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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000968125
Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern Eu-
ropean Countries (2019 : Rīga, Latvija). International Scientific Conference 
„Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European 
Countries” : September 27th, 2019 : proceedings of the conference. — Riga, Lat-
via : Baltija Publishing, 2019. — viii, 211 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-588-11-2 (brošēts).
UDK	 001(062)+5/6(062)+3(062)+7/9(062)

Kopkataloga Id: 000968178
Scientific Development of New Eastern Europe (2 : 2019 : Rīga, Latvija). II 
International Scientific Conference „Scientific Development of New Eastern Eu-
rope” : November 15th, 2019 : proceedings of the conference. — Riga, Latvia : Bal-
tija Publishing, 2019. — v, 84 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-588-13-6 (brošēts).
UDK	 001(062)+62(062)+7/9(062)+3(062)+159.9(062)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000967445
Urban, Manuel. Effects of Managerial Emotional Intelligence on the Organiza-
tional Commitment of Subordinates : doctoral thesis submitted for the doctor’s 
degree in management science (Dr.sc.admin.), subfield: business management / 
Manuel Urban ; supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; University of Latvia. Faculty 
of Business, Management and Economics. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 
2020. — 170 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 30 cm + 1 CD. — Bibliogrāfija: 
140.-150. lp.
UDK	 005.32(043)+005.73(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968125
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968178
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967445
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Kopkataloga Id: 000967436
Urban, Manuel. Effects of Managerial Emotional Intelligence on the Organiza-
tional Commitment of Subordinates : summary of doctoral thesis submitted for 
the doctor’s degree in management science, subfield: business management / 
Manuel Urban ; supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; reviewers: Dr.oec. Biruta Slo-
ka, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; University of Latvia. 
Faculty of Business, Management and Economics = Vadības emocionālā intelekta 
ietekme uz padoto darbinieku lojalitāti organizācijai : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai vadības zinātnē, apakšnozare: uzņēmējdarbī-
bas vadība / Manuel Urban ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Baiba Šavriņa ; 
recenzenti: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambo-
vceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : 
University of Latvia, 2020. — 100 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 47.-51. un 96.-100. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atse-
višķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-495-6 
(brošēts).
UDK	 005.32(043)+005.73(043)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000967549
Barbie: lielā krāsojamā grāmata. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 80 lpp. : 
pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Barbie. — ISBN 978-9934-
16-775-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Barbijai patīk pavadīt laiku kopā ar māsām un draudzenēm. Viņas izklaidē-
jas, sporto, muzicē un dara vēl daudz ko citu. Pievienojies meitenēm arī tu un izkrāso ik lappusi 
šajā grāmatā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000967545
Disney lielā krāsojamā grāmata / tulkojis Valērijs Černejs ; Disney, Pixar. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 80 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 
30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Disney/Pixar MEGA Coloring Book. — ISBN 978-9934-16-776-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus krāsošanas piederumus un izkrāso ainas no šīm animācijas 
filmām — „Rotaļlietu stāsts 4”, „Mošķīši”, „Meklējot Nemo”, „Vall-e” un „Prāta spēles”.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000967527
Peppa Pig : lielā krāsojamā grāmata / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2020]. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — „Based on the TV series Pep-
pa Pig. Peppa Pig created by Neville Astley and Mark Baker”—Iespiedziņās. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. — ISBN 978-9934-
16-774-4 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000967425
PJ Masks : izkrāso varoņus maskās! / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: PJ Masks. — ISBN 
978-9934-16-817-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kad pienāk nakts, pidžamvaroņi steidz glābt pasauli! Sameklē savus krāso-
šanas piederumus un izkrāso ainas no animācijas seriāla „PJ Masks”. Tevi iepriecinās arī košas 
līmbildes.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967436
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967549
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967545
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967527
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967425
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Kopkataloga Id: 000967576
Studio Pets / saturs un dizains: Tania de Brito ; tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2019].

Jauki un draudzīgi : krāsu darbi, uzlīmes. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumu-
rētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Studio 
Pets. — ISBN 978-9934-16-699-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti Studio Pets ar lieliskām lietotnēm! Lejuplādē lietotni bez maksas un 
skaties, kā mīluļi atdzīvojas!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000967578
Studio Pets / saturs un dizains: Tania de Brito ; tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2019].

Mīļi un pūkaini : krāsu darbi, uzlīmes. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Studio Pets. — ISBN 
978-9934-16-698-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti Studio Pets ar lieliskām lietotnēm! Lejuplādē lietotni bez maksas un 
skaties, kā mīluļi atdzīvojas!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000967571
Top Wing krāsojamā grāmata / tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Linda 
Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 31, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uz-
līmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Top Wing. — ISBN 978-9934-16-799-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Paņem savus viskošākos zīmuļus, iekārtojies ērti un ļauj vaļu iztēlei! Skaisti 
izkrāso attēlus, rotaļājies ar uzlīmēm un darbojies radoši kopā ar vareno putnu skolas kadetiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000967569
Top Wing uzdevumu grāmata / tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Linda Kal-
na. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Top 
Wing. — ISBN 978-9934-16-800-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ļaujies jautrības pilnai pasaulei, kurā laiks paiet, risinot dažādus uzdevu-
mus. Ikviens te atradīs sev ko piemērotu. Iemīļotie varoņi aizvedīs tevi brīnumainā piedzīvojumā.

UDK	 087.5+791-57

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967576
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967578
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967571
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967569
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 000964143
Filozofe, vadošā pētniece, asociētā profesore, Dr.phil. Ella Buceniece : biobib-
liogrāfija / bibliogrāfiskā rādītāja sastādītāja Dagnija Ivbule ; tulkojums angļu 
valodā: Jānis Nameisis Vējš ; [ievadvārdi]: Maija Kūle ; Latvijas Universitātes 
Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas insti-
tūts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (168 lp., 
PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 12,55 MB. — (Latvijas Universitātes zi-
nātnieki). — Personu rādītājs: 161.-166. lp. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevu-
ma ISBN. — Teksts latviešu un angļu valodā, ievads arī krievu valodā. — ISBN 
9789934184895 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Filozofes Ellas Bucenieces biobibliogrāfija aptver viņas zinātnisko un sabied-
risko darbību no 1978. gada līdz 2019. gada augustam. Pielikumā ievietotas vairākas autores pub-
likācijas, kas ļauj gūt ieskatu par E. Bucenieces refleksijas tēmām un rakstības stilu.

UDK	 14(474.3)(092)(01)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000967873
Bankrofts, Landijs. Kāpēc viņš tā dara? : ieskatoties dusmīgu un valdonīgu vī-
riešu domāšanā / Landijs Bankrofts ; no angļu valodas tulkojušas: Liene Spīgule, 
Anna Beļēviča ; redaktores: Inta Upeniece, Elīna Vēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 407 lpp. ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Why does he do that?. — ISBN 
978-9934-0-8730-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Landijs Bankrofts — psihoterapeits, kurš specializējies darbā ar vardarbī-
giem vīriešiem, balstoties uz zināšanām par despotu domāšanu, palīdz sievietēm saprast, kad 
viņas tiek kontrolētas vai pazemotas, un atrast veidus, kā izkļūt no vardarbīgām attiecībām. Au-
tors trāpīgi, precīzi un vienlaikus dzīva stāstījuma veidā atklāj dažādus varmāku tipus un viņu 
manipulācijas, kas notur cietušās sievietes mokpilnās attiecībās un liek pašām justies vainīgām 
par vardarbību, kas vērsta pret viņām.

UDK	 159.922.1-055.1

Kopkataloga Id: 000968173
Modern Educational Space: the Transformation of National Models in 
Terms of Integration (2 : 2019 : Leipciga, Vācija). II international scientific 
conference „Modern Educational Space: the Transformation of National Models 
in Terms of Integration” : October 25, 2019 : proceedings of the conference / Leip-
zig University. Faculty of Social Sciences and Philosophy. — Riga ; Leipzig : Baltija 
Publishing, 2019. — vi, 173 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un vācu valodā. — ISBN 978-
9934-588-18-1 (brošēts).
UDK	 159.98(062)+364-78(062)

Kopkataloga Id: 000968097
Psychological Perspectives on Health and Disease : collective monograph / edi-
ted by K. Janowski, K. Kiełkiewicz ; University of Economics and Human Sciences 
in Warsaw. — Riga ; Warsaw, Poland : Baltija Publishing, 2019. — iv, 266 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
978-9934-588-17-4 (brošēts).
UDK	 159.98:61(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000964143
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967873
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968173
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968097
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Kopkataloga Id: 000973074
Štorha, Maja. Mans svars : kā zemapziņa palīdz sasniegt mērķi / Maja Štorha ; no 
vācu valodas tulkojusi, vāka dizaina autore Laura Tidriķe ; literārā redaktore In-
grīda Sjomkāne. — Rīga : Ziedu enerģija, 2020. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 157.-162. lpp. — Oriģinālnosaukums: Mein Ich-Gewicht. — ISBN 
978-9934-8701-7-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autore piedāvā revolucionāru un unikālu septiņu soļu metodi, kā, sadarbojo-
ties ar zemapziņu, iespējams radīt pašregulējošu gribasspēku un tādu motivāciju, kas ļauj mērķi 
sasniegt viegli un ar prieku. Grāmatas centrā ir tēmas par svaru, uzturu, skaistumu, veselību un 
fitnesu, taču grāmata noderēs ikvienam, kurš vēlas uzzināt, kā izvirzīt mērķus tā, lai rastu spēcīgu 
motivāciju un gribasspēku īstenot savus nodomus.

UDK	 159.922.23+159.947

17  Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000973029
Kants, Imanuels. Tikumu metafizikas pamatojums / Imanuels Kants ; tulkojums 
no vācu valodas, piezīmes un komentāri: Rihards Kūlis ; literārā redaktore Ieva 
Jansone ; Alda Aleka vāka dizains. — Rīga : Zinātne, [2020]. — 94 lpp. : faksimils, 
portrets ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, rādītāji: 78.-83. lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. — ISBN 978-9934-
549-90-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Imanuela Kanta „tikumu mācību” pamatoti uzskata par „eiropeiskās ētikas” 
pilnīgāko un teorētiski izvērstāko izpausmi. Vērā ņemams ir daudzu ekspertu viedoklis, ka arī 
jebkura mūsdienu morāles teorija var tikt attīstīta tikai dialogā ar Kantu, neatkarīgi no tā, vai tā 
pievienojas Kanta filosofiskajai tradīcijai, vai arī izturas pret to radikāli kritiski. Darbā risinātās 
problēmas mūsdienīgi iekļaujas ES nozīmīgās diskusijās par Eiropas pamatvērtībām un to nā-
kotni.

UDK	 17

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000973074
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000973029
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000965988
Ceļš : The Way : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpēt-
niecisks un kultūrvēsturisks izdevums / redakcijas kolēģija: Dr.phil. Valdis Tē-
raudkalns (atbildīgais redaktors), Dr.phil. Normunds Titāns, PhD Juris Dreifelds 
[un vēl 10 redaktori] ; latviešu valodas redaktore Agita Kazakeviča ; angļu valodas 
redaktore Andra Damberga ; dizains: Ilze Stikāne, Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2019.

Nr. 70 (2019). — 1 tiešsaistes resurss (173 lp., PDF) : tabulas ; 1,63 MB. — Re-
daktori arī: Dr.theol. Dace Balode, Dr.art. Deniss Hanovs, Dr.theol. Ralfs Ko-
kins, Dr.theol. Elizabete Taivāne u.c. — Žurnāla „Ceļš” numuri atrodami arī 
EBSCO datubāzēs. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu va-
lodā, kopsavilkumi angļu valodā; viens raksts angļu valodā ar kopsavilkumu 
latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  Latvijas Universitātes simtgadē žurnāls „Ceļš” ieiet ar jaunu dizainu. Tāpat 
kā iepriekšējos gados, žurnāls piedāvā lasītājiem rakstus par plašu teoloģisku, reliģijpētniecisku 
un kultūrvēsturisku tēmu loku — postmoderno garīgumu, kveikeru vēsturi un teoloģiju, dažā-
dām Svētā Vakarēdiena un platonisma interpretācijām, kā arī izlīguma teoloģiju un Aleksandrijas 
Klementu.

UDK	 2(082)+14(082)

Kopkataloga Id: 000967166
Merlo, Anna. Prasme mīlēt tā, kā mīl Dievs / Anna Merlo ; redaktore Ilze Kur-
ša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine. — Rīga : Dzīvības Strau-
mes, 2020. — 196 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģināl-
nosaukums: Savoir aimer à la ressemblance de Dieu. — ISBN 978-9984-874-63-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata domāta ikvienam no mums, jo mēs visi esam aplam ieaudzinātas 
emocionālas uzvedības gūstekņi. Tā dāvā jaunu cerību kā vīriešiem, tā sievietēm — cerību atgūt 
mūsu cēlumu, sasniedzot Tēva dēlu un meitu pilnbriedu, un vadīs viņus ceļā, lai viņi spētu mīlēt 
patiesi.

UDK	 27-18+27-44

Kopkataloga Id: 000966107
Rēvelis, Paulis. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis : mans kāpums / Paulis 
Rēvelis ; literārā konsultante Baiba Īvāne. — [Jelgava] : Jelgavas pilsētas bibliotē-
ka, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas ; 5,58 MB. — 
Ziņas par autoru: datnes 2. lapā. 
UDK	 274.5-523.42(474.334.2)+726.54:274.5(474.334.2)+72.025.5(474.334.2)

Kopkataloga Id: 000967485
Satons, Dāvids. Principu metode : atslēgas ceļā uz atveseļošanos / Dāvids Sa-
tons ; no angļu valodas tulkojusi Līga Fiļipova ; redaktore Rita Priedīte. — Rīga : 
Atradums — personības attīstības resursi, 2019. — 189 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: The Principle Approach. — ISBN 978-9934-8826-0-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā izklāstīti 12 pamatsoļi izkļūšanai no pagātnes gūsta un virzībai uz 
pastāvīgu atlabšanu. Lielākā daļa cilvēku krīt atkarībās tāpēc, ka viņi nav sapratuši, kā dzīvot 
saskaņā ar veselīgiem principiem. Tieši tādēļ galvenais grāmatas mērķis ir parādīt, ka šie principi 
ir atslēgas uz paliekošām un efektīvām pārmaiņām mūsu dzīvē, izmantojot atveseļošanās pro-
grammu, kuras pamatā ir principi, nevis viedoklis.

UDK	 27-4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000965988
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967166
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000966107
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967485
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Kopkataloga Id: 000967178
Sū, Vivjena. Sievietes pie akas : kā apmācīt sievietes, lai viņas dzīvotu veselī-
gās attiecībās / Vivjena Sū, Mairna Holmkvista ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; 
no angļu valodas tulkojusi Inese Gagaine. — Rīga : Dzīvības Straumes, 2019. — 
103 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Women at the Well. — ISBN 
978-9984-874-62-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Sievietes pie akas” ir rokasgrāmata sievietēm, kuras cenšas panākt, lai vi-
ņām būtu veselīgas attiecības ar citiem. Grāmata palīdz sievietēm saskatīt viņu elkdievību attiecī-
bās. Kas vēl svarīgāk — tā atklāj, kā Jēzus mīlestība dziedina un atbrīvo sievietes, lai viņas varētu 
tiekties pēc veselīgām attiecībām un Dieva iecerētajiem mērķiem viņu dzīvē.

UDK	 27-584-055.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967178
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000968199
Challenges of Hybrid War: Information Dimension (2019 : Viļņa, Lietuva). 
International scientific and practical conference „Challenges of Hybrid War: In-
formation Dimension” : August 16-17, 2019 : conference proceedings / European 
Humanities University, Taurida National V.I. Vernadsky University. — Riga ; Vil-
nius : Baltija Publishing, 2019. — 163 lpp. : tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-588-02-0 (brošēts).
UDK	 316.774:32(477)(062)+316.485.26(477)(062)+355.01(477:470+571)(062)

Kopkataloga Id: 000963564
Šmitiņa, Agita. Tavi Ledlauži : spēles darbam ar grupām / autore, sastādītāja: 
Agita Šmitiņa ; grafiskā māksliniece Marta Rubīna ; redaktore Daiga Rugāja. — 
Rīga : Amber Puzzle, [2019]. — 91 nenumurēta lpp. ; 21 cm. — (Tavas metodes). — 
ISBN 978-9934-23-008-0 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Spēļu krājumā ietverti četru veidu spēļu grupu apraksti — spēles ledlauži, 
aktivizētāji, komandu saliedēšanas un atgriezeniskās saites gūšanas spēles. Krājumā ietvertas 
spēles, kuras aktivizē un uzmundrina grupu, veicina savstarpēju iepazīšanos un saliedēšanos, 
mazina barjeras starp cilvēkiem, kā arī palīdz iegūt atgriezenisko saiti par sevi vai piedzīvoto 
nodarbībās. Krājums domāts, galvenokārt, izglītības jomā strādājošiem.

UDK	 316.454.5+005.311.7

Kopkataloga Id: 000967211
Ермаков, Юрий. Ты сказка наших дней… : Русский дом в Даугавпилсе: 
история, пути развития, перспективы / Юрий Ермаков. — Даугавпилс : 
Krievu kultūras centrs, 2019. — 131, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-8886-0-1 (iesiets).
UDK	 316.722(=161.1)(474.346.1)(091)+061.2:316.7(=161.1)(474.346.1)(091)

329  Politiskās partijas un kustības

Kopkataloga Id: 000967987
Špērs, Alberts. Trešā reiha iekšienē / Alberts Špērs ; tulkojums: Ieva Ganiņa. — 
[Latvija] : Viupe, [2020]. — 368 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Erinnerun-
gen. — ISBN 978-9934-23-020-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nacionālsociālistiskais periods Vācijas vēsturē joprojām izsauc dzīvu intere-
si. Daudzi jautājumi tā arī ir palikuši bez atbildes. Briesmīgie noziegumi, uzvaru un zaudējumu 
grandiozitāte vienmēr būs vēstures pētnieku redzeslokā. Kā tas varēja notikt, ka viens no galve-
najiem pasaules civilizācijas centriem kļuva par moku kambari miljoniem cilvēku? Grāmatas au-
tors ir ne tikai stāstījis par savu pagātni, bet arī gribējis brīdināt nākamās paaudzes. Ieslodzījuma 
gados autors sajutis nepieciešamību rakstiski izklāstīt savas domas un nolēmis rakstīt memuā-
rus. 1966. gadā, iznākot no apcietinājuma Špandavā, bija uzrakstīti vairāk nekā divi tūkstoši lapu 
rokrakstā, un visu plašo materiālu klāstu autors pārstrādājis šajā autobiogrāfijā.

UDK	 329.18(430)(093.3)+929(430)(093.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968199
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000963564
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967211
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967987
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33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000966282
Ajevskis, Viktors. Vispārināta impulsa reakcijas funkcija kā DSGE modeļu glo-
bāla atrisinājuma perturbācija / Viktors Ajevskis. — [Rīga] : Latvijas Banka, 
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 815,83 KB. — 
(Pētījums / Latvijas Banka ; 2019/4). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — 
Bibliogrāfija: 15.-17. lp. — Izdevums angļu valodā: Generalised Impulse Response 
Function as a Perturbation of a Global Solution to DSGE Models. — ISBN 978-
9934-578-20-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  DSGE modeļu atrisināšanai izmantotajā tradicionālajā perturbācijas pieejā 
atrisinājumu novirzes no stabila stāvokļa (kas rodas pēc tautsaimniecību skāruša šoka) dinami-
ka ir impulsa reakcijas funkcija. Pētījumā ierosināta metode IRF kā novirzes no deterministiska 
globāla atrisinājuma konstruēšanai. Izmantojot šo pieeju, iespējams noteikt tautsaimniecības 
asimetriskas reakcijas uz šokiem dažādos sākotnējos apstākļos. Piemēram, ekonomiskās lejup-
slīdes laikā negatīva šoka ietekme uz tautsaimniecību varētu būt daudz lielāka nekā normālos 
ekonomiskos apstākļos. Šī metode dod iespēju konstruēt IRF ļoti nelineāriem DSGE modeļiem.

UDK	 330.4(047)+519.673(047)

Kopkataloga Id: 000968192
Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise (3 : 2019 : Lemāna, Fran-
cija). III International Scientific Conference „Anti-Crisis Management: State, 
Region, Enterprise” : November 22th, 2019 : proceedings of the conference / Le 
Mans University. Faculty of Law, Economics and Management. — Riga ; Le Mans, 
France : Baltija Publishing, 2019. — vi, 165 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu, krievu un fran-
ču valodā. — ISBN 978-9934-588-20-4 (brošēts).
UDK	 33(062)+658(062)+657(062)

Kopkataloga Id: 000968206
From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area 
(3 : 2019 : Rīga, Latvija). III International Scientific Conference „From the Baltic 
to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area” : August 23th, 2019 : 
proceedings of the conference / Baltic Research Institute of Transformation Eco-
nomic Area. — Riga : Baltija Publishing, 2019. — vi, 125 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-588-03-7 (brošēts).
UDK	 33(062)+658(062)+657(062)

Kopkataloga Id: 000968202
Modern Economic Research: Theory, Methodology, Practice (2 : 2019 : Kelce, 
Polija). II International Scientific Conference „The Modern Economic Research: 
Theory, Methodology, Practice” : September 27th, 2019 : proceedings of the con-
ference / Jan Kochanowski University. — Rīga ; Kielce, Poland : Baltija Publishing, 
2019. — vi, 147 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-588-
10-5 (brošēts).
UDK	 33(062)+658(062)+657(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000966282
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968192
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968206
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968202
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332  Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 000968467
Kenzhin, Zhaxat. Mūsdienu pieeja cilvēkresursu kā reģionālās konkurētspējas 
galvenā faktora novērtējumam (kā piemēru aplūkojot Kazahstānas Republi-
kas Rietumkazahstānas apgabalu) : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā 
doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai = The Modern Approaches to Assessing Human 
Resources as Major Factor of Regional Competitiveness (on the Example of the 
West Kazakhstan Region of the Republic of Kazakhstan) : summary of the doc-
toral thesis for the scientific degree (Ph.D.) = Современные подходы к оценке 
человеческих ресурсов как основного фактора региональной конкурен-
тоспособности (на примере Западно-Казахстанской области Республи-
ки Казахстан) : автореферат на соискание ученой степени доктора наук 
(Ph.D.) / Zhaxat Kenzhin ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Žanna 
Caurkubule ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Inna Stecenko, Dr.oec. Marga Živitere, 
Dr.oec. Gabdualiyeva Raushan ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. — Rīga : Balti-
jas Starptautiskā akadēmija, 2020. — 165 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
29 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9984-47-190-7 (brošēts).
UDK	 332(574)(043)+331.101.262(574)(043)

Kopkataloga Id: 000968469
Kenzhin, Zhaxat. The Modern Approaches to Assessing Human Resources as 
Major Factor of Regional Competitiveness (on the Example of the West Kazakh-
stan Region of the Respublic of Kazakhstan) : doctoral thesis for the scientific 
degree (Ph.D.) / Zhaxat Kenzhin ; supervisor Dr.sc.ing. Zhanna Caurkubule ; Bal-
tic International Academy. — Riga : [izdevējs nav zināms], 2020. — 181, [1] lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Nosaukumā kļūdaini norādīts vārds: 
Respublic, pareizi jābūt: Republic. — Bibliogrāfija: 145.-158. lp. un zemsvītras pie-
zīmēs.
UDK	 332(574)(043)+331.101.262(574)(043)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 000966290
Zlobins, Andrejs. ECB perspektīvas norādes makroekonomiskā ietekme / 
Andrejs Zlobins. — Rīga : Latvijas Banka, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (21 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,54 MB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 
2019/3). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 20.-21. lp. — 
Izdevums angļu valodā: Macroeconomic Effects of the ECB’s Forward Guidan-
ce. — ISBN 978-9934-578-21-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījumā empīriski novērtēta Eiropas Centrālās bankas perspektīvas norā-
des makroekonomiskā ietekme uz eiro zonas tautsaimniecību, kā arī analizēta tās mijiedarbība 
ar aktīvu iegādēm. Šim nolūkam izmantotas vairākas strukturālās vektoru autoregresijas (SVAR) 
gan ar konstantiem, gan laikā mainīgiem parametriem un/vai kļūdu kovariācijas matricu, lai iz-
pētītu ECB perspektīvas norādes šoka ietekmi laika gaitā un ņemtu vērā pārmaiņas ECB sniegtās 
perspektīvas norādes veidā (Odiseja perspektīvas norāde kopš 2013. gada jūlija un Delfu perspek-
tīvas norāde pirms tam).

UDK	 336.761(047)+330.4(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968467
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968469
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000966290
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338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un 
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Kopkataloga Id: 000968227
New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : 
monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga, Latvia : Baltija Publis-
hing, 2019

[2. sējums]. — iv, 523 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā.

UDK	 338(477)(082)+338(4)(082)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000968119
The Institutionalisation of Public Relations in the Fight Against Corruption: 
the Experience of Countries of Eastern and Western Legal Traditions (Universal 
Theoretical Framework for Relevant Anti-Corruption Law of Ukraine) : collective 
monograph / TalTech Law School (Tallinn, Estonia). Faculty of Law, Zaporizhzhia 
National University, Center for Ukrainian and European Scientific Coopera-
tion. — Riga ; Tallinn, Estonia : Baltija Publishing, 2019. — iv, 430 lpp. : tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
588-04-4 (brošēts).
UDK	 343.352(082)+328.185(082)

Kopkataloga Id: 000968232
New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : 
monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga, Latvia : Baltija Publish-
ing, 2019.

[5. sējums]. — vi, 465 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā.

UDK	 34(082)+35(082)

355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 000967466
Latvijas Neatkarības karš 1918.-1919. gadā: Lielbritānijas kara flotes ziņojumi = 
Latvian War of Independence 1918-1919: Reports of British Royal Navy / sastā-
dītāji: Ēriks Jēkabsons, Klāvs Zariņš ; angļu valodas redaktore, priekšvārda un 
ievada tulkotāja Andra Damberga ; latviešu valodas redaktore Agita Kazakeviča ; 
vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; LU Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 479 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-18-500-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti un oriģinālvalodā un latviešu valodā publicēti Lielbritāni-
jas Nacionālajā arhīvā esošie Britu Karaliskās kara flotes ziņojumi no Rīgas un Liepājas ostas par 
militāro un politisko situāciju Latvijā Neatkarības kara laikā no 1918. gada beigām līdz 1919. gada 
beigām. Tie papildināti ar zinātnisku ievadrakstu un komentāriem.

UDK	 355.02(474.3+410)(091)+355.48(474.3)”1918/1920”(093.2)+ 
	 +94(474.3)”1918/1920”(093.2)+359(410)(093.2)+327(410:474.3)(093.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968227
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968119
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968232
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967466
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36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums. 
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība

Kopkataloga Id: 000965641
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem / Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi, Resursu centrs 
cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda”. — Rīga : Latvijas Republikas Labklā-
jības ministrija, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (190 lp., PDF) : shēmas, tabulas ; 
2,06 MB + 4 pielikumi (PDF). — (Metodiskais materiāls sociālajam darbam ; ISSN 
2661-538X). — 1. pielikums. Mans atlabšanas plāns ; 2. pielikums. Pētījumu un 
metodisko materiālu saraksts ; 3. pielikums. Normatīvie akti ; 4. pielikums. Re-
sursu karte — sociālie pakalpojumi un atbalsts pilngadīgām personām ar GRT un 
personu ar GRT tuviniekiem. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 364-781(474.3)(072)+364.4-056.34(072)

Kopkataloga Id: 000968300
Preventīvs sociāli pedagoģiskais un sociālais darbs mūsdienās: izaicināju-
mi, risinājumi, praktiskā pieredze (2018 : Rēzekne, Latvija). Jauno zinātnieku 
un praktiķu starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Preventīvais soci-
āli pedagoģiskais un sociālais darbs mūsdienās: izaicinājumi, risinājumi, praktis-
kā pieredze” materiālu krājums / sastādītāja Dr.paed. Ženija Truskovska ; atbildī-
gie par tekstu angļu valodā: Sabīne Miglāne, Veronika Paklina, Mārīte Opincāne ; 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 
2019. — 83 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 
978-9984-44-228-0 (brošēts).
UDK	 364-78(474.3)(062)+364-78(474.5)(062)+364.4(474.3)(062)+ 
	 +364.4(474.5)(062)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000973086
Hejlskovs-Elvēns, Bū. Rīkojies! Izvērtē! Maini! : mieru saglabājošā pieeja un 
struktūrā balstītās metodes / Bū Hejlskovs-Elvēns, Anna Šēlunda ; tulkojums lat-
viešu valodā: Renāte Meija ; zinātniskās konsultantes: Dace Visnola, Ilze Lielpē-
tere ; literārā redaktore Dace Romanovska ; grafiskais un mākslinieciskais nofor-
mējums: Liega Krūklīte, Airi Iliste, Maria Svedberga, Jānis Pavlovskis ; atbildīgie 
par izdevumu: Liāna Velka, Ivars Velks. — [Rīga] : Velku biedrība, [2020]. — 
245 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 227.-239. lpp. 
un rādītājs. — Tulkots no zviedru valodas. — Oriģinālnosaukums: Hantera, ut-
värdera och förändra. — ISBN 978-9934-8278-2-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autoru uzmanības centrā ir autonomija, paškontrole, pedagoģiskais kapitāls 
un ētika. Darbarīki ir sašķiroti trīs dažādās instrumentu kastēs: rīcībai, izvērtēšanai un pārmai-
ņām. Visas metodes izmantojamas savstarpēji saskaņoti un vienam mērķim, lai cilvēkam izdotos 
dzīvot pēc iespējas labāk un veiksmīgāk. Grāmata sniegs praktisku atbalstu personām, kuru pro-
fesionālā izvēle vai dzīve ir saistīta ar bērnu, jauniešu un pieaugušo ar funkcionāliem, tai skaitā 
autisma spektra traucējumiem, audzināšanu, izglītošanu un cieņpilnas dzīves nodrošināšanu.

UDK	 37.015.3:159.942(07)+376-056.36(07)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000965641
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968300
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000973086
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Kopkataloga Id: 000967038
Mārtinsone, Kristīne. Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā / sa-
stādītāja Kristīne Mārtinsone ; recenzentes: Dr.habil.psych. Ārija Karpova, Dr.pa-
ed. Maija Biseniece ; redaktore Rita Cimdiņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : 
RaKa, [2020]. — 213 lpp. : ilustrācijas, notis, portreti, tabulas ; 23 cm. — Resur-
sā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 9789984461281 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmata pedagogiem, psihologiem, mākslas un psihoterapeitiem, sociāla-
jiem darbiniekiem un citu nozaru profesionāļiem piedāvā iepazīties ar dažādu mākslas veidu 
(vizuāli plastiskās mākslas, deju un kustību mākslas, mūzikas, teātra mākslas) daudzveidīgo me-
tožu un tehniku izmantošanas iespējām, lai dažādotu savas profesionālās darbības paņēmienus 
un ikdienas darbu. Mākslu metodes un tehnikas mūsdienās plaši izmanto darbā ar dažāda vecu-
ma cilvēkiem gan individuāli, gan pārī, gan grupā. Grāmatā tiek piedāvātas konkrētas metodes 
un tehnikas, kas ir orientētas uz to, lai attīstītu cilvēka radošo potenciālu un resursus, veicinātu 
labizjūtu un sekmētu socializācijas procesu.

UDK	 37.015.31:7(072)+615.85:7(072)

Kopkataloga Id: 000968225
New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : 
monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga, Latvia : Baltija Publis-
hing, 2019.

[1. sējums]. — iv, 466 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā.

UDK	 37(082)

Kopkataloga Id: 000967356
Rečs, Normunds. Direktora vadības prakses ietekme uz profesionālās mācīšanās 
kopienas veidošanos skolā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda ie-
gūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: izglītības vadība / Normunds Rečs ; 
darba zinātniskais vadītājs Dr.oec. Andrejs Geske ; darba recenzenti: Dr.phys. 
Andris Grīnfelds, Dr.sc.admin. Yulia Stukalina, Dr.sc.admin. Inese Lūsēna-Eze-
ra ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = The 
Impact of Principal’s Leadership Practice on the Formation of the Professional 
Learning Community at School : summary of doctoral thesis submitted for the 
doctoral degree in management science, subfield of educational management / 
Normunds Rečs ; scientific supervisor Dr.oec. Andrejs Geske ; reviewers: Dr.phys. 
Andris Grīnfelds, Dr.sc.admin. Yulia Stukalina, Dr.sc.admin. Inese Lūsēna-Ezera ; 
University of Latvia. Faculty of Education, Psychology and Art. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2020. — 109 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-53. un 102.-
108. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka nofor-
mējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-494-9 (brošēts).
UDK	 37.091.113(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000967382
Rečs, Normunds. Direktora vadības prakses ietekme uz profesionālās mācīša-
nās kopienas veidošanos skolā : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegū-
šanai vadībzinātnē (nozare — vadībzinātne, apakšnozare — izglītības vadība) / 
Normunds Rečs ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.oec. Andrejs Geske ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības 
zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2020. — 201 lp. : shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 162.- 187. lp.
UDK	 37.091.113(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967038
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968225
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967356
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967382
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37.018.1  Audzināšana mājās

Kopkataloga Id: 000968324
Lemešonoka, Inta. Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā : ro-
kasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Inta Lemešonoka ; Guntas Plotkas grāma-
tas iekārtojuma un grāmatas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 78, 
[1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 77.-78. lpp. — ISBN 978-
9934-0-8542-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmata piedāvā skolotājiem un vecākiem praktiskas metodes un pa-
domus, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem veidot izpratni par veiksmīgu karjeru. Grāmatā skaid-
roti mīti, stereotipi un aizspriedumi par veiksmīgu karjeru, analizētas vecāku dažādās lomas, 
piedāvāti vecāku pieredzes stāsti, apkopoti bērnu un jauniešu viedokļi un ieteikumi kā vēstījums 
vecākiem par viņu izjūtām un gaidām savstarpējo attiecību veidošanā.

UDK	 37.018.1:005.966(072)

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 000967067
Miltiņa, Irēna. Saistītās runas sekmēšana bērniem ar valodas sistēmas nepie-
tiekamu attīstību pirmsskolā / Irēna Miltiņa, Zane Skribanovska ; recenzente 
Dr.paed. Sarmīte Tūbele ; vāka dizains: Arta Muceniece. — Rīga : RaKa, [2020]. — 
84 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm + 1 pielikums (32 loksnes). — Pielikumā: 32 
loksnes ar dažādu tēmu kartītēm. — Bibliogrāfija: 71.-75. lpp. — ISBN 978-9984-
46-414-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību (VSNA) ir traucēta stās-
tītprasme, jo nepilnīgi veidojas visa valodas sistēma. Bērniem ar VSNA ir grūtības izprast notiku-
ma loģisko secību, izvēlēties atbilstošus valodas līdzekļus un lietot tos. Nereti pielietotie darba 
paņēmieni nesniedz vēlamos rezultātus, tas rada nepieciešamību meklēt tādus mācību līdzekļus, 
kas ļautu veiksmīgāk sekmēt stāstītprasmes attīstību pirmsskolas vecuma bērniem ar VSNA. Grā-
matā rodami dažādi darba paņēmieni un metodes, kā arī bērniem saistošs praktiskais materiāls, 
kas izmantojams valodas koriģējoši attīstošajā darbībā.

UDK	 376-056.264(072)

39  Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.  
Tautu dzīve. Folklora

Kopkataloga Id: 000968365
Blumberga, Gundega. Lībieši = Līvlizt / autori: Gundega Blumberga, Renāte 
Blumberga, Baiba Damberga, Valts Ernštreits ; dizains: Zane Ernštreite. — Ot-
rais atjaunotais un papildinātais izdevums. — [Rīga] : Līvõ kultūr sidām (Lībiešu 
kultūras centrs) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūtu, 2019. — 47, 
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 21×21 cm. — Teksts latviešu un lībiešu va-
lodā. — ISBN 978-9934-8889-0-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Buklets iepazīstina ar lībiešu simboliem un svētkiem, ar organizācijām, avotu 
krātuvēm, ekspozīcijām un pieminekļiem. Daudz uzmanības veltīts lībiešu vēsturei sendienās, 
arheoloģiskajām liecībām, kā arī notikumiem 20. un 21. gadsimtā. Izdevums ļauj iepazīt lībiešu 
valodas īpatnības, vārdus, kas ienākuši latviešu valodā, sniedz priekšstatu par sakāmvārdiem, 
teikām, ticējumiem, svarīgākajām kalendāra dienām un cilvēkiem, kas apkopojuši lībiešu folklo-
ru.

UDK	 39(=511.114)+392(=511.114)+811.511.114+ 
	 +94(474.3)(=511.114)+930.85(474.3)(=511.114)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968324
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967067
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968365
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398  Folklora

Kopkataloga Id: 000967464
Kupjanska, Henita. Krustām šķērsām viss ir bērts : mīklas bērniem / Henita Ku-
pjanska. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 16×16 cm. — 
ISBN 978-9934-587-49-8 (brošēts).
UDK	 398.6(=174)

Kopkataloga Id: 000968326
Pelūde, Inese. Runci, runci… : krāso kopā ar Margaritu Stārasti / latviešu tautas-
dziesmas atlasījusi redaktore Inese Pelūde ; Ingunas Kļavas Švankas dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 16 nenumurētas lp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 26 cm. — Grāmatā izmantotas Margaritas Stārastes ilustrācijas no 
„Runci, runci, vāri putru!” 1971. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-0-8649-6 (bro-
šēts).
UDK	 398.8(=174)+087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967464
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968326
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

53  Fizika

Kopkataloga Id: 000941573
Gržibovskis, Raitis. Fotoelektronu emisijas iznākuma spektroskopijas un ske-
nējošās Kelvina zondes pielietošanas nosacījumi organisko materiālu enerģijas 
līmeņu noteikšanai : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
fizikas nozarē, apakšnozare: cietvielu fizika / Raitis Gržibovskis ; darba zinātnis-
kais vadītājs Dr.phys. Aivars Vembris ; darba recenzenti: Dr.chem. Gunārs Bajārs, 
Dr.chem. Donāts Erts, Dr.habil.phys. Vidmantas Gulbinas ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2019. — 49 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 42.-
44. lpp. — ISBN 978-9934-18-447-5 (brošēts).
UDK	 539.216(043)+537.311.322(043)

Kopkataloga Id: 000941566
Gržibovskis, Raitis. Fotoelektronu emisijas iznākuma spektroskopijas un ske-
nējošās Kelvina zondes pielietošanas nosacījumi organisko materiālu enerģi-
jas līmeņu noteikšanai : promocijas darbs / Raitis Gržibovskis ; darba vadītājs 
Dr.phys. Aivars Vembris ; darba recenzenti: Dr.chem. Gunārs Bajārs, Dr.chem. 
Donāts Erts, Dr.habil.phys. Vidmantas Gulbinas ; Latvijas Universitāte. Fizikas, 
matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 
86 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 76.-82. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 539.216(043)+537.311.322(043)

Kopkataloga Id: 000941586
Gržibovskis, Raitis. Requirements for Energy Level Determination of Organic 
Materials Using Photoelectron Yield Spectroscopy and Scanning Kelvin Probe : 
summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of physics, su-
bfield: solid state physics / Raitis Gržibovskis ; scientific supervisor Dr.phys. Ai-
vars Vembris ; reviewers: Dr.chem. Gunars Bajars, Dr.chem. Donats Erts, Dr.habil.
phys. Vidmantas Gulbinas ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics 
and Optometry. — Riga : University of Latvia , 2019. — 48 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 41.-43. lpp. — ISBN 978-9934-18-448-2 
(brošēts).
UDK	 539.216(043)+537.311.322(043)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 000967383
Planēta Zeme / Bomboland ilustrācijas ; teksts: Ruth Symons ; no angļu valodas 
tulkojusi Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 28 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. — (Pēti un uzzini). — Oriģinālnosaukums: Planet 
Earth. — ISBN 978-9984-23-759-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevums tā vien aicina pētīt un izzināt dažādus faktus par planētas uzbūvi. 
Pateicoties inovatīvajam dizainam, varam teju sataustīt vagas, ko lava iegrauzusi vulkāna sānā, 
salīdzināt dažādās mākoņu formas, apskatīt dažādus savdabīgus tuksneša veidojumus, apgūt da-
žus jaunus ar ģeogrāfiju un ģeoloģiju saistītus terminus. Grāmata ļauj slāni pa slānim ielūkoties 
okeāna un Zemes dzīlēs, mākoņu spraugās, izsekot karstas lavas un mūžsenu ūdeņu atstātām 
pēdām… Aiz šiem vākiem gaida burbuļojoši vulkāni, dziļvagas un plašas alu sistēmas. Vai gribi 
tās izpētīt?

UDK	 55(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941573
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941566
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941586
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967383
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59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 000968209
Kulbachko, Y. Zoopertinent Function of Soil Saprophages in Current Environ-
ment Management : monograph / Y. Kulbachko, O. Didur, A. Pokhylenko, T. Lykho-
lat. — Riga : Baltija Publishing, 2019. — 95 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-588-16-7 (bro-
šēts).
UDK	 591.531.4:631.468(477)(082)+631.468(477)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968209
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000973157
Bahs, Edvards. Veselība pašu rokās : par slimību patiesajiem cēloņiem un ārstē-
šanu / Edvards Bahs ; E. Baha oriģināldarbu izlasi sastādījusi un no angļu valodas 
tulkojusi Laura Tidriķe ; redaktore Ingrīda Sjomkāne ; vāka noformējums: Antra 
Agrena ; priekšvārds: Džulians Barnards. — Trešais izdevums. — Rīga : Ziedu 
enerģija, 2020. — 159 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 17 cm. — Ziņas par autoru: 13.-
21. lpp. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Sagatavots pēc: Collec-
ted writings of Edward Bach, 1986. — ISBN 9789934803758 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā uzzināsiet, kur meklējami slimību patiesie cēloņi un kur slēpjas 
efektīvas ārstēšanas atslēga, kā paši saviem spēkiem varam atgūt labu veselību un saglabāt to 
mūža garumā, kā arī iepazīsieties ar Baha ziedu terapiju — dabisku, vienkāršu un drošu ārstē-
šanās metodi. Grāmata visiem, kas ceļojumā pa šo dzīvi vēlas gūt prieku, būt veseli un laimīgi.

UDK	 615.85

Kopkataloga Id: 000968230
New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : 
monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga, Latvia : Baltija Publis-
hing, 2019.

[4. sējums]. — iv, 255 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, ukraiņu un krievu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā.

UDK	 61(082)+63(082)+546.34(082)

Kopkataloga Id: 000968287
Skutelis, Antons. Uztura bagātinātāji Latvijas aptiekās / Antons Skutelis ; re-
daktore Olita Zariņa. — [Rīga] : Medikamentu informācijas centrs, [2020]. — 110, 
[1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20×20 cm. — Bibliogrāfija: [111.] lpp. — ISBN 978-
9934-8857-4-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Profesors Antons Skutelis grāmatā raksturojis Latvijā pieejamo uztura bagā-
tinātāju galvenās sastāvdaļas un to ietekmi uz organismu. Grāmatā aplūkoti arī biežāk sastopami 
veselības traucējumi, kuru gadījumā uzturu var bagātināt ar piemēros minētām uzturvielām un 
uztura bagātinātājiem.

UDK	 615.27+615.874.25

Kopkataloga Id: 000973179
Tidriķe, Laura. (Ie)mīlēt sevi : Baha ziedu terapija Tev palīdzēs! / Tidriķe Laura ; 
fotogrāfiju autori: Džulians Barnards, Tidriķe Laura ; literārā redaktore Ingrīda 
Sjomkāne. — Rīga : Ziedu enerģija, 2020. — 67 lpp. : ilustrācijas ; 15×15 cm. — Bib-
liogrāfija: 62., 66. lpp. — ISBN 978-9934-8701-8-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī tematiskā grāmata aplūko tos Baha ziedus, kas palīdz iemīlēt un mīlēt 
sevi — vairot pašapziņu un pārliecību par saviem spēkiem, ieklausīties sevī un saprast, kas no 
visa pasaulē pieejamā ir derīgs tieši Tev. Uzzini, kuri augi noder, lai stiprinātu gribasspēku un mo-
tivāciju, kuri — lai atrast laiku sev, un kuri — lai pieņemtu savu ķermeni. Īpaša uzmanība veltīta 
jautājumam, kā Baha ziedu terapija var nākt talkā svara samazināšanā.

UDK	 615.85

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000973157
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968230
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968287
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000973179
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62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 000968229
New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : 
monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga, Latvia : Baltija Publis-
hing, 2019.

[3. sējums]. — iv, 343 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā.

UDK	 62(477)(082)+51(082)

620  Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli. 
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Kopkataloga Id: 000941049
Meija, Raimonds. Nanovadu īpašības un perspektīvie pielietojumi elektronis-
kajās ierīcēs : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikas 
nozarē, apakšnozare: materiālu fizika / Raimonds Meija ; darba zinātniskais 
vadītājs Dr.chem. Donāts Erts ; darba recenzenti: Dr.habil.phys. Donāts Millers, 
Dr.sc.ing. Andris Šutka, Dr.phys. Sergey Kubatkin ; Latvijas Universitāte. Fizikas, 
matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 
56 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 50.-56. lpp. — 
ISBN 978-9934-18-438-3 (brošēts).
UDK	 620.22-022.532(043)+621.382-022.532(043)+681.527.2-022.532(043)

Kopkataloga Id: 000941033
Meija, Raimonds. Nanovadu īpašības un perspektīvie pielietojumi elektroniska-
jās ierīcēs : promocijas darbs / Raimonds Meija ; darba vadītājs Dr.chem. Donāts 
Erts ; Latvijas Universitāte. Ķīmiskās fizikas institūts. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2019. — 63 lpp., pārējās lpp. ar dažādu pagināciju : ilustrācijas ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 58.-66. lpp. un publikāciju beigās. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija un publikācijas angļu valodā.
UDK	 620.22-022.532(043)+621.382-022.532(043)+681.527.2-022.532(043)

Kopkataloga Id: 000941057
Meija, Raimonds. Properties of Nanowires and Their Perspective Applications 
in Electronic Devices : summary of doctoral thesis submitted for a degree of doc-
tor of physics, subfield: material physics / Raimonds Meija ; supervisor Dr.chem. 
Donāts Erts ; reviewers: Dr.habil.phys. Donāts Millers, Dr.sc.ing. Andris Šutka, 
Dr.phys. Sergey Kubatkin ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics 
and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2019. — 56 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 51.-56. lpp. — ISBN 978-9934-18-439-0 
(brošēts).
UDK	 620.22-022.532(043)+621.382-022.532(043)+681.527.2-022.532(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968229
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941049
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941033
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000941057
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63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000968234
New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : 
monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga, Latvia : Baltija Publish-
ing, 2019.

[7. sējums]. — v, 467 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā.

UDK	 63(477)(082)+5(477)(082)

630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000960141
Jansone, Līga. Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās 
un augšana Latvijā : promocijas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā grāda 
iegūšanai = Regeneration and Growth of European Beech (Fagus sylvatica L.) 
Stands in Latvia : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Dr.
silv. / Līga Jansone ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.silv. Āris Jansons ; 
promocijas darba konsultants Dr.biol. Roberts Matisons ; oficiālie recenzenti: 
Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.biol. Guntis Brūmelis, Dr. Virgilijus Baliuckas ; Latvijas 
Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — 
Salaspils ; Jelgava : [izdevējs nav zināms], 2019. — 42 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40.-42. lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā.
UDK	 630*23:582.632.2(474.3)(043)+582.632.2(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000960133
Kitenberga, Māra. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjauno-
šanās degumos : promocijas darba kopsavilkums mežzinātņu doktora Dr.silv. 
zinātniskā grāda iegūšanai = Forest Fire History and Post-Fire Regeneration Pat-
terns in Hemiboreal Forests : summary of the doctoral thesis for the scientific de-
gree of Forest sciences (Dr.silv.) / Māra Kitenberga ; promocijas darba zinātniskie 
vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, PhD Igor Drobyshev ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. 
Linards Sisenis, PhD Kalev Jõgiste, Dr. Vitas Marozas ; Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : [izdevējs 
nav zināms], 2019. — 30 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 29.-30. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 630*43(474.3)(043)+630*434(043)

631  Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 000965545
Kārkliņš, A. Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslo-
šanas līdzekļu lietošanai : rokasgrāmata / A. Kārkliņš, I. Līpenīte ; recenzenti: 
Antons Ruža un Skaidrīte Rulle ; literārā redaktore Inga Skuja. — 2. papildinātais 
izdevums. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2019. — 200 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 138. lpp. — ISBN 978-9984-48-334-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā iekļautā informācija sniedz rekomendācijas lauku kultūraugu 
mēslošanas plānošanai. Tajā apkopoti dati par galveno Latvijā audzēto kultūraugu vajadzību pēc 
barības elementiem, dota aprēķinu metodika šīs vajadzības korekcijai, kā arī skaidroti pamat-
principi mēslošanas līdzekļu izvēlei. Grāmatā apkopotas aprēķinu metodes, detalizēti parādīti to 
pielietošanas piemēri un ietverti galvenie normatīvi, kurus var izmantot augsnes ielabošanas un 
lauku kultūraugu mēslošanas plānošanai.

UDK	 631.816.1(035)+631.41(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968234
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000960141
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000960133
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000965545
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636  Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.  
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana

Kopkataloga Id: 000968213
The Porcine Epidemic Diarrhea : collective monograph / D. Masiuk, V. Nedzvet-
sky, A. Kokariev, A. Sosnztskyi, V. Hlebeniuk, T. Vasylenko. — Riga, Latvia : Balti-
ja Publishing, 2019. — iv, 107 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-588-14-3 
(brošēts).
UDK	 636.4.09(477)(082)

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 000967507
Gopejenko, Aleksejs. First Principles Simulations on Yttrium and Oxygen Pre-
cipitation Inside Fcc-Fe Lattice : summary of doctoral thesis submitted for the 
doctoral degree in physics, subfield of solid state physics / Gopejenko Aleksejs ; 
scientific advisor Dr.chem. Yuri Zhukovskii ; scientific consulant: Dr.phys. Dmitry 
Bocharov, Dr.phys. Pavel Vladimirov ; reviewers: Dr.habil.phys. Juris Purans, Dr. 
Matthias Krack, Andrei Ruban ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathema-
tics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2020. — 71 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 63.-67. lpp. — ISBN 978-9934-18-499-
4 (brošēts).
UDK	 669.15:620.3(043)+669.15-156(043)+669.15-194.55/.57(043)

Kopkataloga Id: 000967475
Gopejenko, Aleksejs. Itrija un skābekļa nogulsnējumu fcc-Fe kristālrežģī mode-
lēšana no pirmajiem principiem : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai fizikā, apakšnozare: cietvielu fizika / Aleksejs Gopejenko ; darba zināt-
niskais vadītājs Dr.chem. Jurijs Žukovskis ; zinātniskie konsultanti: Dr.phys. Dmit-
rijs Bočarovs, Dr.phys. Pavel Vladimirov ; recenzenti: Dr.hab.phys. Juris Purans, 
Dr. Matthias Krack, Andrei Ruban ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un 
optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 70 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 61.-66. lpp. — ISBN 978-9934-
18-498-7 (brošēts).
UDK	 669.15:620.3(043)+669.15-156(043)+669.15-194.55/.57(043)

Kopkataloga Id: 000967513
Gopejenko, Aleksejs. Itrija un skābekļa nogulsnējumu fcc-Fe kristālrežģī mode-
lēšana no pirmajiem principiem : promocijas darbs (rakstu kopa) doktora grāda 
iegūšanai fizikā, apakšnozare: cietvielu fizika / Aleksejs Gopejenko ; Latvijas Uni-
versitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs 
nav zināms], 2020. — 46 lp. ar dažādu numerāciju : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 30 cm. — Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko 
publikāciju kopa. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti angļu valodā, nosau-
kums uz vāka un anotācija latviešu valodā.
UDK	 669.15:620.3(043)+669.15-156(043)+669.15-194.55/.57(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968213
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967507
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967513
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67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 000968323
Apine Hermane, Anita. Aušanas tehnikas Latvijā / Anita Apine Hermane ; 
redaktore Ilze Sausiņa ; vāka dizains: Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 144, [16] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — (Latviešu etnogrāfiskais 
mantojums). — Bibliogrāfija: [141.]-142. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-0-8116-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Steļļu sistavas piesitieni klaudz rāmi un nesteidzīgi, rimti noteiktā secībā 
cilājas nīškārtas, tā no labās puses uz kreiso paverot ceļu atspoles vestam audu pavedienam. 
Metiens, piesitiens, metiens, piesitiens, un mazpamazām top audums… Daudzkrāsainajā drānā 
bez košajiem dzīpariem tiek ievīti arī atmiņu pavedieni. Grāmata stāsta ne tikai par to, kā aust, 
bet tā ir piemiņa autores mātes mūža veikumam. Turklāt izdevumā stāstīts par trimdas latvie-
šu ikdienu, centieniem saglabāt nacionālo kultūras mantojumu un nodot senās amatu prasmes 
nākamajām paaudzēm. Autore grāmatu veidojusi, izmantojot mātes atstātos pierakstus, kuros 
apkopotas gan pirmskara Latvijā, gan trimdā gūtās zināšanas.

UDK	 677.024(474.3)+746.1(474.3)+745.52(474.3)

Kopkataloga Id: 000968217
Данилкович, А. Г. Комплексне формування шкіри з використанням рос-
линних дубителів : монографія / А.Г. Данилкович, О.В. Сангінова. — Рига, 
Латвія : Baltija Publishing, 2020. — vi, 172 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts ukraiņu valodā, priekštitulla-
pa un saturs arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-588-19-8 (brošēts).
UDK	 675.024

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968323
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968217
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000965904
Art Future / Future Signs (1 : 2019 : Rīga, Latvija). 1. jaunās mākslas biennāle 
Rīgā 2019 „Nākotnes māksla / Nākotnes zīmes” : izstādes katalogs : 05/09/2019-
26/10/2019 = 1st New Art Biennale Riga 2019 „Art future / Future signs” : ex-
hibition catalogue : 05/09/2019-26/10/2019 / projekta vadītājs Dr.art. Andris 
Teikmanis ; kuratore Linda Teikmane ; mākslinieks Rauls Liepiņš ; foto: Didzis 
Grodzs, Andris Teikmanis, Rauls Liepiņš, Latvijas Mākslas akadēmija ; teksti: Lat-
vijas Mākslas akadēmija. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, [2019]. — 1 tieš-
saistes resurss (121 lp., PDF) : ilustrācijas ; 17,3 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — Mākslinieki: Baiba Ābelīte, Reinis Bērziņš, Kalvis Kalniņš, Arta 
Raituma u.c. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934541469 
(kļūda).

A n o t ā c i j a :  Jaunās mākslas biennāles ietvaros (11.09.-12.10. 2019) interesentiem bija ie-
spēja aplūkot starptautisku studentu un jauno mākslinieku darbu izstādi. Mākslinieki, kas pieda-
lījās izstādē, uzdeva jautājumus — kāda ir mākslas nākotne, kāda ir mākslinieka loma mūsdienu 
sabiedrībā, kā straujā tehnoloģiju attīstība ietekmē mākslinieciskos procesus, paralēli ietekmējot 
un mainot cilvēka uzvedību un viņu reakciju uz apkārtējo vidi? Izstāde apvienoja gan tradicio-
nālās izstāžu telpas eksponātus — instalācijas, video, tekstus un objektus, gan procesuālo un 
performanču mākslu, kuras norises tika plānotas izstādes atklāšanas laikā.

UDK	 7.038(083.824)

Kopkataloga Id: 000967137
Art Future / Future Signs (1 : 2019 : Rīga, Latvija). 1. jaunās mākslas biennāle 
Rīgā 2019 „Nākotnes māksla / Nākotnes zīmes” : izstādes katalogs : 05/09/2019-
26/10/2019 = 1st New Art Biennale Riga 2019 „Art Future / Future Signs” : ex-
hibition catalogue : 05/09/2019-26/10/2019 / projekta vadītājs Dr.art. Andris 
Teikmanis ; kuratore Linda Teikmane ; mākslinieks Rauls Liepiņš ; foto: Didzis 
Grodzs, Andris Teikmanis, Rauls Liepiņš ; teksti: Latvijas Mākslas akadēmija. — 
Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, [2019]. — 101, [18] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Mākslinieki: Baiba Ābelīte, Reinis Bērziņš, Kalvis Kalniņš, Arta Raituma u.c. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-541-46-9 (brošēts).
UDK	 7.038(083.824)

Kopkataloga Id: 000965923
Art Future / Future Signs (1 : 2019 : Rīga, Latvija). Nākotnes zīmju dizaina 
darbnīca : vizuālo tēžu katalogs = Future signs design workshop : visual thesis 
catalogue : 15/10/2019-18/10/2019 / projekta vadītājs Dr.art. Andris Teikmanis ; 
teksti: Dr.art. Aija Freimane ; foto: Didzis Grodzs, Andris Teikmanis, Aija Freima-
ne ; mākslinieks Rauls Liepiņš. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, [2019]. — 1 
tiešsaistes resurss (57 lp., PDF) : ilustrācijas ; 11,63 MB. — Mākslinieki: Madara 
Salma, Ēvija Kraukle, Voldemārs Dzirkalis, Alise Jēkabsone, Alise Klimkāne, Ilvi-
ja Bērziņa, Linda Teikmane, Monta Guliaka, Ilze Kadiķe, Kaspars Līdums, Linda 
Vilka, Dace Zelča, Līga Bērziņa, Ruta Klimaševska, Monta Zviedre, Sabīne Ozoliņa, 
Sandis Mūrnieks, Līga Gaile, Ieva Baumgarte, Romāns Galeiko. — Bibliogrāfija: 
[54.] lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934541476 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Biennāles „Nākotnes māksla / Nākotnes zīmes” (Art Future/Future Signs) 
programmas ietvaros notika „Nākotnes zīmju dizaina darbnīca”. Tās dalībnieki iepazinās ar ieva-
du nākotnes studijās un prognozēšanā, dizaina pētījumu un māksliniecisko pētījumu mijiedarbī-
bā. Darbnīcā tika prezentēts ievads specifiskā semiotikas aspektā, kas to saista ar māksliniecisko 
un vizuālo pētījumu metodēm — diagrammu studijās un izmantošanā, tai skaitā vizuālajos pētī-
jumos attēlojot laika interpretācijas modeļus. Darbnīcas mērķis ir pilnveidot nākotnes scenāriju 
veidošanas un attēlošanas prasmes, praktizēt nākotnes scenāriju veidošanas metodes, kā arī ra-
dīt uz datiem un kultūrā balstītus nākotnes iespējamos scenārijus.

UDK	 7.038(062)+7.05(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000965904
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967137
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000965923
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Kopkataloga Id: 000967526
Art Future / Future Signs (1 : 2019 : Rīga, Latvija). Nākotnes zīmju dizaina 
darbnīca : vizuālo tēžu katalogs = Future signs design workshop : visual thesis 
catalogue : 15/10/2019-18/10/2019 / projekta vadītājs Dr.art. Andris Teikmanis ; 
teksti: Dr.art. Aija Freimane ; foto: Didzis Grodzs, Andris Teikmanis, Aija Freima-
ne ; mākslinieks Rauls Liepiņš. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, [2019]. — 50, 
[6] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Mākslinieki: Madara Salma, Ēvija Kraukle, Volde-
mārs Dzirkalis, Alise Jēkabsone, Alise Klimkāne, Ilvija Bērziņa, Linda Teikmane, 
Monta Guliaka, Ilze Kadiķe, Kaspars Līdums, Linda Vilka, Dace Zelča, Līga Bērzi-
ņa, Ruta Klimaševska, Monta Zviedre, Sabīne Ozoliņa, Sandis Mūrnieks, Līga Gai-
le, Ieva Baumgarte, Romāns Galeiko. — Bibliogrāfija: [54.] lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 9789934541476 (kļūda).
UDK	 7.038(062)+7.05(062)

Kopkataloga Id: 000967252
Latvijas Mākslas akadēmija. Maģistrantu zinātniskā konference (8 : 2019 : 
Rīga, Latvija). Latvijas Mākslas akadēmijas 8. Maģistrantu zinātniskās konferen-
ces referātu tēzes : 2019. gada 6. decembrī / sastādītāja Agita Gritāne ; Latvijas 
Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa. — Rīga : [Latvijas Mākslas akadē-
mija], 2019. — 14 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-541-43-8 (iesiets).
UDK	 7(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000966352
Nenorunātās tikšanās (Rīga, Latvija). Nenorunātās tikšanās = Unexpected En-
counters : izstādes katalogs / kuratores un tekstu autores: Solvita Krese, Inga 
Lāce, Andra Silapētere ; redaktores: Inga Lāce, Andra Silapētere ; sastādītāja 
Evelīna Andžāne ; literārā redakcija: Will Pollard, Jana Taperte ; tulkojumi: Ieva 
Lešinska ; dizains: Aleksejs Muraško. — [Rīga] : Latvijas Laikmetīgās mākslas 
centrs, [2019]. — 96, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Izstāde Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja izstāžu zālē „Arsenāls” 13.12.19.-23.02.20. — Mākslinieki: Māris 
Ārgalis, Ieva Balode, Auseklis Baušķenieks, Aleksandrs Dembo, Maija Dragūne, 
Pēteris Džigurs, Kristaps Epners, Dzidra Ezergaile, Alberts Goltjakovs, Inārs Hel-
mūts, Zenta Logina, Malda Muižule, Artūrs Ņikitins, Ivars Poikāns, Māra Rikmane, 
Artūrs Riņķis, Genādijs Suhanovs, Kirils Šmeļkovs, Artūrs Virtmanis. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8629-7-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  LLMC izstāde „Nenorunātās tikšanās” pievēršas zinātniskās fantastikas ie-
spaidam Latvijas kultūrtelpā pagājušā gadsimta otrajā pusē, atsaucoties uz izstāžu sēriju „Zi-
nātne un zinātniskā fantastika” (1975-1982), kā arī aptver mūsdienu mākslinieku darbus, kuros, 
iztēlojoties alternatīvas nākotnes iespējas, izcelti šobrīd aktuāli feminisma, ekoloģijas un politi-
kas jautājumi. Projekta nosaukums „Nenorunātās tikšanās” aizgūts no brāļu Strugacku tāda paša 
nosaukuma stāstu krājuma, kas izdots Rīgā 1987. gadā.

UDK	 7.036/.038(083.824)+7.036/.038(474.3)(083.824)+7:82-311.9(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967526
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967252
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000966352
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Kopkataloga Id: 000967635
Rīgas egles stāsts (2019 : Rīga, Latvija). Rīgas egles stāsts = The Story of the 
Riga Fir Tree / teksta autore, sastādītāja Dzintra Purviņa ; māksliniece Ieva Ma-
sule ; fotogrāfi: Vents Āboltiņš, Juris Kalniņš, Andris Tenass, Imants Prēdelis ; tul-
kotāja Santa Šūna-Šauba ; redaktores: Vita Aišpure, Valda Liepiņa. — Rīga : Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, [2019]. — 1 kārba (katalogs 
142 lpp., 5 atklātnes) : ilustrācijas ; 27×21×3 cm. — Teksts paralēli latviešu un an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-8787-1-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šogad Rīgas pilsētvidē jau desmito gadu bija apskatāmas no visdažādākajiem 
materiāliem veidotas egles. Izstādē „Rīgas egles stāsts” apkopota daļa no vides objektu festivā-
la iepriekšējo gadu laikā radītajiem interesantākajiem un savdabīgākajiem Latvijas mākslinieku 
autordarbiem. Festivāla pastāvēšanas vēsturē radīto darbu fotogrāfijas ir unikālas ar mākslinie-
cisko izpildījumu kā no autora, tā no fotomākslinieka skatu punkta. Šie fotomateriāli ir kā vērtīgs 
ģimenes albums, kuru caurskatot, atmiņā ir iespējams atsaukt vēsturi, un ar šo retrospektīvo 
skatījumu gūt priekšstatu par šo unikālo, šobrīd Eiropā vienīgo vides objektu festivālu „Ziemas-
svētku egļu ceļš”.

UDK	 7.038.55(474.3)(084.12)+398.332.416(474.362.2)(084.12)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000967798
Ahmedaja, Ardian. Jashar and Idajet Sejdiu : our songs are indulged / compiled 
and commented by Ardian Ahmedaja ; design Kristīna Bondare. — Rīga : Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ; Vienna : Department for Folk Music Resear-
ch and Ethnomusicology of the University of Music and Performing Arts Vienna, 
2019. — 280 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 13×15 cm + 1 CD. — (European voices: 
audiovisuals ; number 2). — Bibliogrāfija: 251.-264. lpp. un rādītājs. — Teksts an-
gļu valodā, daļa teksta paralēli angļu un albāņu valodā (tulkots no albāņu valo-
das). — ISBN 978-9934-547-04-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitātes Tautas mūzikas pētniecības 
un etnomuzikoloģijas institūta un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kopīgi veidotajā 
sērijā „European Voices: Audiovisuals” iznākusi otrā grāmata. Sērija iecerēta kā platforma, kurā 
tiek publicēti daudzbalsīgās mūzikas un dejas audio un video ieraksti, kas veikti Eiropā, primāri 
lauka darba ietvaros, ar izvērstu pētniecisko aprakstu un ciešā sadarbībā ar mūzikas un dejas 
izpildītājiem.

UDK	 78.071.2(=18)(497.17)+78.031.4(=18)(497.17)

Kopkataloga Id: 000967956
Mazvērsīte, Daiga. melnbaltās dziesmas : no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam 
Račiņam / Daiga Mazvērsīte ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 283, [5] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-0-8632-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Melnbaltas notis un melnbaltas fotogrāfijas, bet tik krāsaini likteņi! Gadiem 
ejot, mūzika piepildījusi gandrīz ikvienu mūsu dzīves jomu. Aiz katra skaņdarba stāv neredzama 
autoru un izpildītāju komanda, kura radījusi mūsu ausīm domāto skanisko brīnumu. Daudzi 20. 
gadsimta komponisti, mūziķi un dziedoņi, orķestri un ansambļi savulaik tika cildināti un celti vai 
debesīs, bet tagad viņi ir aizmirsti. Kādreizējās slavenības — no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam 
Račiņam — var atcerēties šajā grāmatā, kas ir triloģijas „Melnbaltās dziesmas” pirmā daļa.

UDK	 78.071(474.3)+784.011.26(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967635
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967798
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967956


Latvijas jaunākās grāmatas 2020 Nr. 5, 1.–15. marts

26

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000968233
New Stages of Development of Modern Science in Ukraine and EU Countries : 
monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga, Latvia : Baltija Publish-
ing, 2019.

[6. sējums]. — v, 464 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, ukraiņu un krievu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā.

UDK	 80(082)+159.9(082)

Kopkataloga Id: 000968169
Research of Different Directions of Development of Philological Sciences 
in Ukraine and EU (2019 : Baja Mare, Rumānija). International scientific and 
practical conference „Research of Different Directions of Development of Phil-
ological Sciences in Ukraine and EU” : September 20-21, 2019 : conference pro-
ceedings / North University Centre of Baia Mare. Faculty of Letters. — Riga ; Baia 
Mare, Romania : Baltija Publishing, 2019. — 167 lpp. ; 21 cm. — Titullapā: Slavic 
languages, theory of literature, general linguistics, translation studies. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-588-
05-1 (brošēts).
UDK	 80(062)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000968270
Cibuļs, Juris. Pasaules tautu ābeču kolekcija / Juris Cibuļs. — Rīga : Raudava, 
2020. — 168 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Teksts latviešu, angļu, baltkrie-
vu, bulgāru, dāņu, esperanto, franču, igauņu, itāliešu, ivritā, īru, krievu, ķīniešu, 
latgaliešu, latviešu, lietuviešu, mandžūru, nīderlandiešu, norvēģu, poļu, portugā-
ļu, rumāņu, somu, spāņu, turku, ukraiņu, vācu un zviedru valodā, kopsavilkumi 
angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-9816-9-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Juris Cibuļs ir ābeču kolekcionārs, vairāku grāmatu autors, tulkotājs, lektors. 
Pašlaik ābeču kolekcijā ir aptuveni 10 000 vienību no 222 zemēm 1163 valodās. Uzziņu krājumā 
sniegta informācija par ābeču kolekcionēšanu. Tajā ir ievietoti kolekcijā pārstāvēto valodu un val-
stu, kā arī ar ābecēm un to kolekcionēšanu saistītu publikāciju, izstāžu un citu pasākumu saraksti. 
„Krājot ābeces, es krāju valodas, jo neviens precīzi nezina, cik valodu pasaulē pastāv”, saka autors.

UDK	 811

Kopkataloga Id: 000972958
Slavistica Docenda : kolektīvā monogrāfija / redakcijas kolēģija: Dr.paed. Jeļena 
Marčenko, Dr.philol. Nadežda Kopoloveca, Dr.philol. Renāte Miseviča-Trilliča ; re-
dakcijas kolēģijas locekļi: Dr.paed. Margarita Gavriļina, Dr.philol. Rozanna Kurp-
niece [un vēl 6 redaktori] ; anotāciju redakcija: Aiga Veckalne (latviešu valodā), 
Margarita Spirida (angļu valodā) ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fa-
kultāte. Rusistikas un slāvistikas nodaļa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.

2, Slāvu valodas kā svešvalodas: mācību un eksaminācijas aktuālās problē-
mas = Славянские языки как иностранные: актуальные вопросы обуче-
ния и тестирования = Języki słowiańskie jako obce: aktualne zagadnienia 
nauczania i testowania = Slovanské jazyky jako cizí: aktuální otázky studia a 
testování. — 1 tiešsaistes resurss (130 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 6,11 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu, poļu un čehu valodā, 
kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934185014 (kļūda).

UDK	 811.16:37.02(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968233
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968169
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968270
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000972958
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Kopkataloga Id: 000967489
Slavistica Docenda : kolektīvā monogrāfija / redakcijas kolēģija: Dr.paed. Jeļena 
Marčenko, Dr.philol. Nadežda Kopoloveca, Dr.philol. Renāte Miseviča-Trilliča ; re-
dakcijas kolēģijas locekļi: Dr.paed. Margarita Gavriļina, Dr.philol. Rozanna Kurp-
niece [un vēl 6 redaktori] ; anotāciju redakcija: Aiga Veckalne (latviešu valodā), 
Margarita Spirida (angļu valodā) ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fa-
kultāte. Rusistikas un slāvistikas nodaļa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.

2, Slāvu valodas kā svešvalodas: mācību un eksaminācijas aktuālās problē-
mas = Славянские языки как иностранные: актуальные вопросы обуче-
ния и тестирования = Języki słowiańskie jako obce: aktualne zagadnienia 
nauczania i testowania = Slovanské jazyky jako cizí: aktuální otázky studia 
a testování. — 125 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu, poļu un čehu 
valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-501-4 
(brošēts).

UDK	 811.16:37.02(062)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000966529
Interesantie un savādie vietvārdi Latvijas kartē / Latvijas Ģeotelpiskās infor-
mācijas aģentūra. LĢIA kartogrāfijas departaments. Toponīmikas laboratorija. — 
Otrais, atjaunotais izdevums. — Rīga : [Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģen-
tūra], 2020. — 42 lp. : fotogrāfijas, kartes ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Vietvārdi Latvijā lieliski attēlo mūsu zemes dažādos iemītniekus, viņu īpašī-
bas, domas, pasaules izjūtu, mitoloģijas un reliģijas tēlus, zināšanas par citām zemēm un tautām. 
Vietvārdos saskatām sabiedrības uzbūvi un hierarhiju, cilvēku savstarpējās attiecības, viņu dar-
bu, amatus un saimniekošanas veidu, kā arī dažādus tikumus un netikumus. Šis nav zinātnisks 
pētījums — izdevumā atlasīta neliela daļa no vietvārdiem, kas šķiet interesanti, dažkārt pat savā-
di, un sniedz ieskatu Latvijas vietvārdu bagātībā.

UDK	 811.174’374.2’373.21

Kopkataloga Id: 000964450
Lauka, Arita. Didaktisko materiālu komplekts pirmsskolai un sākumskolai / au-
tores: Arita Lauka, Inese Eglīte, Jana Buboviča ; grafiskais dizains: SIA „E Forma” ; 
Valsts izglītības satura centrs, Latviešu valodas aģentūra. — Rīga : Valsts izglītī-
bas satura centrs, [2019]. — 1 kārba : ilustrācijas ; 46×35×10 cm. — Kārbā ietverti 
12 dažādu materiālu veidi: latviešu valodas alfabēta burtu trafarets, signālkartī-
tes Jā/Nē un jautājumu kartītes, galda spēle „Cirks”, figūras dialoga veidošanai, 
plakāti, sižetisko attēlu sērija, situāciju attēli ar jautājumiem, attēlu un vārdu 
bingo, vārdu puzle, darbības vārdu kartītes, vārdupelis (vārdu spēle) un brošū-
ra (23 lpp.) ar metodiskajiem komentāriem didaktiskajiem materiāliem. — ISBN 
978-9984-829-66-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Didaktisko materiālu mērķis ir sniegt atbalstu pārejā uz mācībām latviešu 
valodā, kompetenču pieejas ieviešanā un mācību satura īstenošanā lingvistiski neviendabīgā 
vidē. Materiāli izstrādāti tematiskajiem lokiem: Es pats, Māja, Pasaka un īstenība, Laiks un ri-
tums, Gaiss un ūdens, Zeme un uguns. Radoši, zinoši, zinātkāri pedagogi un kvalitatīvi mācību 
materiāli ir priekšnosacījums veiksmīgām pārmaiņām izglītībā.

UDK	 811.174(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967489
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000966529
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000964450
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000967273
Kīza, Meriana. Mazliet precējušies : romāns / Meriana Kīza ; no angļu valodas 
tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālma-
ne. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 541 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Break. — ISBN 978-9984-35-971-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Eimijas vīrs Hjū apgalvo, ka pavisam noteikti negrasās šķirties. Viņš jopro-
jām mīl sievu, tikai vēlas nelielu atpūtu — no laulības, bērniem un ikdienas. Sešus mēnešus viņi 
būs tikai „mazliet precējušies” — Hjū kā brīvs vīrietis dosies eksotiskā ceļojumā, savukārt Eimija 
paliks mājās, centīsies savākt savas pašcieņas druskas un gaidīs. Skaitot dienu pie dienas, Eimija 
ir spiesta stāties pretim savām lielākajām bailēm. Vai viss būs kā agrāk, kad Hjū atgriezīsies… ja 
atgriezīsies? Vai mīlestība, kas likās mūžīga, tiešām var beigties? Un varbūt viņai pašai vajadzētu 
ielaisties dēkā ar kādu citu?

UDK	 821.111(417)-31

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000972973
Pataki, Elisone. Karalienes liktenis : romāns / Elisone Pataki ; no angļu valodas 
tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — 
Rīga : Kontinents, [2020]. — 509 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Queen’s 
Fortune. — ISBN 978-9984-35-973-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dezirē Klarī iepazīstas ar Napoleonu — ambiciozu, harismātisku un talantīgu 
karavadoni. Abu attiecības izvēršas kaislīgas un reibinošas. Diemžēl plāns par nākotni sabrūk, jo 
uz skatuves parādās jaunā Parīzes sabiedrības zvaigzne Žozefīne de Boarnē, kas iekaro Napoleo-
na sirdi. Liktenis saved Dezirē kopā ar Napoleona uzticības personu, ģenerāli Žanu Bernadotu, un 
Dezirē tiek ierauta valdošās šķiras iekšējā lokā. Viņa arvien ciešāk tiek saistīta ar Napoleonu un 
jauno imperatori Žozefīni. Abi Dezirē dzīves svarīgākie vīrieši kļūst par politiskajiem sāncenšiem 
un pretiniekiem kaujas laukā, un viņai būs jāizvēlas starp mīlestību pret vīru un mīlestību pret 
nāciju un imperatoru?

UDK	 821.111(73)-311.6

Kopkataloga Id: 000967992
Pilkijs, Deivs. Supervaronis kapteinis Apakšbiksis un sensacionālā sāga par 
lielo Smirduli : Deiva Pilkija divpadsmitais episkais romāns / no angļu valodas 
tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 205, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Kapteinis Apakšbiksis / Deivs 
Pilkijs ; 12). — Oriģinālnosaukums: Captain Underpants and the Sensational Saga 
of Sir Stinks-a-lot. — ISBN 978-9934-0-8620-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaule atkal ir lielās briesmās, un šoreiz iemesls ir pārāk liela gudrība… 
Džordžs un Herolds kopā ar viņu dubultniekiem Vakardienas Džordžu un Vakardienas Heroldu 
labi pavada laiku. Divi no viņiem iet uz skolu, bet otri divi paslēpjas koka namiņā un visu dienu 
spēlē videospēles. Bet atklājas, ka zēnu nejaukais skolotājs Mīnera kungs ir izgudrojis metodi, 
kā kontrolēt smadzenes un pārvērst skolēnus par uzmanīgiem un paklausīgiem bērniem, patie-
sībā — par vergiem. Tagad visas cilvēces nākotne ir Džordža un Herolda, kā arī Vecā Džordža un 
Vecā Herolda rokās!

UDK	 821.111(73)-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967273
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000972973
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967992
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821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000968358
Nesbē, Jū. Policija : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briš-
ka ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. — 510, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālno-
saukums: Politi. — ISBN 978-9934-0-8762-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Policija” ir noslēdzošais darbs par izmeklētāju Hariju Holu. Viņš ir komā. 
Viņu apsargā stingrāk nekā prezidentu. Kāds nogalina policistus iepriekš neatklātu noziegumu 
vietās. Policistus, kas pirms daudziem gadiem piedalījušies slepkavību izmeklēšanā. Viņi mirst 
mocekļu nāvē, cits pēc cita… Mediju reakcija ir histēriska, bet nav neviena, kurš spētu ielūkoties 
sērijveida slepkavas labirintam līdzīgajā prātā… Ir daudzi, kas vēlētos, lai viņš aizmieg uz mūžu. 
Bet varbūt kāds tikai tēlo sērijveida slepkavu? Un nonāvētie policisti ir daļiņa no kāda slepena, 
baisa plāna, kuru radījis īsts noziedzīgās pasaules ģēnijs? Kas notiks tālāk?

UDK	 821.113.5-312.4

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000967895
Lundberja, Sofija. Sarkanā adrešu grāmatiņa : romāns / Sofija Lundberja ; no 
zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. — 286, [2] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Den röda 
adressboken. — ISBN 978-9934-0-8644-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dorisai ir 96 gadi, un viņa mitinās savā dzīvoklī Stokholmā. Vienīgā pārmai-
ņa vienmuļajā dzīvē ir aprūpētāju apciemojumi un sarunas skaipā ar māsasmeitu Dženiju tālajā 
Amerikā. Visu dzīvi, kopš 1928. gada, Dorisai ir piederējusi sarkana adrešu grāmatiņa, kurā tika 
ierakstīti to cilvēku vārdi, ko dzīves laikā viņa ir sastapusi. Lielākā daļa vārdu tagad ir pārsvītroti, 
jo šie cilvēki ir miruši. Kādu dienu, šķirstot adrešu grāmatiņu, Dorisa nolemj uzrakstīt stāstu par 
šiem cilvēkiem un notikumiem. Romāns ir aizkustinošs stāsts par mīlestību, kas aptver veselu 
mūžu un paņem lasītāju līdzi ceļojumā uz aizgājušo laiku Parīzi, Ņujorku un Stokholmu.

UDK	 821.113.6-31

821.134.2(82)  Argentīniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000967978
Martiness, Giljermo. Slepkavības Oksfordā : romāns / Giljermo Martiness ; 
no spāņu valodas tulkojis Edgars Briška ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — 2. iz-
devums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 188, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes 
detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: Crímenes imperceptibles. — ISBN 978-
9934-0-8181-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jauns argentīniešu students ierodas Oksfordā un jau pēc pāris nedēļām tiek 
ierauts šķietamu sērijveida slepkavību virpulī. Ambiciozais students mēģina atšķetināt šos noslē-
pumus, taču viņam jārod atbildes uz daudziem jautājumiem. Kāpēc noziedznieks slepkavības vie-
tā vienmēr atstāj zīmīti ar matemātiskiem simboliem? Kāpēc slepkava savus vēstījumus adresē 
matemātikas profesoram Artūram Seldomam? Vai vainīgais būtu jāmeklē matemātiķu aprindās?

UDK	 821.134.2(82)-312.4

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000967200
Радуга жизни : (стихи и проза) / редактор Ирина Страздоника-Плячко ; 
составитель Валентина Прудникова ; оформление обложки: Ольга Ра-
келе. — [Daugavpils] : Русская писательская организация Даугавпилса, 
2019. — 419 lpp. : portreti ; 21 cm. — Teksts krievu un poļu valodā. — ISBN 978-
9934-8541-6-3 (brošēts).
UDK	 821.161.1-3(474.3)(082)+821.161.1-1(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968358
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967895
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967978
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967200
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000967395
Baltjancis. Basām kājām uz laimīgo ostu / Baltjancis ; sastādītāja Agnese Piļā-
ne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 368 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
587-42-9 (iesiets).
UDK	 821.174-1+821.174-192

Kopkataloga Id: 000967387
Cīrule, Baiba. Pūkainīši : dzejolīši par darbiņiem un nedarbiņiem / Baiba Cīrule, 
teksts un vāka dizains. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 103 lpp. : ilustrāci-
jas ; 16×22 cm. — ISBN 978-9934-587-44-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000967503
Dimzule, Iveta. Pieskarties debesīm / Iveta Dimzule ; vāka dizains: Igors Ma-
džulis ; Pāvela Plotņikova atdzejojumi. — [Rēzeknes novads] : [Iveta Dimzule], 
[2020]. — 100 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži 
dzejoļi tulkoti krievu valodā. — ISBN 978-9934-23-048-6 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000968320
Grencberga, Inga. Sestā sieva : romāns / Inga Grencberga ; redaktore Meldra 
Āboliņa ; grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 350, [2] lpp. ; 21 cm. — „18+”—Uz vāka. — Grāmatā izmantotie citāti: 
[352.] lpp. — ISBN 978-9934-0-8727-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Sestā sieva” ir autores Ingas Grencbergas pirmais literārais darbs. Grāmatā 
izmantoti ieraksti no autores dienasgrāmatas, kas saplūdināti ar izdomātiem stāstiem un noti-
kumiem. Vienīgi autorei ir zināms, kuri notikumi šajā stāstā ir īstenība un kuri ir izdomāti! Taču 
simtprocentīga patiesība ir tā, ka autore, tāpat kā grāmatas varone Alise, ir sestā sieva.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000968014
Ikstena, Nora. Runādamies / Nora Ikstena ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā 
redaktore Eva Jansone. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 187, [4] lpp. ; 20 cm. — 
Dzejoļu autori: Imants Ziedonis, Raimonds Tiguls, Liāna Langa, Edvīns Raups. — 
ISBN 978-9934-15-695-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Satikties un runāt. Runāt dzīvi un tieši, pārteikties, kļūdīties, iesmieties un 
apraudāties. Piedzīvot sarunas prieku. Mūsu nervozajā pasaulē, kurā pazūd laiks un viss mainās 
tik strauji, šādi mirkļi ir retums. Mijoties gadsimtiem, autorei ir bijusi iespēja tos piedzīvot — ar 
ļaudīm, kuri ir laikabiedri. Grāmatā ir Noras Ikstenas sarunas ar Dzintaru Sodumu, Imantu Zie-
doni, Valentīnu Jākabsonu, Dagniju Dreiku, Jāni Einfeldu, Renāti Blumbergu, Aldi Gobzemu, Tītu 
Reinu Vītso, Dairu Āboliņu, Liānu Langu, Edvīnu Raupu un Raimondu Tigulu.

UDK	 821.174-92

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967395
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967387
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967503
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968320
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968014
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Kopkataloga Id: 000967481
Jērāne, Jolanta. 52 patiesības. Par tevi. Par mani. Par dzīvi : pasaku grāmata, kas 
māca dzīves gudrību maziem un pavisam lieliem bērniem / Jolanta Jērāne, Kris-
tīne Vilcāne ; māksliniece Agnese Kalve ; redaktore Dzintra Auziņa. — [Rīga] : 
[Jolanta Jērāne], [2020]. — 227 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8916-
0-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzīves skrējienā reizēm tik ļoti aizmirstam apstāties un padomāt par svarīgo, 
reizēm bērniem uz viņu neskaitāmajiem „kāpēc” attraucam ar strupu „nezinu” vai „izaugsi, tad 
sapratīsi”. Apstājies! Palasi! Pasakās atradīsi daudz tematu sarunām ar bērnu, vielu pārdomām 
ar sevi. Mainās laiki un paaudzes, laiks mainīties arī pasakām! Pietiks ticēt, ka visas pamātes ir 
ļaunas, slavēt nabadzību kā tikumu, gaidīt princi baltā zirgā, kas atrisinās visas problēmas… Laiks 
mācīt bērnus un arī pašiem noticēt mūsdienu vērtībām, iespējām un izaugsmes domāšanai. Mūs-
dienu gudrības ietērptas 52 jautros un vienlaikus uz pārdomām rosinošos stāstos.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000968008
Judina, Dace. Mēmais : romāns / Dace Judina ; vāka dizains un mākslinieciskais 
noformējums: Arturs Nīmanis ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redak-
tore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 298, [5] lpp. ; 21 cm. — (Lai-
ka stāsti ; otrā grāmata). — ISBN 978-9934-15-741-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Liktenim labpatīk Sirdspagastā savest kopā trīs nepazīstamus cilvēkus, lai 
pierādītu — visam, kas ar mums notiek, ir dziļāka jēga. Topošā literāte Sarma, baltais zvirbulis 
pašas ģimenē, studentu vidē un pat mīļotā vīrieša acīs, dzīves melnākajā brīdī sastopas ar Ingrīdu 
Dravnieci, kura viņu kā pašas mazmeitu uzņem savās Rožleju mājās. Pirms daudziem gadiem 
pusaugu Ingrīda ar ģimeni no Rožlejām tika izvesta uz Sibīriju, nolaupot viņu dzīvei astoņpad-
smit gadus, izraisot traģēdiju virkni un gandrīz iznīcinot visu dzimtu. Savas vietas meklējumi, 
izjukusī laulība un neveiksmes biznesā uz Sirdspagastu atved liepājnieku, sapņotāju Eduardu. 
Viņu it kā nejaušā satikšanās un ilgas pēc mājām atmodina sen aizmirstu notikumu rēgus…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000968005
Kovaļova, Lelde. Svešinieki : romāns / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Ku-
gajevska ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2020]. — 269, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-743-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Emocijām piesātinātā trillera varoņi ir četri savstarpēji nepazīstami pasa-
žieri, kas pusnakts stundā izkāpj no vilciena un dodas mājup. Viņus vieno trīs lietas: viņi visi 
reiz bija miruši, bet paši to nezina; kāds viņus nogalināja; viņi ir atgriezušies, lai atrastu to, kurš 
atņēma viņiem pašu dārgāko — dzīvi.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000967428
Marts, Andris. Pirms sapnis izgaist, naktī iet / Andris Marts ; sastādītāja Agnese 
Piļāne ; ilustrācijas: Sandra Beča. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 135 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-587-39-9 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967481
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968008
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968005
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967428
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Kopkataloga Id: 000967981
Rūmnieks, Valdis. Zaļais gredzens : stāsti / Valdis Rūmnieks ; māksliniece Agija 
Staka ; redaktore Daina Randare ; vāka un grāmatas dizaina autore Inguna Kļava 
Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-0-8450-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā rakstnieks pievērsies fantāzijas žanram. Stāsta „Zaļais gre-
dzens” varonis Jānis dodas uz mežu sēņot. Ejot pa pazīstamo taku, viņš nonāk pie priedes, kas 
pēkšņi sagāzusies celiņa vidū. Attapies pēc kritiena, kuru piedzīvojis, lienot cauri priedes sakņu 
mudžeklim, Jānis saprot, ka ierastā ainava ir krietni mainījusies. Izrādās — tā šajā vietā izskatī-
jies pirms 100 gadiem. Stāsta „Ala” darbība notiek 2063. gadā. Divi draugi dodas uz Mēnesi, lai 
noskaidrotu tur pēkšņi novērotās parādības izcelsmi. Neparastas lietas atgadās arī te un tagad. 
Stāstā „Caurspīdīgais”, kura notikumi risinās mūsdienu pasaulē, bērni ir atraduši neparasta iz-
skata cilvēku. Noskaidrot to, kas viņš ir un no kurienes uzradies, ir stāsta varoņu uzdevums.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000965576
Šulce, Dzintra. Rižiks : siltie stāsti / Dzintra Šulce ; ilustrācijas: Edgars Būmeis-
ters. — [Baldone] : Unda, 2019. — 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-
9984-9897-7-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Siltie stāsti — tie ir stāsti par notikumiem, reāliem un mistiskiem, par redza-
mo un sajūtamo, stāsti par dzīvniekiem, viņu likteņiem un dvēselēm, stāsti arī par vērtībām, stās-
ti ar labām izskaņām. Autore notikumus pagriež tā, lai lasītājam saglabājas miers un ticība, lai vi-
ņam paliek iespēja izlemt, kā pats rīkotos, un lai viņam būtu spēks un prāts savas vēlmes īstenot.

UDK	 821.174-32

Kopkataloga Id: 000967438
Zabrauska, Anda. Viena no mums / Anda Zabrauska ; ilustrācijas: Ksenija Šapo-
lovska. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 135 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-587-40-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Viena no Mums” ir Andas Zabrauskas debija rakstniecības pasaulē, veltī-
jums ikvienai divdesmit pirmā gadsimta sievietei, sapņotājai un māsai. Īsstāsti un dzejoļi uzjun-
dīs jautājumus par dažādiem mums, sievietēm, aktuāliem tematiem, nepieciešamajā brīdī sniegs 
motivācijas lādiņu, mudinās rast atbildes un palīdzēs labāk izprast pašām sevi, kā arī visdažādā-
kajās dzīves situācijās kalpos kā vienkāršs, taču tik nozīmīgs atgādinājums — „Tu neesi viena”.

UDK	 821.174-1+821.174-32

Kopkataloga Id: 000973085
Zoldnere, Dina. Algotņi : romāns / Dina Zoldnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2020]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2020/3 (249)). — 
Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157172. — ISBN 978-
9934-15-716-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Armands Algotnis ir veiksmīgs uzņēmējs un šarmants vīrietis, kuram galīgi 
neveicas ar sievietēm — viena pēc otras trāpās bezcerīgas klukstes, neveiksminieces un īdētājas. 
Vismaz tā varētu šķist vērotājam no malas. No iekšienes aina ir krietni vien atšķirīga un pat ne-
daudz šausminoša, jo šarmantais Armands patiesībā ir emocionāls varmāka, kurš apzināti gaba-
liņu pa gabaliņam drupina savu draudzeņu un sievu pašapziņu…

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967981
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000965576
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967438
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000973085
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821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000967294
Lipsone, Katri. Saldējuma pārdevējs : romāns / Katri Lipsone ; no somu valodas 
tulkojusi Maima Grīnberga ; vāka dizains: Lote Vilma Vītiņa ; literārā konsultante 
Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 283, [4] lpp. ; 21 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Jäätelökauppias. — ISBN 978-9984-23-787-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns aizved lasītājus uz pēckara Prāgu un ieved filmas sižetā. Kinoreži-
sors cenšas atdarināt realitāti, radot filmu bez scenārija, bet aktieri savas lomas iepazīst filmē-
šanas gaitā. Galvenie varoņi ir jauns pāris, kas spiests slēpties, taču robežas starp īstenību un 
fikciju arvien vairāk saplūst. Policijai rodas aizdomas, ka iztēlē dzimušais vēstījums var apdrau-
dēt valsts drošību, režisors tiek izsaukts uz pratināšanu. Fantāzijas pasaulē nejaušības nekad nav 
nejaušas, bailes caurstrāvo iekāre, bet izdomātas identitātes un neparasts mīlas stāsts caur spēli 
liek nojaust patiesību.

UDK	 821.511.111-31

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 000967377
Kofs, Indreks. Visu dienu labiņi / Indreks Kofs [teksts], Ulla Sāra [ilustrāci-
jas] ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2020]. — 53, [2] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no igauņu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Ilusti. — ISBN 978-9984-23-791-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jaukā, sirsnīgā grāmata piedāvā ieskatu kādas mīlošas ģimenes ikdienā. Ka-
mēr vecmāmiņa pieskata televīzijas seriālu varoņus, Lēne un Oskars nolemj visu dienu būt labiņi, 
labiņi — iztīrīt zobus, sakārtot māju, izmazgāt veļu un pat iepriecināt nogurušo māmiņu ar paš-
ceptu kūku. Kā viņiem veicas un ko par to saka vecāki?

UDK	 821.511.113-93-32

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000967423
Pīters Pens / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; [ilustrācijas]: Walt 
Disney Studio ; Walt Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 23, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 26 cm. — (Walt Disney klasika). — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Peter Pen. — ISBN 978-9934-16-768-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai zināt, kur atrodas pasakainā Nekurzeme? Lidojiet līdzi Pīteram Penam 
un Skārdulītei, viņi parādīs! Šī grāmata, kas rotāta ar senatnīgām 1952. gada ilustrācijām, ļaus 
iejusties neaizmirstamos piedzīvojumos, kas iepriecina bērnus jau gadu desmitiem.

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000967531
Uz priekšu : kinostāsts / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Linda Kalna ; 
Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Onward. Movie Story-
book. — ISBN 978-9934-16-765-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies pusaugu elfu brāļiem Īanam un Bārlijam neparastā ceļojumā, 
kurā tie mēģinās izdibināt, vai mūsdienu tehnoloģiju pārņemtajā pasaulē vēl ir saglabājusies ma-
ģija. Alkdami atkal satikt savu tēvu, viņi iepazīs mītiskus draugus un arī ienaidniekus.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967294
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967377
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967423
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967531
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904  Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras liecības

Kopkataloga Id: 000967367
Vaska, Baiba. Rotas un ornaments Latvijā no bronzas laikmeta līdz 13. gadsim-
tam / Baiba Vaska ; recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.hist. Armands Vi-
jups, Dr.phil. Adams Butrīms ; redaktore Ilze Antēna ; tulkotājs Valdis Bērziņš ; 
attēlu parakstu tulkotāja Alise Gunnarsone ; mākslinieks Armands Dišers ; ilus-
trācijas: Baiba Vaska, Aiga Ivbule, Dzintra Zemīte ; galvenais redaktors Artis Ēr-
glis. — Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2019. — 476, [1] lpp. : ilustrā-
cijas, kartes ; 31 cm. — (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija, 
ISSN 1407-4540 ; Nr. 28). — Bibliogrāfija: 346.-357. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-747-48-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ilustrētajā darbā aptvertais laikaposms gan sākas, gan noslēdzas ar svarīgām 
izmaiņām Latvijas seno iedzīvotāju kultūrā, kas atspoguļojas arī rotās un ornamentā. Autore de-
vusi īsu ieskatu katram laikam un teritorijai raksturīgajos rotu komplektos, detalizētāk analizējot 
tās rotu grupas, kurām raksturīga ekspresīva forma un daudzveidīga ornamentācija. Nedaudz 
aplūkoti arī amatniecības centri un amatnieku darbība. Grāmatā arī analizēta ornamenta kompo-
zīcija, apskatīti galvenie motīvi un elementi ornamenta uzbūvē, attīstība laika gaitā un teritoriālā 
piesaiste, kā arī etniskās un teritoriālās atšķirības ornamenta lietojumā — lai gan ornamentu 
bieži uztver kā tīri estētisku kategoriju, tas var kalpot arī par svarīgu informācijas avotu.

UDK	 904(474.3)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000967448
Dundure, Olga. Jaunzemu vēsture : dzīve un cilvēku likteņi Ērgļu novada Ogres 
krastā — Jaunzemos / Olga Dundure. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 
99 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-587-47-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāsts par „Lejas Jaunzemiem”, par cilvēku likteņiem apmēram piecdesmit, 
sešdesmit gadu garumā. Tā ir vēsture, kas aizsākusies vairāk nekā simts gadu tālā pagātnē un 
beidzās pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākumā. Atmiņā saglabāti nostāsti, ko stāstījuši te 
savulaik dzīvojošie cilvēki — Karlīna Kviesīte, Alise Freimane, Kārlis, Zenta, Milija un Zaiga Kai-
miņi, un Ēriks. Vienas dzimtas stāsts spilgti parāda, kā karš maina cilvēku plānus un ieceres. Ar 
lepnumu iekoptajai zemei pāri iet frontes līnija. Karš paņem lauku saimniecībās tik ļoti vajadzī-
gās stiprās rokas, un sievietēm nākas saviem spēkiem paveikt visu, pat neiespējamo.

UDK	 908(474.369)(092)+929(474.369)

Kopkataloga Id: 000968019
Talsu novada muzeja raksti / sastādītāja, atbildīgā redaktore Zanda Konošono-
ka ; redakcijas kolēģija: Zanda Konošonoka, Inese Vempere, Gita Japiņa, Ona Kau-
dze, Mirdza Jonele ; literārā redaktore Dace Lūse ; tulkojums angļu valodā: Kārlis 
Kukutis. — [Talsi] : Talsu novada muzejs, 2019.

III [3]. — 416 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 395.-416. lpp. — Teksts latviešu va-
lodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-8651-3-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Talsu novada muzejs turpina tradīciju ik pēc trīs gadiem ar izdevumu vēstīt 
par Talsiem, kaimiņnovadiem un Latvijai svarīgiem notikumiem, faktiem un cilvēkiem. Grāmatas 
autoru pulkā — muzeja speciālisti un novadpētnieki. Pētījumi izdevumā izkārtoti tematu hrono-
loģiskā secībā un aptver laiku no 19. gadsimta līdz pat mūsdienām. Grāmatas nobeigumā — vāc-
baltu dzejnieces Elizabetes Gerkes atmiņu fragments, ko no vācu valodas tulkojusi Indra Čekste-
re. Izdevumam pievienots personu rādītājs.

UDK	 908(474.324)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967367
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967448
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968019
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91  Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi. 
Reģionālā ģeogrāfija

Kopkataloga Id: 000964524
Zālīte, Anda Juta. Kartes : bibliogrāfiskais rādītājs / redaktores, sastādītājas: 
Anda-Juta Zālīte, Ilva Āķe ; LNB Letonikas un Baltijas centrs, LNB Bibliogrāfijas 
institūts. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019.

2018. — 1 tiešsaistes resurss (58 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,17 MB. — Valsts pē-
tījumu programmas projekts „Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, vei-
dojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”, nr. VPP-IZM-2018/1-0022. — 
Ģeogrāfisko nosaukumu rādītājs: 47.-55. lp., tematiskais rādītājs: 56. lp. un 
priekšmetu rādītājs: 57.-58. lp. 

A n o t ā c i j a :  Kārtējās nacionālās bibliogrāfijas rādītājā „Kartes 2018” iekļauta informācija 
par 2018. gadā Latvijas Republikā izdotajiem kartogrāfiskajiem materiāliem, kas saņemti LNB 
saskaņā ar Obligātā eksemplāra likumu. Bibliogrāfiskajā rādītājā iekļauti 213 ieraksti. Bibliogrā-
fiskie ieraksti kārtoti pēc ģeogrāfiskā iedalījuma. Ģeogrāfiskās sadaļas ietvaros ieraksti kārtoti 
alfabētiskā secībā. Ziņas par vienas kartes vairākiem izdevumiem dažādās valodās apvienotas 
zem bibliogrāfiskā ieraksta latviešu valodā.

UDK	 912.43(474.3)(01)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000973095
Baltijas ceļš. Turpinājums (2019 : Rīga, Latvija). Baltijas ceļš. Turpinājums : 
starptautiskās konferences materiāli : 2019. gada 22. augusts, Rīga, Latvija / lite-
rārās redaktores: Ilze Antēna, Gunta Nalivaiko ; tulkojums: Gunta Nalivaiko ; vāka 
dizains: Armands Dišers ; attēli: Kristians Luhaers, Kārlis Kalseris ; [ievadvārdi]: 
Andris Vilks, Egils Levits, Edgars Rinkēvičs, Nauris Puntulis. — Rīga : Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (127 lp., PDF) : ilustrā-
cijas ; 11,44 MB. — Paneļdiskusijās piedalījās: Egils Levits, Sandra Kalniete, Una 
Bergmane, Dace Dzenovska, Pauls Raudseps, Dāvis Sīmanis, Trivimi Velliste, Hil-
digunde Noiberte, Lubošs Švecs, Aleksandrs Abišala, Ježijs Mareks Novakovskis, 
moderatori: Arnis Rītups un Edijs Bošs. 

A n o t ā c i j a :  Starptautiskā konference „Baltijas ceļš. Turpinājums” tika organizēta, lai at-
zīmētu 30 gadus, kopš 1989. gada 23. augustā notika akcija „Baltijas ceļš”, ko veidoja ap 2 miljoni 
rokās sadevušies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju, iestājoties par savu valstu neatka-
rību, kā arī prasot atzīt par nelikumīgu no pieņemšanas brīža 1939. gada 23. augustā noslēgto 
noziedzīgo Molotova-Ribentropa paktu un tā slepenos protokolus. Konferences mērķis bija atgā-
dināt akcijas „Baltijas ceļš” nozīmi Baltijas valstu neatkarības atgūšanā un Molotova-Ribentropa 
pakta seku likvidēšanā.

UDK	 94(474)”1940/1991”(062)

Kopkataloga Id: 000967348
Baltijas ceļš. Turpinājums (2019 : Rīga, Latvija). Baltijas ceļš. Turpinājums : 
starptautiskās konferences materiāli : 2019. gada 22. augusts, Rīga, Latvija / lite-
rārās redaktores: Ilze Antēna, Gunta Nalivaiko ; tulkojums: Gunta Nalivaiko ; vāka 
dizains: Armands Dišers ; attēli: Kristians Luhaers, Kārlis Kalseris ; [ievadvārdi]: 
Andris Vilks, Egils Levits, Edgars Rinkēvičs, Nauris Puntulis. — Rīga : Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs, 2019. — 133 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — „Latvia 
100. BALTIJAS CEĻŠ”—Uz vāka. — Paneļdiskusijās piedalījās: Egils Levits, Sandra 
Kalniete, Una Bergmane, Dace Dzenovska, Pauls Raudseps, Dāvis Sīmanis, Trivi-
mi Velliste, Hildigunde Noiberte, Lubošs Švecs, Aleksandrs Abišala, Ježijs Mareks 
Novakovskis, moderatori: Arnis Rītups un Edijs Bošs. — ISBN 978-9984-747-49-1 
(brošēts).
UDK	 94(474)”1940/1991”(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000964524
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000973095
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967348
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Kopkataloga Id: 000973102
Baltijas ceļš. Turpinājums (2019 : Rīga, Latvija). The Baltic Way. Continu-
ed : materials of the international conference : 22 August 2019, Riga, Latvia / 
editors: Ilze Antēna, Gunta Nalivaiko ; translation: Gunta Nalivaiko ; cover de-
sign: Armands Dišers ; images: Kristians Luhaers, Kārlis Kalseris ; [ievadvārdi]: 
Andris Vilks, Egils Levits, Edgars Rinkēvičs, Nauris Puntulis. — Riga : National 
History Museum of Latvia, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (132 lp., PDF) : ilustrā-
cijas ; 11,59 MB. — Paneļdiskusijās piedalījās: Egils Levits, Sandra Kalniete, Una 
Bergmane, Dace Dzenovska, Pauls Raudseps, Dāvis Sīmanis, Trivimi Velliste, Hil-
digunde Noiberte, Lubošs Švecs, Aleksandrs Abišala, Ježijs Mareks Novakovskis, 
moderatori: Arnis Rītups un Edijs Bošs. — Oriģinālnosaukums: Baltijas ceļš. Tur-
pinājums.
UDK	 94(474)”1940/1991”(062)

Kopkataloga Id: 000967357
Baltijas ceļš. Turpinājums (2019 : Rīga, Latvija). The Baltic Way. Continued : 
materials of the international conference : 22 August 2019, Riga, Latvia / editors: 
Ilze Antēna, Gunta Nalivaiko ; translation: Gunta Nalivaiko ; cover design: Ar-
mands Dišers ; images: Kristians Luhaers, Kārlis Kalseris ; [ievadvārdi]: Andris 
Vilks, Egils Levits, Edgars Rinkēvičs, Nauris Puntulis. — Riga : National History 
Museum of Latvia, 2019. — 134 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — „Latvia 100. THE BAL-
TIC WAY 30”—Uz vāka. — Paneļdiskusijās piedalījās: Egils Levits, Sandra Kal-
niete, Una Bergmane, Dace Dzenovska, Pauls Raudseps, Dāvis Sīmanis, Trivimi 
Velliste, Hildigunde Noiberte, Lubošs Švecs, Aleksandrs Abišala, Ježijs Mareks 
Novakovskis, moderatori: Arnis Rītups un Edijs Bošs. — Oriģinālnosaukums: 
Baltijas ceļš. Turpinājums. — ISBN 978-9984-747-50-7 (brošēts).
UDK	 94(474)”1940/1991”(062)

Kopkataloga Id: 000967225
Daugavpils cietoksnis un tā iemītnieki : sastādīts, apkopojot 20. un 21. Daugav-
pils novadpētniecības konferences materiālus. — [Daugavpils] : [izdevējs nav 
zināms], 2019. — 64 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu un latviešu valodā, vāka noformējums 
latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopoti 20. (2018) un 21. (2019) Daugavpils novadpētniecības kon-
ferences materiāli — par sportu Daugavpils cietoksnī neatkarīgajā Latvijā starpkaru posmā un 
pēc II Pasaules kara, kad cietoksnī tika izvietota aviācijas inženieru skola, par pirmajiem Dinabur-
gas komandantiem, kuri komandēja Dinaburgas pilsētas garnizonu 18. gadsimtā, par vecticībnie-
kiem Dinaburgā un arī par sikspārņiem, kuri ir svarīga Daugavpils cietokšņa faunas sastāvdaļa.

UDK	 94(474.346.1)(062)+908(474.346.1)(062)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://www.instagram.com/lnblv/
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000973102
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967357
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000967225
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