krievu,
latviešu un japāņu valodā. — ISBN 978-9934-9067-0-1 (PDF).
UDK
2-23
Kopkataloga Id: 001075609
Personības izolēšanās un sašķelšanās (PS) un citas prāta kontroles un ļaunprātīgas izmantošanas tēmas / tulkojums latviešu valodā: Miervaldis Zeltiņš. — [Ogres
novads] : Viņa Vārds Manī, 2021. — 103, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Patiesība par okultismu). — (Kānaāna kalpošanas materiāli ; Nr. 4). — (Atbrīvots). —
(Kristīgās atmodas resursi). — ISBN 978-9934-616-03-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iepazīstinām atbrīvošanas kalpotājus ar jaunu grāmatu sēriju — Kānaāna
kalpošanas materiāli, kas iepazīstinās ar nozīmīgām tēmām lietās, kas attiecas uz praktisko
kalpošanu Jēzus Kristus Vārdā. Šajā izdevumā ir ievietota specifiska noderīga informācija par
personas identitātes sašķelšanos vairākās apakšidentitātēs ar mērķi aizsargāties no traumas vai
vardarbības sekām, kā arī sniegti praktiski padomi atbrīvošanai.

UDK

27-167.64+27-548.5
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Kopkataloga Id: 001075706
Søndergaards, Torbens. Vai tu esi kristietis?… : vai arī tu esi pievilts? / Torbens Søndergaards. — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, 2021. — 31, [1] lpp. ;
15 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Are you a Christian. — ISBN 978-9934-515-97-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šis buklets ir sarakstīts tāpēc, ka daudzi cilvēki rietumvalstīs sauc sevi par
kristiešiem, bet tiem ir pilnīgi nepareizs priekšstats par to, ko nozīmē būt kristietim. Daudzi uzzina kaut ko par reliģiju, ko sauc par „kristietību”, bet maz ļaužu zina par personisko, pārdabisko
dzīvi ar Dievu, par to, ko var lasīt Bībelē.

UDK

27-636

Kopkataloga Id: 001077043
Štāfenhāgens, Fricis. Baznīca un ticības apliecība / Fricis Štāfenhāgens ; no vācu
valodas tulkojis Juris Kastiņš ; zinātniskie redaktori un ievada autori: Dace Balode, Valdis Tēraudkalns ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; vāka dizains: Baiba
Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 138, [1] lpp. ; 17 cm. — (Studia
Theologica ; Tomus V). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Kirche und Bekenntnis: eine zeitgemässe Betrachtung. — ISBN 978-993418-761-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Lasītājam piedāvātais Bauskas luterāņu mācītāja Fr. Štāfenhāgena 1913. gadā
publicētā darba tulkojums ir interesanta liecība par vācbaltiešu intelektuālo dzīvi 20. gadsimta
sākumā, par spraigām teoloģiskām debatēm, kurās atbalsojās tā laika Eiropas kultūras dzīves novitātes, arī jaunas reliģiskas idejas. Tekstam pievienotie zinātniskie komentāri un izvērsts ievads
palīdzēs lasītājam labāk orientēties šo ideju telpā.

UDK

2-11
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001070773
Juršėnas, Alfonsas. The Double-edged Sword of AI: Enabler of Disinformation /
Alfonsas Juršėnas, Kasparas Karlauskas, Eimantas Ledinauskas, Gediminas Maskeliūnas, Julius Ruseckas ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,44 MB. — AI = Artificial Intelligence. — Bibliogrāfija: 26.-29. lp. — ISBN
978-9934-564-78-9 (PDF).
UDK
316.774:32(078.7)+316.776.2(078.7)+
+316.774:004.738.5(078.7)+077.5(078.7)
Kopkataloga Id: 001075645
Kompass vienmēr rāda uz ziemeļiem : cilvēkstāsti = The Compass Always Points
North : human interest stories = Компас всегда указывает на север : человеческие истории / tekstu autori: Zane Ozoliņa, Inga Puriņa ; redaktori: Marika
Gintere, Daina Mežecka ; tulkojumi: Lauris Veips (angļu valodā), Vitālijs Trošins
(krievu valodā) ; dizains: Tatjana Raičiņeca ; Ziemeļvalstu Ministru padomes
birojs Latvijā. — Rīga : Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, [2021]. —
201 lpp. : portreti ; 23 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. —
ISBN 978-9934-23-529-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā darbojas kopš 1991. gada, īstenojot visdažādāko nozaru sadarbības projektus un atbalsta programmas. Atvērtība jaunām domām, idejām un partnerībai ir Ziemeļvalstu sadarbības pamatā. Ziemeļvalstu Ministru padomes
birojs savu trīsdesmito gadskārtu ataino cilvēkstāstu sērijā „Kompass vienmēr rāda uz ziemeļiem”.

UDK

316.32(48)+316.32(474.3)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001069296
Šebok, Filip. China as a Narrative Challenge for NATO Member States / Filip
Šebok and Richard Q. Turcsányi ; editing Tomass Pildegovičs ; design: Linda
Curika. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2021. —
1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : diagrammas ; 5,91 MB. — Bibliogrāfija: 27.33. lp. — ISBN 978-9934-564-53-6 (PDF).
UDK
327(510)”20”
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327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001076650
Latvian Foreign and Security Policy : yearbook / editors: Andris Sprūds, Sintija Broka ; translation from Latvian: Līvija Anna Uskale, Santa Pelše ; foreword
by Andris Sprūds, Edgars Rinkēvičs ; English language editor Talis Saule Archdeacon ; cover design: Mikus Kovalevskis ; Latvian Institute of International Affairs. — Rīga : Latvian Institute of International Affairs, [2021].
2021. — 247 lpp. : diagrammas ; 24 cm. — Autori: Māris Andžāns, Reinis Āboltiņš, Satenik Avetisyan, Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Artūrs Bikovs,
Sintija Broka, Ilvija Bruģe, Kārlis Bukovskis, Jānis Eichmanis, Daniels S. Hamiltons, Rihards Kols, Imants Lieģis, Beāte Livdanska, Inta Mieriņa, Aleksandra Palkova, Gunta Pastore, Gunda Reire, Toms Rostoks, Silvestrs Savickis, Inna
Šteinbuka, Vita Anda Tērauda, Viljars Vēbels. — Bibliogrāfija rakstu beigās. —
Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Latvijas ārējā un drošības politika: gadagrāmata. — ISBN 978-9934-567-58-2
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Latvijas Ārpolitikas institūta gadagrāmatas mērķis ir aplūkot un izvērtēt dažādas Latvijas ārējās un drošības politikas sfēras 2020. gadā, kā arī skatīt attīstības scenārijus
2021. gadam, informējot sabiedrību un piedāvājot rekomendācijas Latvijas politikas veidotājiem.
2020. gadā Latvijas ārpolitiskā un drošības vide piedzīvoja neprognozētus izaicinājumus. Globālā
pandēmija ir pamatīgi ietekmējusi gan cilvēku ikdienu, gan starpvalstu attiecības.

UDK

327(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 001076646
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata / redaktori: Andris Sprūds,
Sintija Broka ; latviešu valodas redaktore Līga Elizabete Balode ; tulkojums no
angļu valodas: Santa Pelše ; vāka dizains: Mikus Kovalevskis ; priekšvārds: Andris
Sprūds ; ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs ; Latvijas Ārpolitikas institūts. — Rīga :
Latvijas Ārpolitikas institūts, [2022].
2022. — 229, [1] lpp. : diagrammas, tabula ; 25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-567-74-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2021. gadā Latvijas ārējās un drošības politikas vide ir piedzīvojusi gana daudz saspīlējumu un izaicinājumu. Ikgadējā gadagrāmatā autori
izvērtē 2021. gada notikumus un lēmumus. 2021. gadā gan starpvalstu attiecības, gan sabiedrības
ikdienu joprojām ietekmēja Covid-19 pandēmija.

UDK

327(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 001074778
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata / redaktori: Sintija Broka, An
dris Sprūds ; latviešu valodas redaktore Līga Elizabete Balode ; tulkojums no angļu valodas: Santa Pelše ; vāka dizains: Mikus Kovalevskis ; priekšvārds: Andris
Sprūds ; ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs ; Latvijas Ārpolitikas institūts. — Rīga :
Latvijas Ārpolitikas institūts, [2022].
2022. — 1 tiešsaistes resurss (232 lp., PDF) : diagrammas, tabula ; 5,50 MB. —
Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-567-75-9 (PDF).
UDK
327(474.3)(058)
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Kopkataloga Id: 001076652
Latvijas Ārlietu simtgade / zinātniskie redaktori: Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis, Mārtiņš Vargulis ; vāka dizains: Mārtiņš Bērziņš ; latviešu valodas redaktore Līga Elizabete Bērziņa. — Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, [2021].
[5. sējums], Daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas. — 207,
[1] lpp. ; 22 cm. — Īsas ziņas par autoriem: 205.-[208.] lpp. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-567-68-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis izdevums ir noslēdzošais Latvijas ārlietu simtgades publikāciju sējums.
Grāmatas uzdevums ir skaidrot daudzpusējās diplomātijas un organizāciju lomu Latvijas ārlietu
simtgades kontekstā. Autori aplūko pašnoteikšanās, neiejaukšanās politikas, kolektīvās drošības,
vides, cilvēktiesību attīstības jautājumus, kā arī Latvijas kā mazas valsts nozīmi un lomu starptautiskajās organizācijās starpkaru un pēc neatkarības atgūšanas periodos.

UDK

327(474.3)”19/20”(082)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.
Darba organizācija
Kopkataloga Id: 001070934
Gavoille, Nicolas. Minimum Wage Spike and Income Underreporting: a Backof-the-Envelope-Wage Analysis / Nicolas Gavoille, Anna Zasova. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 789,21 KB. — (SSE Riga/BICEPS Research papers ; No. 7). —
Bibliogrāfija: 30.-31. lp.
UDK
331.215.53(047)

336 Finanses
Kopkataloga Id: 001070936
Gavoille, Nicolas. Foreign Ownership and Labor Tax Evasion: Evidence from
Latvia / Nicolas Gavoille, Anna Zasova. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (15 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
394,88 KB. — (SSE Riga/BICEPS Research papers ; No. 8). — Bibliogrāfija: 12.13. lp.
UDK
336.22(047)+331.108.54(047)
Kopkataloga Id: 001070930
Gavoille, Nicolas. What We Pay in the Shadow: Labor Tax Evasion, Minimum
Wage Hike and Employment / Nicolas Gavoille, Anna Zasova. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) :
ilustrācijas, tabulas ; 972,03 KB. — (SSE Riga/BICEPS Research papers ; No. 6). —
Bibliogrāfija: 48.-54. lp.
UDK
336.22(047)+336.22(474.3)(047)
Kopkataloga Id: 001070937
Jascisens, Vitalijs. Million Dollar Baby: Should Parental Benefits Depend on
Wages When the Payroll Tax Evasion is Present? / Vitalijs Jascisens, Anna Zasova. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 455,50 KB. — (SSE Riga/
BICEPS Research papers ; No. 9). — Bibliogrāfija: 26.-29. lp.
UDK
336.22(047)
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Kopkataloga Id: 001072926
Petrovska, Kristīne. Banku nozares sistēmiskā riska novērtēšana Baltijas valstīs : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Kristīne Petrovska ; zinātniskā vadītāja Dr.oec.
Ramona Rupeika-Apoga ; darba recenzenti: Dr.oec. Sandra Jēkabsone, Dr.oec.
Kārlis Ketners, Dr.oec. Natālija Konovalova ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte = Evaluation of the Systemic Risk of the Banking
Sectors in Baltic Countries : summary of doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Kristīne Petrovska ;
supervisor Dr.oec. Ramona Rupeika-Apoga ; reviewers: Dr.oec. Sandra Jēkabsone,
Dr.oec. Kārlis Ketners, Dr.oec. Natālija Konovalova ; University of Latvia. Faculty
of Business, Management and Economics. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. —
61 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma
ISBN 9789934187445. — Bibliogrāfija: 60.-61. lpp. — Teksts latviešu un angļu
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 9789934-18-743-8 (brošēts).
UDK
336.71(474)(043)
Kopkataloga Id: 001072918
Petrovska, Kristīne. Banku nozares sistēmiskā riska novērtēšana Baltijas valstīs : promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
grāda iegūšanai / Kristīne Petrovska ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Ramona
Rupeika-Apoga ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 158 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 118.-133. lp.
UDK
336.71(474)(043)

338.48 Tūrisms
Kopkataloga Id: 001075754
Kuskis, Aldis. Better Travel : the not so dirty secrets of Travel Advisors or a
key to travellers’ love and trust / Aldis Kuskis & Brigita Stroda ; editing by Anna
Reynolds ; art and design by Sandra Strele. — [Riga] : STAGINGS Travel Design,
[2021]. — 255 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-472-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir noderīgs un praktisks ceļvedis tūrisma jomā strādājošajiem, taču
tā nekādā ziņā nav vienkārša recepte ideāla ceļojuma izstrādei. Grāmatā autori apkopo savu labāko pieredzi, ko var izmantot, apkalpojot prasīgus ceļotājus un piedzīvojumu meklētājus, kas ceļo
uz pārsteidzošiem galamērķiem visā pasaulē. Būt ceļojumu konsultantam ir māksla!

UDK

338.48

Kopkataloga Id: 001075749
Kuskis, Aldis. Better Travel : the not so dirty secrets of Travel Advisors or a
key to travellers’ love and trust / Aldis Kuskis & Brigita Stroda ; editing by Anna
Reynolds ; art and design by Sandra Strele. — [Riga] : STAGINGS Travel Design,
[2021]. — 255 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-457-6 (iesiets).
UDK
338.48
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Kopkataloga Id: 001067375
Mindful Tourism Services for People with Mental Impairment : situation scan:
Latvia, 2021 / researchers: Agita Lūse, Liene Rācene, Diāna Popova, Nadezhda
Pazuhina and Aija van der Steina ; Institute of Philosophy and Sociology of the
University of Latvia. — [Rīga] : University of Latvia, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss
(53 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 737,36 KB. — „Intellectual Output 1”—Datnes 1. lp. — Bibliogrāfija: 51.-53. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
338.48(047)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības.
Pasaules ekonomika
Kopkataloga Id: 001068657
Čevers, Aldis. Muitas procesu vadības un organizācijas novērtēšanas sistēmiskais risinājums : promocijas darba kopsavilkums / Aldis Čevers ; zinātniskais
vadītājs Dr.oec. Aivars Vilnis Krastiņš ; zinātniskā konsultante Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.sc.pol. Iveta Reinholde,
Dr.sc. Viktors Čencovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (86 lp., PDF) : diagramma, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,85 MB. — Ziņas par autoru: 86. lp. — Bibliogrāfija:
80.-85. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-704-2 (PDF).
UDK
339.543(043)
Kopkataloga Id: 001068656
Čevers, Aldis. Systemic Solution for Customs Process Management and Organisation Evaluation : summary of the doctoral thesis / Aldis Čevers ; scientific
supervisor Dr.oec. Aivars Vilnis Krastiņš ; scientific consultant Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane ; official reviewers: Dr.oec. Inga Lapiņa, Dr.sc.pol. Iveta Reinholde,
Dr.sc. Viktor Chentsov ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. International Business and Customs Institute. — Riga :
RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (92 lp., PDF) : diagramma, ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 1,83 MB. — Ziņas par autoru: 92. lp. — Bibliogrāfija: 85.-90. lp.
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-705-9 (PDF).
UDK
339.543(043)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001076618
Krūmiņa, Inta. Valodas prasmes pārbaude personām ar disleksiju, iegūstot pilsonību: Eiropas Savienības dalībvalstu prakse : apskats, 2021. gada decembris /
Inta Krūmiņa ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, 2021. — 8 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija atsaucēs. — ISBN 9789934-598-21-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Disleksija ir neirobioloģiskas izcelsmes mācīšanās traucējums, un tās galvenā izpausme ir grūtības lasīt un uztvert tekstu, dažreiz ir arī traucēta rakstītprasme. Katra ES
dalībvalsts ir piemērojusi pilsonības piešķiršanas regulējumu dažādiem attiecīgajā valstī raksturīgiem apstākļiem, viens no tiem ir attiecīgās valsts valodas prasme. Vairākumā ES dalībvalstu
pilsonības iegūšanas regulējumā personas ar disleksiju nav izceltas kā atsevišķa personu kategorija un šīm personām nav noteikti atvieglojumi valodas pārbaudei vai atbrīvojums no tās.

UDK

342.813-056.264(4)
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Kopkataloga Id: 001074782
Krūmiņa, Inta. Valodas prasmes pārbaude personām ar disleksiju, iegūstot pilsonību: Eiropas Savienības dalībvalstu prakse : apskats, 2021. gada decembris /
Inta Krūmiņa ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (8 lp., PDF) : ilustrācijas ; 799,02 KB. — Bibliogrāfija atsaucēs. — ISBN 978-9934-598-22-7 (PDF).
UDK
342.813-056.264(4)
Kopkataloga Id: 001076986
Administratīvā procesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2022. gada
25. janvārim. — 7. izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2022. — 239 lpp. ;
20 cm. — Administratīvā procesa likuma pantu rādītājs: 225.-239. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-95-0 (brošēts).
UDK
342.9(474.3)(094)
Kopkataloga Id: 001076543
Civilprocesa likums. — [Rīga] : AFS, 2022. — 471, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 9789984-889-70-2 (brošēts).
UDK
347.91/.95(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001075404
Kriminālprocesa likums. — [Rīga] : AFS, 2022. — 425, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN
978-9984-889-71-9 (brošēts).
UDK
343.1(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001077146
Ļuta, Jolanta. Kriminālizlūkošana : mācību metodiskais materiāls / Jolanta
Ļuta ; Valsts policijas koledža. Tiesību zinātņu katedra. — Rīga : Valsts policijas koledža, 2021. — 92 lpp. : shēmas ; 29 cm. — „Mācību metodiskais materiāls
izstrādāts Eiropas Savienības līdzfinansētā Iekšējās drošības fonda projekta Nr.
VP/IDF/2019/1 „Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide” ietvaros”—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 91.-92. lpp.
UDK
343.102(075)
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Izglītība

Kopkataloga Id: 001075635
Daukšte, Vija. Vācbaltiešu elites skolu politika un tautas izglītība Vidzemē 19.
gadsimtā : monogrāfija / Vija Daukšte ; zinātniskie recenzenti: Dr.hist. Gints
Apals, Dr.philol. Pauls Daija, Dr.hist. Gvido Straube ; kopsavilkuma tulkojums un
redakcija vācu valodā: Silvija Pavidis ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Juris Beņķis ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; dizainere Madara Lesīte-Volmane. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2021]. — 222 lpp. : faksimili, portreti ;
24 cm. — „Monogrāfija sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmā „Latvijas
mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta „Dokumentārā
mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”
ietvaros (VPP-IZM-2018/1-0022)”—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija: 212.-222. lpp.
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu
valodā. — ISBN 978-9934-610-07-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : V. Daukštes monogrāfijā šķetināti Latvijas skolu vēstures aspekti no varas
elites politikas skatu punkta. Tās rokās bija visas juridiskās, ekonomiskās, politiskās un sociālās
sviras. V. Daukštes grāmata papildina stāstu par vācbaltiešu veikumu latviešu kultūras un izglītības vēsturē.

UDK

37.014(474.36)(091)+37.018.556(=112.2)(474.36)(091)+
+37.014.2(474.36)(091)

Kopkataloga Id: 001067361
Transformative Digital Learning: Emerging Cases and Considerations / edited
by Irēna Žogla ; reviewers: Zanda Rubene, Roland van Oostveen ; Rezekne Academy of Technologies. Research Institute for Regional Studies. — Rezekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (246 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,55 MB. — Autori: Velta Ļubkina, Irēna Žogla,
Svetlana Ušča, Olena Mykhailenko-Blayone, Olena Hrebeshkova, Olga Vindača. —
Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-44-264-8 (PDF).
UDK
37.091.315.7(474.3)+378(474.3)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001076628
Sākam mācīties! : kompetenču pieeja mācību saturā / Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ineta Helmane, Ina Leite ; redaktore Egina
Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds,
[2022].
Sestā daļa. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Komplektizdevumu sešgadniekam veido trīs darba burtnīcas „Sākam mācīties! Ceturtā daļa”, „Sākam mācīties! Piektā daļa”, „Sākam mācīties! Sestā daļa”, katrai burtnīcai ir „Skolotāja
grāmata”. — ISBN 978-9984-11-576-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevums piedāvā uzdevumus vadlīnijās noteikto caurviju prasmju attīstīšanai par šādiem tematiem „Par visu es brīnos”, „Mans ķermenis” un „Rosība vasarā”.

UDK

373.2(075.2)+5(075.2)+51(075.2)+811.174(075.2)
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Kopkataloga Id: 001076624
Sākam mācīties! : skolotāja grāmata / Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ineta Helmane, Ina Leite ; redaktore Egina Birzgale ; dizaineri:
Vladislavs Buļs, Matīss Justs ; ilustratore Marita Maizīte ; literārā redaktore Ilze
Zvirgzda. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, [2022].
Sestā daļa. — 191, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Komplektizdevumu sešgadniekam veido trīs darba burtnīcas „Sākam mācīties! Ceturtā daļa”,
„Sākam mācīties! Piektā daļa”, „Sākam mācīties! Sestā daļa”, katrai burtnīcai ir
„Skolotāja grāmata”. — ISBN 978-9984-11-577-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Skolotāja grāmatā piedāvāti temati un metodiskie komentāri trim mēnešiem,
no marta līdz maijam, kas aptver vadlīnijas noteikto tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes
mācību jomās, kā arī piedāvā uzdevumus vadlīnijās noteikto caurviju prasmju attīstīšanai. Bērniem un skolotājiem tiek piedāvāti temati „Par visu es brīnos”, „Mans ķermenis”, „Rosība vasarā”.
Pielikumā „Laiks kopā ģimenei” ir ierosinājumi vecākiem, kā brīvajā laikā, rotaļājoties kopā ar
bērnu, netieši arī mācīties.

UDK

373.2(072)+5(072)+51(072)+811.174(072)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kopkataloga Id: 001069298
Veidemane, Kristīna. Integrated Report on Stakeholder Involvement and Engagement in Maritime Spatial Planning : Capacity4MSP project platform report
commissioned by VASAB / Kristina Veidemane ; Baltic Environmental Forum Latvia. — [Rīga] : [VASAB sekretariāts], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (62 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,95 MB. — VASAB = Vision and Strategies
around the Baltic Sea. — Bibliogrāfija: 58.-61. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-23-532-0 (PDF).
UDK
502.131.1(261.24)+502.51(261.24)

53 Fizika
Kopkataloga Id: 001076413
Vilks, Ilgonis. Fizika 8. klasei : mācību grāmata / Ilgonis Vilks ; redaktore Ingrīda
Kreicberga ; grāmatas un vāka dizaina autors Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 152 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 151.-152. lpp. — Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar
QR kodu. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
2021. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9934-0-9352-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mācību grāmatā realizēta lietpratības pieeja mācību saturam. Grāmatā 8. klasei iekļautas piecas nodaļas: Ko mācās fizikā?, Skaņa ikdienā, Gaisma un krāsas, Siltuma procesi,
Kustība un spēks. Mācību grāmatā iekļauti arī tipveida uzdevumu risināšanas paraugi un laboratorijas darbu apraksti.

UDK

53(075.2)

58 Botānika
Kopkataloga Id: 001070822
Šēnhofa, Silva. Meteoroloģisko faktoru un stādmateriāla ietekme uz papeļu
augšanu : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.)
lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = Effect of
Meteorological Factors and Planting Material on Poplar Growth : doctoral thesis for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and
fisheries / Silva Šēnhofa ; darba vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, Dr.silv. Dagnija
Lazdiņa ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Kaspars Liepiņš, Dr.silv. Olga Miezīte, Dr.
Valda Gudynaitė-Franckevičienė ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : [izgatavotājs nav zināms],
2021. — 65 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Promocijas darbs sastāv no sešām tematiski vienotām zinātniskajām publikācijām. — Bibliogrāfija:
61.-65. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
582.681.82(043)+630*23(043)+630*111(043)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001076422
Dzilna, Zelma. Tējas sēne : kombuča / sastādījusi Zelma Dzilna ; māksliniece
Māra Alševska ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 62,
[2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-0057-7 (brošēts) (2022).

A n o t ā c i j a : „Tējas sēne” ir grāmatiņa par veselīgu un atspirdzinošu dzērienu, ko katrs
var pagatavot mājās, izmantojot savdabīgu dzīvo organismu zoogliju. Tējas sēnes uzlējums satur
daudz veselīgu, organismam nepieciešamu vielu, un to lieto organisma attīrīšanai un imunitātes
stiprināšanai, turklāt tas ir arī lielisks ādas un matu kopšanas līdzeklis. Šajā grāmatiņā piedāvātas receptes tējas sēnes dzēriena jeb uzlējuma pagatavošanai un tā izmantošanai dažādu slimību
ārstēšanai un profilaksei.

UDK

615.3+663.15

Kopkataloga Id: 001077170
Perija, Sūzana. Kontrole pār augstu asinsspiedienu : paņēmienu komplekss
cīņai ar „kluso slepkavu” : mūsdienīga programma, padomi un ieteikumi, ārstniecības līdzekļi / Sūzana Perija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Poņemecka ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; grafiskais
noformējums: Iluta Koidu. — [Rīga] : Liegra, [2022]. — 256 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm. — (Reader’s Digest). — Alfabētiskais rādītājs: 249.-255. lpp. — Oriģinālnosaukums: Taking Charge of High Blood Pressure. — ISBN 978-9934-57285-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : S. Perijas grāmata sniedz pozitīvu vēstījumu, ka gandrīz ikviens var pazemināt savu asinsspiedienu, un tajā atrodamie ieteikumi dod iespēju to izdarīt. Izlasot šo grāmatu,
jūs iegūsiet nepieciešamās zināšanas asinsspiediena rādītāju ātrai un efektīvai pazemināšanai.
Pats svarīgākais ir tas, ka grāmata mudina un motivē rīkoties jau tūlīt.

UDK

616.12-008.331.1+616.12-008.331.1-08

Kopkataloga Id: 001067400
University Teaching and Learning (2021 : Rīga, Latvija). Rīga Stradiņš University International Research Conference „University Teaching and Learning” :
24 and 26 March, 2021, Riga, Latvia : abstracts / Rīga Stradiņš University. —
Rīga : Rīga Stradiņš University, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) ;
893,94 KB. — Personu radītājs: 39. lp. — ISBN 978-9934-563-83-6 (PDF).
UDK
61:37(062)

624 Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā
Kopkataloga Id: 001068327
Paeglīte, Ilze. Kustīgās slodzes dinamiskās iedarbes uz autoceļu tiltiem eksperimentāla izpēte un novērtējums : promocijas darba kopsavilkums = Experimental
Research and Assessment of the Moving Load Dynamic Effect on the Highway
Bridge Performance : summary of the doctoral thesis / Ilze Paeglīte ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Juris Smirnovs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Algirdas
Juozapaitis, Dr.sc.ing. Darius Bačinskas, Dr.sc.ing. Dmitrijs Serdjuks ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Transportbūvju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (124 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,29 MB. — Ziņas par autori: 124. lp. — Bibliogrāfija:
117.-123. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-702-8 (PDF).
UDK
624.27(043)
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Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 001069038
Daudzveidīga lauksaimniecība (2021 : Jelgava, Latvija). Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences „Daudzveidīga lauksaimniecība” tēzes / Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. — Jelgava : Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : tabulas ; 1,43 MB. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās.
A n o t ā c i j a : Konference rīkota ar mērķi veicināt studentu zinātniski-pētniecisko darbību.
Konferences tematika saistīta ar laukkopības, dārzkopības un lopkopības nozari, tās aktuālajām
tēmām, inovācijām un problemātiku.

UDK

63(474.3)(062)

630 Mežsaimniecība
Kopkataloga Id: 001076613
Uz mežu visu gadu! : praktiski padomi meža velšu vākšanā un izmantošanā visos
gadalaikos! : ceļvedis. — [Gulbene] : Biedrība Sateka, 2022. — 72 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-23-550-4 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Meža kalendārs sagatavots un izdots LEADER sadarbības projekta „Sēņu
ceļš” ietvaros. Mērķis ir mudināt lauku iedzīvotājus izmantot meža nekoksnes produktus, lai attīstītu vietējos produktus un pakalpojumus, dažādot meža nekoksnes resursu ekonomiskāku un
progresīvāku izmantošanu produktu un pakalpojumu apstrādē un izmantošanā.

UDK

630*8(03)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība
Kopkataloga Id: 001070830
Rancāne, Sarmīte. Augu barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zālaugu plantācijās = Plant Nutrient Recycling in Energy Grasses Plantations : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē / Sarmīte Rancāne ; darba
zinātniskie vadītāji: Dr.habil.agr. Aldis Kārkliņš, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa ; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 134 lp., 54 nenumurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 113.-133. lp. un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
633.2:620.952(043)+631.871(043)+631.831(043)
Kopkataloga Id: 001070843
Rancāne, Sarmīte. Augu barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zālaugu plantācijās : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs,
mežzinātnē = Plant Nutrient Recycling in Energy Grasses Plantations : summary
of the doctoral thesis for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry, and fisheries / Sarmīte Rancāne ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.
agr. Aldis Kārkliņš, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa ; recenzenti: Dr.agr. Zinta Gaile, Dr.agr.
Ilze Skrabule, Dr.silv. Zane Lībiete ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte],
2021. — 56 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā. — ISBN 978-9984-48-387-0 (brošēts).
UDK
633.2:620.952(043)+631.871(043)+631.831(043)
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636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana
Kopkataloga Id: 001070813
Skuja, Santa. Augļa segu aiztures ārstēšanas metožu salīdzinošs vērtējums un
to ietekme uz govju turpmāko laktāciju un reprodukciju = Comparative Assessment of Treatment Methods of Retained Fetal Membranes and Their Effects on
the Subsequent Lactation and Reproduction in Cows : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda (Ph.D) iegūšanai veterinārmedicīnas zinātnē / Santa Skuja ;
darba vadītāja Dr.med.vet. Vita Antāne ; oficiālie recenzenti: Dr.med.vet. Anda
Valdovska, Dr.habil.med., Dr.med. Māra Pilmane, Dr.med.vet. Alius Pockevičius ;
teksta redaktore Linda Kalniņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. Klīniskais institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 120 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
95.-111. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
636.2.09:618.46(043)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 001072985
Каплан, Ярослав. Бизнес-интеллект / Ярослав Каплан. — [Rīga] : Kaplan
Resarch Company, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (281 lp., PDF) : ilustrācijas ;
3,58 MB. — ISBN 978-9934-8989-3-8 (PDF).
UDK
658

663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā rūpniecība.
Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība.
Alkohola rūpniecība
Kopkataloga Id: 001075637
Bartolota, Filipo. Kurš vīns ir tavs? : atrodiet sev piemērotu vīnu / Filipo Bartolota ; no itāļu valodas tulkoja Ilona Kubile un Anna Kalve ; literārā redaktore
Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Aminori, [2022]. —
239 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Di che vino sei?. — ISBN
978-9934-612-08-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Iepazīsti sev patīkamos vīnus, lai iepazītu sevi!” aicina vīna eksperts Filipo
Bartolota un skaidro, kā un kāpēc dažādu vīnu garšas un smaržas īpašības un raksturs atbilst
kādam no cilvēku divpadsmit arhetipiem. Grāmatā uzzināsiet, kādi vīni izpauž Sargeņģeļa dāsnumu un pašaizliedzību, Kareivja spēku un izturību, Viedā neizsīkstošo vēlmi zināt un mācīties,
Āksta rotaļīgumu un optimismu. Mīlnieka arhetipam zināšanas par vīnu ir svarīgs valdzināšanas
ierocis, Pētniekam vīns apmierina zinātkāri, Nevainīgajam tas nozīmē saldu bēgšanu, bet Valdnieka vīna izvēle atspoguļo viņa statusu. Burvis prot notvert vissmalkākās vīna nianses, Radītājs
dievina neparastus vīnus, Dumpinieks, protams, izvēlas dumpinieciskus vīnus, bet Parastajam
cilvēkam labi derēs līdzsvaroti, saprotami vīni — atliek tikai uzzināt, kuri tie ir. Atklājiet savu
arhetipu un atradīsiet savu ideālo vīnu!

UDK

663.21(035)
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68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi
Kopkataloga Id: 001069295
Repole, Donato. Bezpilota transportlīdzekļu paralēlās skaitļošanas neironu-izplūdušo datu tīklu izpēte : promocijas darba kopsavilkums / Donato Repole ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Leslie Robert Adrian ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.
sc.ing. Pēteris Apse-Apsītis, Dr.habil.sc.ing. Raja Mazuir Raja Ahsan Shah, Dr.habil.sc.ing. Andrés Gabriel García ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas
un vides inženierzinātņu fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) :
ilustrācijas ; 1,42 MB. — Ziņas par autoru: 39. lp. — Bibliogrāfija: 33.-34. lp. —
ISBN 978-9934-22-693-9 (PDF).
UDK
681.513.2(043)+629.735-519:004.896(043)
Kopkataloga Id: 001069294
Repole, Donato. Research of Parallel Computing Neuro-Fuzzy Networks for Unmanned Vehicles : summary of the doctoral thesis / Donato Repole ; scientific
supervisor Dr.sc.ing. Leslie Robert Adrian ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Peteris Apse-Apsitis, Dr.habil.sc.ing. Raja Mazuir Raja Ahsan Shah, Dr.habil.sc.ing.
Andrés Gabriel García ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,22 MB. — Bibliogrāfija: 33.-34. lp. — ISBN 978-9934-22-692-2 (PDF).
UDK
681.513.2(043)+629.735-519:004.896(043)

69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process
Kopkataloga Id: 001068246
Dzelzītis, Egīls. Alternatīvas enerģijas triģenerācijas pielietojums slodžu balansēšanai un ilgtspējīgas kvalitātes nodrošināšanai viedos enerģijas tīklos : promocijas darba kopsavilkums / Egīls Dzelzītis ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing.
Leonīds Ribickis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jurijs Tabunščikovs, Dr.sc.ing. Iļja
Galkins, Dr.sc.ing. Antons Briņs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un
vides inženierzinātņu fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 860,60 KB. — Ziņas par autoru: 37. lp. — Bibliogrāfija: 34.-36. lp. — ISBN 978-9934-22-714-1 (PDF).
UDK
697.34(474.3)(043)+621.311.26(043)
Kopkataloga Id: 001068367
Dzelzītis, Egīls. Application of Alternative Energy Trigeneration for Balancing
of Loads and Sustainable Quality Assurance in Smart Energy Networks : summary of the doctoral thesis / Egīls Dzelzītis ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing.
Leonīds Ribickis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jurijs Tabunščikovs, Dr.sc.ing. Iļja
Galkins, Dr.sc.ing. Antons Briņs ; Riga Technical University. Faculty of Electrical
and Environmental Engineering. Institute of Industrial Electronics and Electrical
Engineering. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 987,67 KB. — Ziņas par autoru: 38. lp. — Bibliogrāfija: 35.-37. lp. — ISBN 978-9934-22-715-8 (PDF).
UDK
697.34(474.3)(043)+621.311.26(043)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001072265
Art: metamorphoses and discourses : collective monograph. — Riga : Baltija
Publishing, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (224 lp., PDF) : ilustrācijas ; 76,72 MB. —
Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
7(477)(082)

71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā, pilsētbūvnieciskā un lauku
plānošana. Ainavas, parki, dārzi
Kopkataloga Id: 001055019
Kusmane, Agnese. Lielmēroga dzīvojamo rajonu publiskās ārtelpas vizuāli estētiskās kvalitātes nozīme tās izmantošanas procesos : promocijas darbs 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 : doctoral
thesis for the scientific degree in arts, music and architecture (PhD) in landscape
architecture / Agnese Kusmane ; darba 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 : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 172 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 148.-172. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī
angļu valodā.
UDK
712(474.362.2)(1-21)(043.3)+712(430)(1-21)(043.3)+712(1-21)(043)

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)
Kopkataloga Id: 001077039
Briška, Ilze. Perspektīva un telpiskums : vizuālās mākslas pamati / Ilze Briška,
teksts un zīmējumi ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Ilze Sausiņa. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 30, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Bibliogrāfija:
[31.] lpp. — ISBN 978-9984-22-872-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šajā metodiskajā materiālā gan vizuālās mākslas skolotāji, gan pedagoģijas
studenti, gan skolēni un citi interesenti atradīs ne tikai teorētisko pamatojumu un daudzveidīgus
uzdevumus, kas noderēs telpiskuma attēlošanas apguvē, bet arī gūs pārliecību par savu zīmētprasmi un mācīsies uztvert vizuālo mākslu kā dabisku savas pašizpausmes sastāvdaļu.

UDK

742(072)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.
Lietišķā māksla
Kopkataloga Id: 001075780
Lamberga, Dace. Egils Rozenbergs / Dace Lamberga ; teksts: Rike Helmsa, Žils
Bonviāls ; literārā redaktore Māra Ņikitina ; projekta vadītāja, tulkotāja franču
valodā Dita Podskočija ; tulkojums angļu valodā: Andris Mellakauls ; foto: Didzis
Grodzs. — Rīga : Via Ars, [2022]. — 197, [10] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. —
Ziņas par autoru: 191.-195. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un franču valodā. — ISBN 978-9934-23-545-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Monogrāfijā „Egils Rozenbergs” apkopota ievērojamā latviešu tekstilmākslinieka piecdesmit gadus garā, panākumiem bagātā daiļrade. Tā iepazīstina ar autora gobelēnu
tapšanas līkločiem no 20. gadsimta 70. gadiem līdz mūsdienām. Mākslinieka radošie meklējumi
izceļas ar vīrišķīgi stabilu domāšanu, ar tādiem izteiksmes veida pamatprincipiem, kas saistās ar
atturīgu formu nosacītību, racionālu vispārinājumu un zīmējuma lakonismu.

UDK

745.52.071.1(474.3)(084)
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78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001077055
Mūzikas akadēmijas raksti / sastādītājs (zinātniskais redaktors) un priekšvārda
autors Jānis Kudiņš ; redaktore un kopsavilkumu tulkotāja Lauma Mellēna-Bartkeviča ; māksliniece Kristīna Bondare ; redakcijas kolēģija: Lauma Mellēna-Bartkeviča (galvenā redaktore), Valdis Bernhofs, Anda Beitāne [un vēl 7 redaktori] ;
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2021.
XVIII [18]. — 170 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, notis, portreti,
tabulas ; 24 cm. — „ISSN 2243-5719”—Iespiedziņās. — Ziņas par autoriem:
155.-156. lpp. — Redakcijas kolēģija arī: Baiba Jaunslaviete, Jānis Kudiņš, Jānis
Torgāns, Mārtiņš Boiko, Lolita Fūrmane u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. —
Teksts latviešu valodā, priekšvārds un kopsavilkumi angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Šo Mūzikas akadēmijas rakstu saturu veido valsts pētījumu programmas
„Latvijas kultūra — resurss valsts attīstībai” projekta „Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas apakšprojekta „Mūzikas kultūra Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados un otrajā pusē: mazpētītie procesi, jautājumi, problēmas” pirmajā
īstenošanas gadā izstrādāto individuālo pētījumu kopa. Izdevumā pamatakcents ir vērsts uz Latvijas pirmo brīvvalsts periodu, 20. gadsimta 20.-30. gadiem.

UDK

78(082)

Kopkataloga Id: 001077323
Mūzikas akadēmijas raksti / sastādītājs (zinātniskais redaktors) un priekšvārda
autors Jānis Kudiņš ; redaktore un kopsavilkumu tulkotāja Lauma Mellēna-Bartkeviča ; māksliniece Kristīna Bondare ; redakcijas kolēģija: Lauma Mellēna-Bartkeviča (galvenā redaktore), Valdis Bernhofs, Anda Beitāne [un vēl 7 redaktori] ;
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2021.
XVIII [18]. — 1 tiešsaistes resurss (171 lp., PDF) : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, notis, portreti, tabulas ; 4,04 MB. — „ISSN 2243-5719”—Iespiedziņās. —
Ziņas par autoriem: 156.-157. lp. — Redakcijas kolēģija arī: Baiba Jaunslaviete,
Jānis Kudiņš, Jānis Torgāns, Mārtiņš Boiko, Lolita Fūrmane u.c. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds un kopsavilkumi angļu
valodā.
UDK
78(082)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)
Kopkataloga Id: 001067433
National Film Centre of Latvia. Films from Latvia / National Film Centre of Latvia. — [Riga] : [National Film Centre of Latvia], [2021].
2020/2023. — 1 tiešsaistes resurss (141 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ;
2,16 MB.
UDK
791.2(474.3)(083.82)
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792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 001077293
Kroderdienas plus / sastādītājas un priekšvārda autores: Lauma Mellēna-Bartkeviča, Ieva Rodiņa ; zinātniskā redaktore Ieva Rodiņa ; redaktore, tulkojumi
no angļu valodas: Lauma Mellēna-Bartkeviča ; dizains: Ieva Upmace. — [Rīga] :
Latvijas Teātra darbinieku savienība, 2021. — 168 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. —
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-9075-0-0
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Rakstu krājums ir veltījums režisora Oļģerta Krodera simtgadei un viņa vārdā nosauktās teātra vietnes „Kroders.lv” 10. jubilejai. Rakstu krājums ir būtisks notikums gan
Kroders.lv pastāvēšanas vēsturē, gan Latvijas teātra vidē. Izdevums interesentiem ļaus izzināt
iepriekš maz aplūkotus O. Krodera personības un radošā darba aspektus, atklājot viņa ieguldījumu publicistikā vai iepazīstinot ar režisora laikabiedriem Baltijā. Tikpat nozīmīga ir Kroders.
lv arhīva rakstu izlase, kas fiksē Latvijas teātra neseno procesu un kritikas žanru daudzveidību.

UDK

792.071.2.027(474.3)(082)+792.03(474.3)(082)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 001077287
Spalva, Rita. Latvijas Skolu jaunatnes Deju svētki : monogrāfija / Rita Spalva,
Ilze Mažāne, Sarmīte Plūme, Gundega Juraševska, Zanda Mūrniece ; recenzentes:
Dr.habil.philol. Dace Markus, Dr.paed. Gunta Bāliņa ; māksliniece Vanda Voiciša ;
redaktore un personu rādītāja sastādītāja Elita Priedīte ; [ievadvārdi]: Agra Bērziņa. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 456 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 23×25 cm. — Uz vāka: Jura Jurjāna glezna „Skolnieku
dziesmu un deju svētki”, 1980. — Bibliogrāfija: 454.-455. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 440.-453. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. — ISBN 978-9934-24-053-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Monogrāfija izseko Skolu jaunatnes deju svētku veidošanās gaitai, to izaugsmei un tradīcijas nostiprināšanai. Nozīmīgu pētījumu šajā jomā vēl nav, bet kopš 1960. gada, kad
notika pirmie Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, ir uzkrāta liela mākslinieciskā un
organizatoriskā darba pieredze, kuras apzināšana veido šīs grāmatas saturu. Te ir pievienoti jau
notikušo svētku apraksti, intervijas ar Goda virsvadītājiem un viņu biogrāfijas, fotogrāfijas un citi
vēsturiski materiāli.

UDK

793.079(474.362.2)(091)

793.3 Kustību māksla. Deja
Kopkataloga Id: 001071884
Ar deju caur dzīvi / sagatavoja: Juris Šironovs, Guntis Balodis ; ievads: Maija Laukmane ; vāks: Antra Auziņa-Bajāre. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava,
2021. — 1 tiešsaistes resurss (201 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ;
17,65 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934513534
(kļūda).
A n o t ā c i j a : Deja dejo cauri laikiem. Tautas deja izdejo ne tikai attiecības starp cilvēkiem,
bet pateicību zemei, arājam, sējējam, puķu dārzam un pat sprigulītim un grābeklim… Grāmata
par Talsu puses deju kolektīva „Draudzība” pastāvēšanas 50 gadiem.

UDK

793.3.07-053.88(474.324)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 001064567
Skaistkalne, Evija. Elga Sakse — ungāru kultūras nesēja Latvijā : bibliogrāfija / Evija Skaistkalne ; priekšvārda autore Mudīte Treimane ; izdevumu veidoja
Ilze Gensberga, Inga Vovčenko ; dizains: Andrejs Lavrinovičs ; Latvijas Nacionālā
bibliotēka. — [Rīga] : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. — 1 tiešsaistes resurss
(20 lp., PDF) : portrets ; 1,88 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934610035. — ISBN 978-9934-610-04-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : E. Sakses vecāku galvenā nodarbošanās bija tulkošana, un viņu interese par
valodām pielipa arī meitai. Pašmācības ceļā apgūtā ungāru valoda viņai atvēra gluži citu pasauli.
Kopš 1965. gada viņa pievērsās tikai tulkošanai un ir vienīgā ungāru valodas tulkotāja Latvijā.
Godinot tulkotāju 85. jubilejā, 2015. gadā LNB notika viņai veltīta izstāde, kurā bija apskatāmas
Elgas Sakses tulkotās ungāru autoru grāmatas.

UDK

81`25(474.3)(092)(01)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001077026
Heriots, Džeimss. Gadās arī tā / Džeimss Heriots ; no angļu valodas tulkojusi
Helma Lapiņa ; vāka dizaina autore Gunta Plotka ; redaktore Marika Taube. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 316, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: It
Shouldn’t Happen to a Vet. — ISBN 978-9934-0-9329-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šī grāmata ir pilna dzirkstoša dzīvesprieka, labdabīga humora un dziļas
sirsnības. Darbā spilgti atklājas asprātīga un aizrautīga stāstnieka talants, kā arī liela mīlestība
pret dzīvniekiem un cieņa pret strādīgajiem lauku cilvēkiem. Jaunais veterinārārsts Jorkšīras Deroubijā nostrādājis jau gadu, ir pilnībā iejuties lauku vidē, saradis ar saviem neparedzamajiem
kolēģiem brāļiem Zigfrīdu un Tristanu Farnoniem un daudz ko iemācījies. Arī to, ka pārliecināt
vietējos ļaudis par mūsdienīgu ārstniecības metožu izmantošanu ne vienmēr ir viegli.

UDK

821.111-31

Kopkataloga Id: 001077015
Moja, Džodžo. Pēdējā vēstule no mīļotā / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elīna Vanaga. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 478 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Last Letter from Your
Lover. — ISBN 978-9934-0-9709-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Vēstule, ko žurnāliste Elija atrod izdevniecības arhīvā, ir rakstīta pirms vairākiem gadu desmitiem — laikā, kad krietni vīri pelnīja naudu, sievas rīkoja smalkas viesības un
laulības šķiršana bija tabu. Taču mīlestība likumus nepazīst… Aizliegtās jūtas, kas reiz vienoja
dzīves nogurdinātu reportieri un augstāko aprindu skaistuli, pavisam citā gaismā atklāj mūsdienu tikumus — gan Elijas attiecības ar precētu vīrieti, gan viņa sūtīto īsziņu strupos tekstus.
Romāns ir apbrīnojami romantisks stāsts par zaudētu un atgūtu mīlestību.

UDK

821.111-31

Kopkataloga Id: 001077172
Veika, Džūlsa. Tikšanās Rivjērā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2022]. —
459 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: Escape to the
Riviera. — ISBN 978-9934-25-044-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kerijai ir ideāls līgavainis — mīlošs, gādīgs un uzticams. Viņai vajadzētu būt
laimīgai, vai ne? Tas nekas, ka bildinājums nebija pārāk romantisks un nelika sirdij sisties straujāk. Jaukais Elans būs labs dzīvesbiedrs gan priekos, gan bēdās. Taču Kerijai ir kāds mazs noslēpums — viņa jau ir precējusies. Pirms daudziem gadiem. Un nu viņas vīrs ir kļuvis par pasaulslavenu kinoaktieri. Kāda sagadīšanās ļauj abiem sastapties Francijā, kur viņa pavada atvaļinājumu,
savukārt viņš filmējas. Beidzot ir pienācis laiks izšķirties oficiāli. Bet ja nu mīlestības dzirksts
nemaz nav pazudusi?

UDK

821.111-31
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821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001076351
Makmanusa, Kārena M. Starp mums : romāns / Kārena M. Makmanusa ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. — 348, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Two Can Keep a Secret. — ISBN 978-9934-0-9358-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : 1996. gads. Ehoridžas skolas balles vakarā bez vēsts pazūd Sāra Korkorāna.
2014. gads. Helovīna tematiskajā atrakciju parkā „Slaktiņzeme” tiek atrasta nogalināta jaunā Leisija Kildafa. Un tagad mazajā Ehoridžas pilsētiņā ir pazudusi vēl viena skaista, populāra vidusskolniece. Visu vēl vairāk sarežģī fakts, ka Ehoridžā uz dzīvi pie savas vecāsmātes ierodas Elerija
un Ezra Korkorāni — reiz pazudušās Sāras dvīņumāsas bērni, kuru māte ievietota rehabilitācijas
centrā. Elerija jau vairākus gadus ir interesējusies par senajiem un ne tik senajiem Ehoridžas
noslēpumiem un ir apņēmības pilna tos atklāt. Taču noslēpumu kļūst arvien vairāk, un tie izrādās
bīstami.

UDK

821.111(73)-93-312.4

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 001074781
Lahaye, Mathias. Le Cycle Miroir : roman / auteur et éditeur Mathias Lahaye. —
Riga : Mathias Lahaye, 2022.
[Tome 1], Apprenti. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 284,16 KB. — ISBN 9789934-23-502-3 (ePUB).
UDK
821.133.1-3(435.9)
Kopkataloga Id: 001074779
Lahaye, Mathias. Le Cycle Miroir : roman / auteur et éditeur Mathias Lahaye. —
Riga : Mathias Lahaye, 2022.
[Tome 1], Apprenti. — 1 tiešsaistes resurss (MOBI) ; 634,5 KB. — ISBN 9789934-23-503-0 (MOBI).
UDK
821.133.1-3(435.9)

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001075872
Paļčevska, Jeļena. IT mīlestība : dāmu romāns / Jeļena Paļčevska ; tulkojums:
Tatjana Skribe ; redaktore Alīna Belhane ; noformējums: Žanna Škuļova ; māksliniece Svetlana Bloom ; dizainere Nadežda Maslova. — [Ropažu novads] : [Jeļena
Grigorjeva], 2021. — 192 lpp. ; 21 cm. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: IT любовь. — ISBN 978-9934-8955-5-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Studente Marija ir labsirdīga, gudra, bet pārāk naiva meitene. Viņas galvenā
problēma ir nespēja pateikt nē. Palīdzot saviem kursa biedriem un savam draugam, viņa, var
teikt, mācās vienlaikus divās fakultātēs. Risinot citu problēmas, meitene aizmirst par savām vēlmēm. Un kādudien Marijas dzīve sabrūk: viņa uzzina sava drauga patiesos nodomus. Meitenes
pašnovērtējums vēl vairāk krīt, kad viņu atlaiž no darba, jo meitene pēc emocionālā pārdzīvojuma ir kļuvusi nevērīga. Visbeidzot, viņa atrod apkopējas darbu IT kompānijā un arī… savu noslēpumu. Kamēr noslēpums pieder tikai Marijai, viņa visiem ir neredzama, bet kādu dienu tas
mainās…

UDK

821.161.1-31(474.3)
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Kopkataloga Id: 001075873
Пальчевска, Елена. IT любовь : женский роман / Елена Пальчевска ; редактор Алина Белхане ; оформление: Жанна Шкулева ; художник Svetlana
Bloom ; дизайнер Надежда Маслова. — [Ropažu novads] : [Jeļena Grigorjeva],
2021. — 208 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8955-4-8 (iesiets).
UDK
821.161.1-31(474.3)
Kopkataloga Id: 001074758
Плотников, Павел. И сны, и явь : стихотворения / Павел Плотников ; вёрстка: Ирина Цыба ; [предисловие]: Ирина Страздоника-Плячко. — Даугавпилс : [izdevējs nav zināms], 2021. — 146 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 18 cm.
UDK
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001077047
Рузина, Евгения. Мамин домик : стихи для детей / Евгения Рузина ; редактор Владимир Новиков ; художник Григорий Бондарь ; обложка: Григорий
Бондарь, Ирина Верещагина. — Рига : Rīdzene-1, 2022. — 48 lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — ISBN 978-9984-553-52-8 (iesiets) ; ISBN 9984-553-52-3.
UDK
821.161.1-93-1(474.3)

821.161.3 Baltkrievu literatūra
Kopkataloga Id: 001074760
Сазанкова, Анастасия. Осенный хмель : стихотворения / Анастасия Сазанкова ; редактор Мамошина Валентина Владимировна ; вёрстка: Ирина
Цыба. — Даугавпилс : [Anastasija Sazankova], 2021. — 194 lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — ISBN 978-9934-23-169-8 (brošēts).
UDK
821.161.3-1(474.3)

821.172 Lietuviešu literatūra
Kopkataloga Id: 001076404
Marcinkevičs, Marjus. Akmentiņš / uzrakstīja Marjus Marcinkevičs ; uzzīmēja
Inga Dagile ; latviešu valodā pārtulkoja Marika Taube ; redaktore Anda Ogriņa. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 50 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Akmenėlis. — ISBN 978-9934-0-9880-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šie notikumi norisinājās Viļņā. Bet varbūt Kauņā? Vai Varšavā, Berlīnē, Romā,
Parīzē, Rīgā? Otrā pasaules kara laikā tā varēja notikt jebkurā Eiropas vietā, jo it visur tika īstenota ebreju iznīcināšana — holokausts. Šis ir stāsts par zēnu un meiteni, karstu vasaru, gardu
beigeli un dusmīgu vārnu. Par īstu draudzību, bailēm un cerību. Un par atmiņu.

UDK

821.172-93-32
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Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001071476
Ābeltiņa, Dace. Viss atdzimst pavasarī : dzeja / Dace Ābeltiņa ; dizains: Dace
Junemane. — [Daugmale] : Dace Junemane ; Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes
resurss (202 lp., PDF) : ilustrācijas ; 13,79 MB. — ISBN 978-9934-28-027-6 (PDF).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 001077019
Čaks, Aleksandrs. Mana paradīze : dzejoļu krājums / Aleksandrs Čaks ; redaktore Santa Grigus ; [priekšvārds]: Valdis Rūmnieks ; vāka dizaina autore Gunta
Plotka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 159, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-0-2523-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : A. Čaka dzejoļu krājums pirmoreiz nāca klajā 1931. gadā. Tas, neapšaubāmi,
ir viens no populārākajiem dzejnieka darbu kopojumiem. Autors apdzied Rīgu ar tās ielām, kioskiem, izkārtnēm, afišām, ielu spuldzēm, nomalēm, krogiem, ormaņiem, pašpuikām, matrožiem,
meitenēm un sievietēm. Čaka paradīze valdzina aizvien jaunus lasītājus. Laikazobs, šķiet, neko
neiespēj, jo dzeja ir apbrīnojami dzīvīga un spilgta.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001075719
Dravniece, Aina. Ziemas svētki ienāk klusu / Aina Dravniece. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 26 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — ISBN 978-9934-30-001-1
(brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001075695
Emsiņš, Vilnis. Tev saujā apvārsnis / Vilnis Ezers ; vāka dizaina izstrāde: Agnese
Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 120 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. —
ISBN 978-9934-600-97-5 (iesiets).
UDK
821.174-1+821.174-4+821.174-343

Kopkataloga Id: 001076566
Gekišs, Nauris. Zilsniedzēm izmargots ceļš / Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], 2021. — 196 lpp. ; 20 cm. — „Sirsnīgs paldies māsiņai Almai Golubevai!”—Titullapā. — ISBN 978-9934-8884-8-9 (brošēts).
UDK
821.174-1

28

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 4, 16.–28. februāris

Kopkataloga Id: 001075746
Judina, Dace. Vēstule : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ;
atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2022/2 (272)). —
(Inde vīna kausā / Dace Judina ; Pirmā grāmata). — Bibliogrāfija: 220.-221. lpp. —
ISBN 978-9934-29-024-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : D. Judinas jaunās triloģijas „Inde vīna kausā” pirmā grāmata stāsta par notikumiem Latvijā pēdējo 50 gadu laikā. Rita Kadiķe, aģentūras RiKa īpašniece, neatkarīga četrdesmitgadniece, nonākusi kļūmīgā situācijā — civilvīrs viņu ievilcis mahinatora Georga Kroķa
tīklos, izaugsmes vārdā pierunājot apvienoties, kas izrādās reiderisms. Rita vēršas pēc palīdzības
pie skarbākā Rīgas jurista. Dita Stropa, trīsdesmitgadniece, divu bērnu māte, asās mēles dēļ tiek
atlaista no darba un gandrīz pakļūst zem auto, taču liktenis piespēlē balvu — divus gadiem neredzētus draugus no pagātnes. Tur, pie apvāršņa, visi sīkie dzīves pavedieni satek kopā…

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001077050
Paklone, Inese. Zvēru barošana / Inese Paklone ; ilustrējusi Gundega Muzikante ; redaktore Māra Cielēna. — Rīga : Pētergailis, [2022]. — 61, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN
978-9984-33-546-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šajā dzejoļu krājumā mazs zēns kopā ar tēti pusdienlaikā izstaigā Zooloģisko
dārzu, vērojot, kā pusdieno nīlzirgi, poniji, pelikāni, lauvas, žirafes, ziemeļbrieži un citi dzīvnieki.
Tēvs un dēls, staigājot pa zoodārzu, sarunājas par zvēru dzīvi un paradumiem. Grāmata ieved
lasītāju daudzkrāsainā zvēru valstībā, ar maza zēna vērīgajām acīm ļaujot noraudzīties dzīvnieku
ēšanas paradumos.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001075716
Renāte, Anna. Kaucmindes tautumeita / Anna Renāte. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 88 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-96-8 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001076603
Riņķis, Ārijs. Vēja mātes bērni / Ārijs Riņķis ; mākslinieciskais noformējums,
foto: Rūte Andersone ; redaktore, ievadvārdu autore Ilze Ķeviņa ; par izdevumu
atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2021]. — 63 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
21 cm. — „Šīs grāmatas audio versiju labām sajūtām, kuru lasa dziednieks Aldis
Ķeviņš, atradīsiet mājaslapā: www.aldiskevins.com”—Titullapas otrā pusē. —
ISBN 978-9934-614-04-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ā. Riņķis raksta un dalās savās atklāsmēs un piedzīvotajā, lai modinātu mūs.
Lai mūsu dvēseles pamazām atgūst to svētlaimīgo pilnības sajūtu, kas tai no Dieva dāvāta. Stāstu
grāmata vecākiem un bērniem par attiecībām ar dabu, ar vēju. Stāsti modina snaudošās zināšanas par to neredzamo pasauli, kuru šajā cilvēces attīstības posmā lielam vairumam no mums nav
iespēju redzēt.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001075713
Šterna, Silvija. Kad vēji dejo Priekulē / Silvija Šterna. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 116 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-94-4
(iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001075696
Vilka, Samanta. Sapnis aiz horizonta : dzejoļu krājums / Samanta Vilka ; vāka
dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 96 lpp. ;
19 cm. — ISBN 978-9934-600-99-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir baudpilna un pārdomām bagāta lasāmviela, sevī ietverot atskaņu
rindas un patīkamu skanīgumu. Ja arī tev tuvi ir lēni kafijas rīti vai vakari pie tējas tases, šī grāmata ir izcils papildinājums. Ļaujies mākslai un domu lidojumam!

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001077016
Zīle, Monika. Ar tādām neprecas / Monika Zīle ; redaktore Gundega Sēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 223, [1] lpp. ;
20 cm. — ISBN 978-9934-0-9955-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Laura ierodas Druvkalnē pieskatīt ceļojumā aizbraukušās krustmātes māju
un atkopties pēc attiecību iziršanas. Viņa pat iztēloties nespēj, kādas likteņa sviras iedarbinās
sīks pakalpojums svešam izskatīgam vīrietim un kā abu gaitas jau drīz savīs vairāki neparedzēti
gadījumi. Taču Lauras vasarai mazpilsētā un bildinājuma gredzena dārgakmenim noteikti pietrūktu spožuma bez draudzenes Ringoldas, vecās kaimiņienes Josta (Posta) kundzes, policista
Romualda Pūkaiņa un krustmātes pagrabu izdemolējušajiem dimantu meklētājiem…

UDK

821.174-31

821.411.16

Ebreju literatūra ivritā

Kopkataloga Id: 001077048
Мишори, Эфрат. избавительница от смерти и изготовители сэндвичей :
стихи / Эфрат Мишори ; перевела Гали-Дана Зингер = No nāves glābējiņa un
sendviču meistari : dzejoļi / Efrata Mišorija ; atdzejojis Einārs Pelšs ; redaktors
Dmitrijs Kuzmins ; vāks: Oļegs Paščenko. — Ozolnieki : Literature Without Borders, 2022. — 79, [1] lpp. ; 21 cm. — (Поэзия без границ. Переводная серия =
Dzeja bez robežām). — Ziņas par autori: [3.] lpp. — Teksts paralēli krievu un
latviešu valodā, tulkots no ivrita. — ISBN 978-9934-8867-9-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izraēlas dzejnieces E. Mišorijas dzejas krājums „No nāves glābējiņa un
sendviču meistari” izdots sērijā „Dzeja bez robežām”. Autore ir 2018. gada festivāla „Dzeja bez
robežām” laureāte.

UDK

821.411.16-1=030

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 001076356
Vienradži : saliec attēlus! / [ilustrācijas]: Amy Zhing ; [teksts]: Wiebke Holthausen ; redaktore Diāna Romanoviča ; tulkojums latviešu valodā: Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Zauberpferde: Puzzlebuch. — ISBN 978-9934-0-9544-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vienradzīte Dzirkstīte ir uztraukusies, jo šodien viņa beidzot uzzinās, kāds ir
viņas burvju spēks. Vienradzītes draudzenes un draugi spēj lidot, kļūt neredzami un ir ļoti stipri.
Vai arī Dzirkstītei piemīt īpašas spējas? Grāmatiņā ir 4 krāšņas puzles, katra no 12 gabaliņiem, bet
zem puzles paslēpušies jautājumi.

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture
Kopkataloga Id: 001075630
2021 — Thirty Years Since the Renewal of Latvia’s and Germany’s Diplomatic Relations : articles by Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) scholarship holders in Latvia / edited by Elisabeth Bauer, Alexander Welscher and Ieva Jēkabsone ; English
language editors: Uldis Brūns, Alexandra Bumcke ; design: Ieva Stūre. — [Rīga] :
[Konrad Adenauer Stiftung], [2021]. — 98 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti,
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija viena raksta beigās un zemsvītras piezīmēs.
UDK
930.85(474.3)(082)+327(474.3:430)(082)

94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 001075742
Дименштейн, Илья. Наша Рига от Юглы до Иманты : история рижских
микрорайонов / Илья Дименштейн ; обложка: Николай Тихонов. — Рига :
[Iļja Dimenšteins], 2021. — 208 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9984-96358-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : I. Dimenšteina grāmatas centrālā tēma ir Rīgas mikrorajoni un dzīvojamie
masīvi. Nav aizmirsts neviens: Jugla, Imanta, Ķengarags, Dreiliņi, Purvciems, Pļavnieki, Mežciems,
Teika, Sarkandaugava, Čiekurkalns, Āgenskalns, Zolitūde, Ziepniekkalns, Iļģuciems, Vecmīlgrāvis,
Bolderāja. Un vēl — Biķernieki, Rumbula, Vecdaugava, Mangaļsala, Mežaparks. Grāmatā stāstīts
par mikrorajonu vēsturi — tālu un tuvu, par to, kā radās to vārdi un ar kādām slavenībām tie ir
saistīti, kā ļaudis nodēvēja dažas jaunceltnes un kāpēc šīs vietas mūsdienās ir interesantas. Turpinās stāsts arī par leģendārajiem Rīgas uzņēmumiem.

UDK

94(474.362.2)

94(474.3)

Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001076492
The Impossible Resistence: Latvia Between Two Totalitarian Regimes 19401991 / editors: Valters Nollendorfs, Valters Ščerbinskis ; translator Valdis Bērziņš. — Rīga : Zinātne, 2021. — 261, [2] lpp. : kartes, tabulas ; 25 cm. — (Symposium of the Commission of the Historians of Latvia ; Volume 29). — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, raksti pārsvarā tulkoti no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-599-22-4 (iesiets).
UDK
94(474.3)”1940/1991”(082)

31

Latvijas jaunākās grāmatas

2022 Nr. 4, 16.–28. februāris

Kopkataloga Id: 001075625
X stunda. Barikādēm — 30 (2021 : Rīga, Latvija). Konference „X stunda. Barikādēm — 30” : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 13. janvāris, 2021 : konferences
apkopojums / redaktors Augusts Zilberts ; dizains: Verners Timoško, Tatjana
Raičiņeca ; ievads: Pauls Raudseps ; uzrunas: Andris Vilks, Egils Levits, Ināra
Mūrniece, Arturs Krišjānis Kariņš, Nauris Puntulis. — Rīga : Latvijas Nacionālā
bibliotēka, [2021]. — 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Paneļdiskusiju vadītāji: Edijs Bošs, Aidis Tomsons un Sarmīte Ēlerte. — ISBN 978-9934610-11-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopots bagātīgs satura izklāsts par barikāžu 30. gadadienai veltītajā konferencē pausto, atskatoties uz 1991. gada janvāra notikumiem un caurskatot iepriekš vēl
plaši neapspriestas tematiskās līnijas — gatavošanos barikādēm un mediju kā ziņneša lomu. Barikāžu notikumu hronoloģijā palīdz orientēties detalizēta laika līnija — no 1990. gada 18. marta,
kad Latvijas Tautas fronte guva uzvaru LPSR Augstākās Padomes vēlēšanās, līdz pat 1991. gada
24. augustam, kad Krievijas prezidents Boriss Jeļcins parakstīja dekrētu par Lietuvas, Latvijas un
Igaunijas valstiskās neatkarības atzīšanu.
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