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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
001 Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija
Kopkataloga Id: 000976358
Matīss, Imants. Rokasgrāmata testēšanas un analītiskajām laboratorijām /
Imants Matīss ; recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Dirba, Dr.sc.ing. Kārlis Ketners ;
literārā redaktore Dzintra Birnbauma ; vāka dizains: Paula Lore ; Latvijas Zinātņu
akadēmija. Sertifikācijas centrs. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 637 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 602.-631. lpp.
un alfabētiskais rādītājs: 632.-637. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN
978-9934-22-433-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā iztirzāti testēšanas, kalibrēšanas un analītisko laboratoriju darbībā
tādi būtiski jautājumi kā datu iegūšana un iegūto datu apstrāde, gadījumlielumi un to varbūtību
sadalījumi, mērīšanas metožu analīze, procesu vadība ar statistiskām metodēm, ražošanas un
pakalpojumu procesu darbspējas novērtēšana, mērījumu noteiktības noteikšana, statistiskās lēmumu pieņemšanas metodes, empīrisku metožu validēšana u.c.

UDK

087.5

001.891.5(035)+620.1(035)+543(035)

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000978718
Arī es krāsoju : krāsojamā grāmatiņa pašiem mazākajiem / teksts: Inga Kroiča. —
Rīga : KUMA, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 24 cm. — (Arī
es krāsoju ; 6).
UDK
087.5

Kopkataloga Id: 000978716
Arī es krāsoju : krāsojamā grāmatiņa pašiem mazākajiem / teksts: Inga Kroiča. —
Rīga : KUMA, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 24 cm. — (Arī
es krāsoju ; 7).
UDK
087.5
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Kopkataloga Id: 000978712
Dinozauri / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Mazie pētnieki). — Oriģinālnosaukums: Dinosaurs. — ISBN 978-9934-16-738-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Dosimies ceļojumā uz senseniem laikiem, kad pār Zemi valdīja dinozauri, un
noskaidrosim, kādi viņi bija. Atver atlokus un iepazīsti aizvēsturisko pasauli un visus tās apbrīnojamos iemītniekus!

UDK

087.5+568.19(035.053.2)

Kopkataloga Id: 000974486
Dzene, Ilze. Cik ir pulkstenis? : 6-8 gadus veciem bērniem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (27 lp., PDF) : ilustrācijas ;
3,97 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Krājumā ir ideju saraksts, kas ļaus bērnam vieglāk apgūt pulksteni — noteikt
stundas un minūtes. Pulkstenī var atzīmēt dienas svarīgākās nodarbes — celšanos, ēdienreizes,
došanos uz dārziņu vai skolu, došanos uz pulciņiem, spēlēšanos, gulētejamo laiku.

UDK

087.5+006.922.5(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000974426
Dzene, Ilze. Griežam detaļas un līmējam kopā : 5-7 gadus veciem bērniem / Ilze
Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas ; 715,64 KB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Uzdevumu krājums ir domāts bērniem, kuriem patīk darboties ar šķērēm
un līmēt. Uzdevumi vienkārši — izgriezt detaļas no uzdevumu lapas un salīmēt tās pēc norādītā
parauga. Šāda tipa uzdevumi ļoti attīsta bērna loģisko domāšanu, jo detaļas uz papīra jāsalīmē
pareizā secībā. Pildot šāda veida uzdevumus, bērns iedziļinās jēdzienos „virs”, „zem”.

UDK

087.5+745.54(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000974181
Dzene, Ilze. Pārzīmē rakstu : 4-7 gadus veciem bērniem / Ilze Dzene. — [Latvija] :
Ilze Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (31 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,28 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Šis krājums ietver sevī īstus domāšanas attīstīšanas uzdevumus, jo bērnam ir
jāskaita ne tikai rūtiņas, bet arī jāvelk līnijas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000974417
Dzene, Ilze. Savieno cipariņus : 5-6 gadus veciem bērniem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas ;
4,26 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Krājumā uzdevumi ir lieliski ar to, ka bērnam rodas interese par nākamo un
nākamo ciparu, jo viņam ļoti gribas zināt, kāds zīmējums beigu beigās sanāks! Skaitļu secība ir
pamats matemātiskajai izpratnei.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000973992
Dzene, Ilze. Seko līnijai! : 3-5 gadus veciem bērniem / Ilze Dzene. — [Latvija] :
Ilze Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,97 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
UDK
087.5
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Kopkataloga Id: 000974199
Dzene, Ilze. Seko līnijai! : 4-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene,
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : ilustrācijas ; 7,17 MB. — (Domāšanas
attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Galvenais bērna uzdevums ir pārvilkt raustīto līniju, tā veidojot gan skaistus
zīmējumus, gan līniju un simbolu virknes. Lapas var ielaminēt un pildīt ar flomāsteru — uzdevumus varēs veikt vairākkārt, un nebūs jāuztraucas par kādu nepareizi novilktu līniju. Sagatavošanās rakstīšanai, roku sīkās muskulatūras treniņš, apzināta līniju vilkšanas kustība, koncentrēšanās spēja, acu-rokas koordinācija, pareizs trīspirkstu satvēriens — tās ir tikai nedaudzas lietas,
kuras bērni apgūs, pildot šos uzdevumus.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000974149
Dzene, Ilze. Uzzīmē otru pusi : no 4 līdz 5 gadiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze
Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (67 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,65 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Krājums ir domāts bērniem no 4-5 gadiem. Krājumā ir gan grūtāki gan vieglāki zīmējumi. Bērni var ne tikai radoši uzzīmēt dzīvnieciņiem otru pusi, bet arī izkrāsot to. Darba
lapas ir paredzētas gan labročiem, gan bērniem, kas raksta ar kreiso roku.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978668
Jakaitienė, Jurgita. Krāso ar ūdeni! / [māksliniece] Jurgita Jakaitienė. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020].
Vakarā mājās. — 8 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Dzejoļa
autore Guna Pitkevica. — Oriģinālnosaukums: Spalvink tik vandeniu. Vakaras
namuose. — ISBN 978-9934-0-8666-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī ir pārsteidzoša krāsojamā grāmatiņa, kurai nevajag ne zīmuļus, ne krāsas.
Paņem trauciņu ar ūdeni un otu. Velc ar saslapinātu otu pa pelēko, punktēto laukumu, un krāsas
brīnumainā veidā parādīsies pašas. Triep ūdeni droši — melnais fons neļaus krāsām izplūst ārpus krāsojamā laukuma.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978674
Jakaitienė, Jurgita. Krāso ar ūdeni! / [māksliniece] Jurgita Jakaitienė. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020].
Vakarā mežā. — 8 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Dzejoļa
autore Guna Pitkevica. — Oriģinālnosaukums: Spalvink tik vandeniu. Vakaras
miške. — ISBN 978-9934-0-8665-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī ir pārsteidzoša krāsojamā grāmatiņa, kurai nevajag ne zīmuļus, ne krāsas.
Paņem trauciņu ar ūdeni un otu. Velc ar saslapinātu otu pa pelēko, punktēto laukumu, un krāsas
brīnumainā veidā parādīsies pašas. Triep ūdeni droši — melnais fons neļaus krāsām izplūst ārpus krāsojamā laukuma.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978731
Kļava-Švanka, Inguna. Cālīts skaita līdz 5 : skaiti kopā ar Margaritu Stārasti /
Ingunas Kļavas Švankas dizains, sastādījums, uzdevumi ; Margaritas Stārastes
ilustrācijas ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-8698-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Margaritas Stārastes ilustrācijas no grāmatas „Aina ar brālīti meklē cālīti”,
1973. Šajā uzdevumu grāmatā kopā ar cālīti mācies skaitīt līdz pieci!

UDK

087.5+511.12(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000978654
Lielā krāsojamā grāmata = Colour! = Раскрась! : 208 zīmējumi / Ingunas Kļavas
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) :
pārsvarā ilustrācijas ; 29 cm. — Dzejoļa „Tu saki” autore Guna Pitkevica. — ISBN
978-9934-0-8699-1 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000978700
Littlest Pet Shop / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Krāso koši!. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Littlest Pet
Shop. — ISBN 978-9934-16-772-0 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000978758
Manas pirmās figūras / ilustrācijas: Adora ; ideja un dizains: Tania de Brito. —
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. —
ISBN 978-9934-16-696-9 (iesiets).
UDK
087.5+514.1(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000978752
Manas pirmās krāsas / ilustrācijas: Adora ; ideja un dizains: Tania de Brito. —
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. —
ISBN 978-9934-16-693-8 (iesiets).
UDK
087.5

Kopkataloga Id: 000978755
Mani pirmie pretstati / ilustrācijas: Adora ; ideja un dizains: Tania de Brito. —
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. —
ISBN 978-9934-16-695-2 (iesiets).
UDK
087.5

Kopkataloga Id: 000978759
Mani pirmie skaitļi / ilustrācijas: Adora ; ideja un dizains: Tania de Brito. — Rīga :
Egmont Publishing, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN
978-9934-16-694-5 (iesiets).
UDK
087.5+511.11(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000978703
Maša un Lācis / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore
Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Dārgumu medības : meklē un atrodi!. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
31 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и Медведь. — ISBN 978-9934-16-787-4
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Katra diena Mašai ir piedzīvojumu pilna, un garlaicīgi nav ne mirkli! Vērīgi
aplūko attēlus un palīdzi Mašai atrast norādītās lietas.

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000978676
Mašidlauskytė, Roberta. Pārvērt ūdeni krāsās! / [māksliniece] Roberta Mašidlauskytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Ceļā. — 8 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Dzejoļa „Ceļotājs”
autore Guna Pitkevica. — Oriģinālnosaukums: Spalvink vandeniu su meškiuku. Keliones. — ISBN 978-9934-0-8755-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī ir pārsteidzoša krāsojamā grāmatiņa, kurai nav nepieciešami ne zīmuļi,
ne krāsas. Paņem trauciņu ar ūdeni un otu. Velc ar saslapinātu otu pa pelēko laukumu, un krāsas
brīnumainā veidā parādīsies pašas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978680
Mašidlauskytė, Roberta. Pārvērt ūdeni krāsās! / [māksliniece] Roberta Mašidlauskytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Veikalā. — 8 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Dzejoļa „Lielveikalā” autore Guna Pitkevica. — Oriģinālnosaukums: Spalvink vandeniu su
meškiuku. Parduotuvė. — ISBN 978-9934-0-8754-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī ir pārsteidzoša krāsojamā grāmatiņa, kurai nav nepieciešami ne zīmuļi, ne
krāsas. Paņem trauciņu ar ūdeni un otu. Velc ar saslapinātu otu pa pelēko, punktēto laukumu, un
krāsas brīnumainā veidā parādīsies pašas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978696
My Little Pony / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont
Publishing, [2020].
Mozaīkas : līmē un krāso!. — 24 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
My Little Pony. — ISBN 978-9934-16-803-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Brīnišķīgās krāsojamās un līmējamās mozaīkas iepriecinās visus, kuriem patīk rokdarbi un māksla! Aizrautīgā darbošanās palīdzēs attīstīt pirkstu veiklību, radošumu un
gaumes izjūtu.

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000978690
PJ Masks. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Krāsu prieks : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bērniem. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: PJ Masks Coloring Book. — ISBN 978-9934-16802-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Paķer savus košākos zīmuļus un pievienojies aizraujošajā pidžammasku pasaulē. Kaķzēns, Pūcīte un Geko jau gaida, kad tu viņus skaisti izkrāsosi, lai varētu doties nākamajā
piedzīvojumā! Uz priekšu, varoņi!

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000978659
Rasela, Ruta. Vienradži : krāsojamā grāmata / Rutas Raselas ilustrācijas ; Kristena Robsona teksts ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Romanoviča ; redaktore
Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 23, [1] lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Unicorns Colouring Book. — ISBN 9789934-0-8546-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iepazīsti maģisko vienradžu pasauli un izkrāso brīnišķīgās ilustrācijas ar krāsu zīmuļiem vai krītiņiem.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978726
Sāksim krāsot! / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019].
Man ir 3 gadi. — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 20×23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Primers colors. 3 anys. — ISBN 978-99340-8353-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas attēlus būs viegli izkrāsot, jo tos ierobežo biezas un izceltas kontūrlīnijas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978728
Sāksim krāsot! / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019].
Man ir 4 gadi. — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 20×23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Primers colors. 4 anys. — ISBN 978-99340-8354-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas attēlus būs viegli izkrāsot, jo tos ierobežo biezas un izceltas kontūrlīnijas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978723
Sāksim krāsot! / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019].
Man ir 5 gadi. — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 20×23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Primers colors. 5 anys. — ISBN 978-99340-8355-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas attēlus būs viegli izkrāsot, jo tos ierobežo biezas un izceltas kontūrlīnijas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978744
Švanks, Edgars. Burtiņi / Edgara Švanka zīmējumi, grāmatas un vāka dizains ;
redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 22 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-8651-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cieto lapu grāmatiņa ar vienkāršiem attēliem un vārdiem iepazīstinās mazuli
ar visiem 33 latviešu alfabēta lielajiem un mazajiem burtiem.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978737
Švanks, Edgars. Krāsas / Edgara Švanka zīmējumi, grāmatas un vāka dizains ;
redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 22 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-8650-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cieto lapu grāmatiņa ar vienkāršiem zīmējumiem iepazīstinās mazuli ar krāsām apkārtējā pasaulē.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000978743
Švanks, Edgars. Laukumi / Edgara Švanka zīmējumi, grāmatas un vāka dizains ;
redaktore Inese Pelūde. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 22 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-8739-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cieto lapu grāmatiņa ar vienkāršiem zīmējumiem iepazīstinās mazuli ar dažādiem laukumiem un tekstūrām.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978741
Švanks, Edgars. Skaitļi / Edgara Švanka zīmējumi, grāmatas un vāka dizains ;
redaktore Inese Pelūde. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 22 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-8738-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Cieto lapu grāmatiņa ar vienkāršiem attēliem iepazīstinās mazuli ar skaitļiem no viens līdz desmit.

UDK

087.5+511.11(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000978685
Troļļi 2 / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda Kalna ; DreamWorks. — Rīga :
Egmont Publishing, [2020].
Pasaules turneja : krāsojamā grāmata. — 24 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Trolls 2
Colouring book. — ISBN 978-9934-16-808-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iemīļotajai filmai par troļļiem nu ir turpinājums — „Troļļi 2”. Te gaidāma
varena jautrība! Iedzīvini lappuses košās krāsās!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978686
Troļļi 2 / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda Kalna ; DreamWorks. — Rīga :
Egmont Publishing, [2020].
Pasaules turneja : uzdevumu grāmata. — 23, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. —
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Trolls 2 Activity book. —
ISBN 978-9934-16-809-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iemīļotajai filmai par troļļiem nu ir turpinājums — „Troļļi 2”. Šajā grāmatiņā
tu varēsi risināt aizraujošus uzdevumus un pēc tam visu koši izkrāsot!

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000978664
Vienradži : grāmata ar uzlīmēm / no spāņu valodas tulkojusi Gita Lomovceva ;
redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 24 nenumurētas
lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: Unicornios con pegatinas. — ISBN 978-9934-0-8589-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vai tev patīk vienradži? Atver šo grāmatu un dodies piedzīvojumā kopā ar
viņiem, papildinot katru attēlu ar tām uzlīmēm, kuras tev patīk un vislabāk iederas attēlā. Uzbur
stāstu!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000978747
Vienradži : izkrāso koši!. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 32 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Unicorns
Colours. — ISBN 978-9934-0-8547-5 (brošēts).
UDK
087.5
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Kopkataloga Id: 000978745
Vienradži : izkrāso!. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 32 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Unicorns
Colours. — ISBN 978-9934-0-8548-2 (brošēts).
UDK
087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000974005
Dzene, Ilze. 10 krāsu spēle : [4-5 gadus veciem bērniem] / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) : ilustrācijas ; 7,88 MB.

A n o t ā c i j a : Šajā digitālajā krājumā ir 10 krāsas un attiecīgi 12 to krāsu raksturojoši attēli.
Krājums ir domāts 4-5 gadus veciem bērniem. Ja bērns ir jaunāks, tad ieteiktu paņemt tikai vienu
krāsas pamatni, ļaujot viņam izvēlēties krāsu. Uzdevums bērnam: paņemt attēlu un piemeklēt
attiecīgo ēnoto vietu, kur to attēlu uzlikt.

UDK

159.937.513(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000973983
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 3 līdz 4 gadus veciem bērniem /
Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2019].
4. krājums. — 1 tiešsaistes resurss (31 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,38 MB.

A n o t ā c i j a : Uzdevumi prāta asināšanai! Savienosim lielos attēlus ar mazajiem, piezīmēsim mājai logus un krūzītēm osītes, meklēsim garās un īsās sliekas, piezīmēsim kokam stumbrus
vai zvaigznītei stariņus, meklēsim pazudušos priekšmetus attēlā, meklēsim un secīgi savienosim
attēlā skaitļus no 1-10, secīgi savienosim krokodilus no mazākā līdz lielākam, krāsosim tikai putniņus, pārējos nē, domāsim, kas ir plats, kas šaurs un mācīsimies rakstīt ciparus no 1-10.

UDK

159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000974040
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-5 gadus veciem bērniem / Ilze
Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2019].
6. krājums, Ziemas krājums. — 1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : ilustrācijas ;
9,28 MB.
A n o t ā c i j a : Šajā krājumā ir dažādi attapības, matemātikas un loģikas uzdevumi četrus
līdz piecus gadus veciem bērniem.

UDK

159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000974408
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-6 gadus veciem bērniem / Ilze
Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2019].
6. krājums, Ziemas krājums. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas ;
17,41 MB.
UDK
159.955(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000974480
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-7 gadus veciem bērniem / Ilze
Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2019].
6. krājums, Ziemas krājums. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas ;
16,91 MB.
UDK
159.955(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000974049
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi no 4 līdz 5 gadiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, [2019].
7. krājums. — 1 tiešsaistes resurss (31 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,29 MB.
UDK
159.955(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000974009
Dzene, Ilze. Virknes : 3-7 gadus veciem bērniem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze
Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,43 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
UDK
159.955(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000978628
Morozova, Natālija. Meitene hameleons : stāsts par psihisku slimību un ārstēšanos no tās / Natālija Morozova, Tarass Ivaščenko ; redaktore Elīna Vanaga. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 207, [1] lpp. ; 21 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN
978-9934-0-8578-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kaija Klinta ir literārs tēls, kurā apkopotas iezīmes, kas atspoguļo diagnosticētu depresiju un robežstāvokļa personības traucējumus. Kaijas stāsts sniedz iespēju lasītājiem
ielūkoties psihisku traucējumu radītajā murgā, atklājot, kā emocionāls sabrukums var kļūt par
totālu iznīcību, kā bezcerība var novest līdz pašnāvībai un kā cerība var izglābt dzīvību. Skaudrie,
brīžam šokējoši vaļsirdīgie Kaijas ieraksti dienasgrāmatā ļauj saprast, ka ceļš uz psihisko veselību ir ārkārtīgi grūts un biedējošs, pilns vientulības, baiļu, kauna un dusmu, taču to ir iespējams
paveikt.

UDK

159.972+159.98:61+615.851
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000975698
Izglābtās ikonas : Nikolaja Kormašova kolekcija = Saved Sanctity : icons from the
collection of Nikolai Kormashov : Mākslas muzejs Rīgas birža, 19.07.-15.09.2019. /
izstādes kuratori: Andrejs Kormašovs, Orests Kormašovs. — [Rīga] : Mākslas
muzejs Rīgas birža, 2019. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Izstādē Mākslas muzejā bija skatāma viena no plašākajām un nopietnākajām
15.-20. gadsimta krievu ikonu privātajām kolekcijām — vairāk nekā 140 ikonas, ko savas dzīves
laikā izdevies savākt un restaurēt Igaunijas māksliniekam un kolekcionāram Nikolajam Kormašovam (1929-2012).

UDK

271.2-526.62(470+571)(083.824)+75.046.3(470+571)(083.824)

Kopkataloga Id: 000976345
Plāte, Nikolajs. Kompendijs dogmatikā / Nikolajs Plāte ; zinātniskā ievada autore Anete Jenča ; literārā redaktore, priekšvārda autore Rita Treija ; senebreju
valodas redaktore Laila Čakare ; grieķu valodas redaktors Jānis Plaudis ; vāka
dizains: Agnese Bule. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 254, [1] lpp. ;
24 cm. — (Studia Theologica ; Tomus III [3]). — Bibliogrāfija: 243.-[246.] lpp.
un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 249.-[255.] lpp. — ISBN 978-9934-18497‑0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ar šo grāmatu tiek turpināta Latvijas neatkarības pirmajā posmā aizsāktā
LU Teoloģijas fakultātes zinātnisko rakstu krājumu sērija „Studia Theologica”. Pirmie divi sējumi iznāca 1935. un 1940. gadā. Nikolaja Plātes „Kompendijs dogmatikā” sarakstīts 1981. gadā. Šis
darbs ir unikāla liecība no laika, kad teoloģija Latvijā veidojās aiz t.s. dzelzs priekškara, atdalīta
no norisēm pārējā pasaulē, kad tai netika atvēlēta vieta universitātē, kad par vēlmi studēt teoloģiju maksāja ar karjeru, savu un tuvāko cilvēku drošību. Var tikai apbrīnot Nikolaja Plātes plašo
un oriģinālo domāšanu, vēlmi turpināt akadēmiskās teoloģijas tradīcijas Latvijā arī tajos nebūt
ne vienkāršajos apstākļos.

UDK

27-284

Kopkataloga Id: 000973170
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ;
redaktori: Laine Kristberga, Jānis Nameisis Vējš ; literārā redaktore Arta Jāne ;
vāka dizaina autori: Kārlis Koņkovs, Matīss Kūlis ; zinātniskās redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce,
Dr.phil. Igors Šuvajevs ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019.
XXVII [27]. — 1 tiešsaistes resurss (257 lp., PDF) : ilustrācijas, tabula ;
11,24 MB. — Personu rādītājs: 253.-255. lp. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 1407-1908. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā.
UDK
2(082)+14(082)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000975699
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (61 : 2019 :
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās
konferences rakstu krājums = Proceedings of the 61st International Scientific
Conference of Daugavpils University / redaktore Dr.psych. Irēna Kokina ; atbildīgās par izdevumu: Olita Miglāne, Anna Vanaga ; Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”,
2019.
B. daļa, Sociālās zinātnes = Part B, Social Sciences. — 1 tiešsaistes resurss
(266 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,59 MB. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, kopsavilkumi angļu, latviešu un krievu
valodā. — ISBN 978-9984-14-900-4 (PDF).
UDK
3(062)+658(062)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 000973486
Economics, Business & Finance (5 : 2019 : Jūrmala, Latvija). 5th International
Scientific Symposium „Economics, Business & Finance” : 9-13 July, 2019, Jurmala,
Latvia : abstract book / Institute of Researches and International Symposiums
Alkona (IRIS-ALKONA). — [Rīga] : [IRIS-ALKONA], [2019]. — 1 tiešsaistes resurss
(85 lp., PDF) ; 964,96 KB.
UDK
33(062)

332

Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 000968554
Remediation of Degraded Areas : research, planning, management : guidelines / Maija Bērziņa, Inga Grīnfelde, Una Īle, Anda Jankava, Anna Katlapa, Mārtiņš
Turks, Natālija Ņitavska, Velta Paršova, Jovita Pilecka, Daiga Skujāne, Aiga Spāģe,
Inga Straupe ; editor Anda Jankava ; English language editor Diana Svika. — Jelgava : LLU, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (133 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 86,5 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Izdevums latviešu valodā:
Degradēto teritoriju remediācija. — ISBN 978-9984-48-335-1 (PDF).

A n o t ā c i j a : Industriālais mantojums, ko atstājušas iepriekšējās paaudzes, var būt ļoti
daudzveidīgs. Tas var stiprināt vietas atpazīstamību un identitāti, bet var arī parādīties pilsētas
ainavā kā bīstamas, pamestas un piesārņotas teritorijas. Lai veicinātu šādu vietu turpmāku izmantošanu, LLU pētnieki ir sagatavojuši vadlīnijas degradēto teritoriju atjaunošanai.

UDK

332.368(082)+332.37(082)+502.174(082)+504.61:502.174(082)
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338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas
Kopkataloga Id: 000974294
The Russian Economy: Prospects for Putin 4.0 / editors: Andis Kudors, Jānis
Hermanis ; layout: Andra Liepiņa ; foreword: Jānis Hermanis ; introduction: Andis Kudors ; English language editor: translation agency „Valodu koks” ; cover
design: Agris Dzilna ; Centre for East European Policy Studies. — Rīga : Centre
for East European Policy Studies : Universty of Latvia Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (185 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,35 MB. — Autori:
Mārcis Balodis, Maria Domanska, Aleksandrs Golts, Mārtiņš Kaprāns, Kai-Olaf,
Marius Laurinavičius, Vladimir Milov, Dmitry Oreshkin, Vita Spivak, Kirsten
Westphal. — Īsas ziņas par autoriem: 178.-182. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 9789934185106 (kļūda).
UDK
338(470+571)(082)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000976118
Čekisti un komunisti / Pietiek.com ; priekšvārds: Lato Lapsa. — [Rīga] : Pietiek.
com, [2019].
3, Kolaborants. — 320 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 978-993419-990-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Kolaborants” ir apjomīgs ilgstoša pētniecības darba rezultātā atklātu, apkopotu un aprakstītu arhīva dokumentu krājums, kas stāsta par vienu konkrētu padomju okupācijas varas aktīvu kolaborantu, kurš, tāpat kā daudzi tūkstoši viņam līdzīgo, ir veiksmīgi izvairījies
no lustrācijas un izrādījies noderīgs arī neatkarīgās Latvijas varas pārstāvjiem. Grāmata ir veltīta
vienam vienīgam padomju okupācijas varas palīgam un līdzskrējējam — bijušajam padomju tautas tiesnesim, tagadējam advokātam un miljonāram Romualdam Vonsovičam.

UDK

347.9(474.3)+347.95(474.3)

Kopkataloga Id: 000968641
Svirin, Y. A. Doctrine of Civil Procedure Russia : monograph / Y.A. Svirin. — Riga :
Scientific World, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (240 lp., PDF) ; 1,28 MB. — Bibliogrāfija: 236.-239. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8833-7-8 (PDF).
UDK
347.91/.95(470+571)
Kopkataloga Id: 000978611
Torgāns, Kalvis. Jurisprudence, tiesu darbs, likumu pilnveidošana : raksti, 20102020 / Kalvis Torgāns. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. — 607 lpp., 1 nenumurēta lp. ielīme : portrets ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934508-80-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā vienkopus atrodami izcilā Latvijas tiesību zinātnieka Kalvja Torgāna
laika posmā no 2010. līdz 2020. gadam publicētie raksti. Tajā ievietoti arī trīs agrāk nepublicēti
raksti. Lasītāju ērtībai un pārskatāmībai raksti sakārtoti nodaļās pēc tajās aplūkotajām tēmām.
Priekšplānā likti juridiskās zinātnes problēmām veltītie raksti, tad seko aplūkojamo jautājumu
ziņā daudzpusīgākā nodaļa par civiltiesībām. Nākamajā nodaļā ar piemēriem no tiesu prakses
izgaismoti trūkumi tiesu darbā. Savukārt pēdējās divās nodaļās apkopoti vieglāk lasāmi un interesanti raksti par autoru un autora sniegtās intervijas.

UDK

34(474.3)
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355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 000972880
Jēkabsons, Ēriks. Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (19091945) / Ēriks Jēkabsons, Reinis Ratnieks ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; ievads: Laila Kundziņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 1 tiešsaistes
resurss (162 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 1,29 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 155.-158. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN
9789934184918 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Grāmata būs saistoša ikvienam, kam interesē 20. gadsimta pirmās puses
Latvijas militārā vēsture un nacionālās pretošanās kustības vēsture. Grāmatā aprakstītais ir apliecinājums, ka sarežģītie vēstures līkloči visspilgtāk atspoguļojas tieši cilvēku likteņos un dzīvesstāstos.

UDK

37

355.08(474.3)(092)

Izglītība

Kopkataloga Id: 000974179
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes latviešu valodas testa rokasgrāmata: vadīšana datorizētā vidē, monitorings un interpretācija : testa komplekta grāmata / projekta vadītāja Malgožata Raščevska ; autori:
Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko ; vāka noformējums: Agata Muze ;
redaktore Ginta Poriete. — Rīga : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura
centrs, 2019. — 80 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm + pielikums (14 brošūras). —
Eksemplāri glabājas lasītājiem brīvi nepieejamās krātuvēs bez iespējas rezervēt,
pasūtīt.
A n o t ā c i j a : Rokasgrāmata izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002
„Kompetenču pieeja mācību saturā” 4.1. apakšdarbības „Lasītprasmes novērtēšanas testa 4.-6.
klases izglītojamiem ar speciālām vajadzībām izstrāde” uzdevuma „Izstrādāt un ieviest pārbaudes DIBELS Next (jaunais testa nosaukums — Acadience™) vadīšanas, interpretācijas, atbalsta
un monitoringa rokasgrāmatu” ietvaros. Grāmatas teksts iekļauj būtisku attiecīgās oriģinālās rokasgrāmatas informāciju (Good, R.H. & Kaminski, R.A. Dibels Next assessment manual, 2011), kas
ir pielāgota latviešu valodas lietotājiem.

UDK

37.091.26:028(474.3)(035)+811.174’24(474.3)(035)

Kopkataloga Id: 000974170
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaude : monitoringa pārbaudes burtnīca : teikumu ar trūkstošu vārdu (TTV) darba lapas
un TTV punktu skaitīšanas atslēgas 4.-6. klasei / projekta vadītāja Malgožata
Raščevska ; autori: Malgožata Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko ; vāka vizuāla noformētāja Agata Muze ; redaktore Ginta
Poriete. — Rīga : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. —
80 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem brīvi nepieejamās krātuvēs bez iespējas rezervēt, pasūtīt. — Uz vāka kā autore uzrādīta
arī Madara Orlovska.

A n o t ā c i j a : Komplekts izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002
„Kompetenču pieeja mācību saturā” 4.1. apakšdarbības „Lasītprasmes novērtēšanas testa 4.-6.
klases izglītojamiem ar speciālām vajadzībām izstrāde” uzdevuma „Izstrādāt un ieviest pārbaudes DIBELS Next (jaunais testa nosaukums — Acadience™) vadīšanas, interpretācijas, atbalsta
un monitoringa rokasgrāmatu” ietvaros.

UDK

37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)
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Kopkataloga Id: 000974217
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaude : monitoringa pārbaudes stimulmateriāls 4.-6. klasei / projekta vadītāja Malgožata
Raščevska ; autori: Malgožata Raščevska, Solvita Umbraško, Andra Vabale, Marina Sokola-Nazarenko ; vāka vizuālā noformētāja Agata Muze ; redaktore Ginta
Poriete. — Rīga : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. —
24 lpp. ; 30 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem brīvi nepieejamās krātuvēs bez
iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)
Kopkataloga Id: 000974204
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaude : teikumi ar trūkstošu vārdu (TTV) : 4. klases darba lapas / projekta vadītāja Malgožata
Raščevska ; autori: Malgožata Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko, Andrejs Lukins. — [Rīga] : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 16 lpp. ; 30 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem
brīvi nepieejamās krātuvēs bez iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)+159.946.3(474.3)(079)
Kopkataloga Id: 000974210
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaude : teikumi ar trūkstošu vārdu (TTV) : 5. klases darba lapas / projekta vadītāja Malgožata
Raščevska ; autori: Malgožata Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko, Andrejs Lukins. — [Rīga] : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 16 lpp. ; 30 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem
brīvi nepieejamās krātuvēs bez iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)
Kopkataloga Id: 000974211
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaude : teikumi ar trūkstošu vārdu (TTV) : 6. klases darba lapas / projekta vadītāja Malgožata
Raščevska ; autori: Malgožata Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko, Andrejs Lukins. — [Rīga] : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 16 lpp. : 30 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem
brīvi nepieejamās krātuvēs bez iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)
Kopkataloga Id: 000974202
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaude : teikumu ar trūkstošu vārdu (TTV) vadīšanas norādījumi un punktu skaitīšanas
atslēga : 4. klase / projekta vadītāja Malgožata Raščevska ; autori: Malgožata
Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko, Andrejs
Lukins. — [Rīga] : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. —
12 lpp. ; 30 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem brīvi nepieejamās krātuvēs bez
iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)
Kopkataloga Id: 000974208
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaude : teikumu ar trūkstošu vārdu (TTV) vadīšanas norādījumi un punktu skaitīšanas
atslēga : 5. klase / projekta vadītāja Malgožata Raščevska ; autori: Malgožata
Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko, Andrejs
Lukins. — [Rīga] : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. —
12 lpp. ; 30 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem brīvi nepieejamās krātuvēs bez
iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)+159.946.3(474.3)(079)
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Kopkataloga Id: 000974214
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaude : teikumu ar trūkstošu vārdu (TTV) vadīšanas norādījumi un punktu skaitīšanas
atslēga : 6. klase / projekta vadītāja Malgožata Raščevska ; autori: Malgožata
Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko, Andrejs
Lukins. — [Rīga] : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. —
12 lpp. ; 30 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem brīvi nepieejamās krātuvēs bez
iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)
Kopkataloga Id: 000974218
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaudes burtnīca : 4. klase / projekta vadītāja Malgožata Raščevska ; autori: Malgožata Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko, Andrejs
Lukins. — [Rīga] : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. —
28 lpp. ; 21 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem brīvi nepieejamās krātuvēs bez
iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)
Kopkataloga Id: 000974220
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaudes burtnīca : 5. klase / projekta vadītāja Malgožata Raščevska ; autori: Malgožata Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko, Andrejs
Lukins. — [Rīga] : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. —
28 lpp. : tabula ; 21 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem brīvi nepieejamās krātuvēs bez iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)
Kopkataloga Id: 000974227
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaudes burtnīca : 6. klase / projekta vadītāja Malgožata Raščevska ; autori: Malgožata Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko, Andrejs
Lukins. — [Rīga] : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. —
28 lpp. : tabula ; 21 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem brīvi nepieejamās krātuvēs bez iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)
Kopkataloga Id: 000974205
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaudes stimulmateriāls : 4. klase / projekta vadītāja Malgožata Raščevska ; autori: Malgožata Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko,
Andrejs Lukins. — [Rīga] : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs,
[2019]. — 20 lpp. ; 30 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem brīvi nepieejamās
krātuvēs bez iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)
Kopkataloga Id: 000974209
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaudes stimulmateriāls : 5. klase / projekta vadītāja Malgožata Raščevska ; autori: Malgožata Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko,
Andrejs Lukins. — [Rīga] : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs,
[2019]. — 20 lp. ; 30 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem brīvi nepieejamās krātuvēs bez iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)
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Kopkataloga Id: 000974215
Raščevska, Malgožata. Acadience™ (Dibels Next) lasītprasmes pārbaudes stimulmateriāls : 6. klase / projekta vadītāja Malgožata Raščevska ; autori: Malgožata Raščevska, Andra Vabale, Solvita Umbraško, Marina Sokola-Nazarenko,
Andrejs Lukins. — [Rīga] : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs,
[2019]. — 20 lpp. ; 30 cm. — Eksemplāri glabājas lasītājiem brīvi nepieejamās
krātuvēs bez iespējas rezervēt, pasūtīt.
UDK
37.091.26:028(474.3)(079)+811.174’24(474.3)(079)
Kopkataloga Id: 000974156
Raščevska, Malgožata. Lasītprasmes attīstība 4.-6. klases skolēniem Acadience™
(Dibels Next) mērījumos un intervences efektivitāte / Malgožatas Raščevskas zinātniskajā redakcijā ; projekta īstenotāji: Malgožata Raščevska, Solvita Umbraško, Andra Vabale, Madara Orlovska, Marina Sokola-Nazarenko ; recenzente Anita
Pipere ; vāka noformētāja Agata Muze ; redaktore Ginta Poriete. — Rīga : Latvijas
Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, 2019. — 200 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. — ISBN 978-9934-527-56-2 (brošēts).
UDK
37.091.26:028(474.3)(03)+811.174’24(474.3)(03)+159.946.4(474.3)(03)
Kopkataloga Id: 000974165
Raščevska, Malgožata. Lasītprasmes veicināšana: intervences nodarbības Acadience™ (Dibels Next) testa kontekstā / Malgožata Raščevska, Solvita Umbraško,
Andra Vabale, Madara Orlovska, Marina Sokola-Nazarenko ; uzdevumu vizuāla
noformētāja Agata Muze ; redaktore Ginta Poriete. — Rīga : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, 2019. — 250 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm +
pielikumi (2 brošūras un spēļu komplekts). — Pielikumi: Lasītprasmes veicināšanas nodarbību darba burtnīca divās daļās ; Lasītprasmes veicināšanas nodarbību stimulmateriālu burtnīca un Lasītprasmes veicināšanas nodarbību spēļu
komplekts (viena mape).
UDK
37.091.26:028(474.3)(076)+811.174’24(474.3)(076)
Kopkataloga Id: 000974183
Raščevska, Malgožata. Lasītprasmes veicināšanas nodarbību darba burtnīca /
Malgožata Raščevska, Solvita Umbraško, Andra Vabale, Madara Orlovska, Marina
Sokola-Nazarenko ; uzdevumu vizuāla noformētāja Agata Muze ; teksta redaktore Ginta Poriete. — Rīga : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs,
2019.
1. daļa. — 120 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Pielikums grāmatai: Lasītprasmes veicināšana: intervences nodarbības Acadience™ (DIBELS Next)
kontekstā.
UDK
37.091.26:028(474.3)(076)+811.174’24(474.3)(076)
Kopkataloga Id: 000974187
Raščevska, Malgožata. Lasītprasmes veicināšanas nodarbību darba burtnīca /
Malgožata Raščevska, Solvita Umbraško, Andra Vabale, Madara Orlovska, Marina
Sokola-Nazarenko ; uzdevumu vizuāla noformētāja Agata Muze ; redaktore Ginta
Poriete. — Rīga : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, 2019.
2. daļa. — 120 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Pielikums grāmatai: Lasītprasmes veicināšana: intervences nodarbības Acadience™ (DIBELS Next)
kontekstā.
UDK
37.091.26:028(474.3)(076)+811.174’24(474.3)(076)
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Kopkataloga Id: 000974191
Raščevska, Malgožata. Lasītprasmes veicināšanas nodarbību stimulmateriālu burtnīca ; Lasītprasmes veicināšanas nodarbību spēļu komplekts / Malgožata Raščevska, Solvita Umbraško, Andra Vabale, Madara Orlovska, Marina Sokola-Nazarenko ; uzdevumu vizuāla noformētāja Agata Muze ; redaktore Ginta
Poriete. — Rīga : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, 2019. — 1
mape (154 lp., 50 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 30×21×6 cm.
UDK
37.091.26:028(474.3)(076)+811.174’24(474.3)(076)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 000976328
Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis : dzīve un darbs / sastādītāja Mārīte Saviča ;
bibliogrāfijas sastādītāja Rūta Kore ; bibliogrāfiskā redaktore Sandra Fomina ;
recenzenti: Dr.chem. Andris Zicmanis, Dr.georg. Oļģerts Nikodemus ; priekšvārdu
tulkojusi Māra Valpētere ; latviešu teksta literārā redaktore Gita Kļaviņa. — Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 205 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Latvijas Universitātes rektori). — Profesora Ivara Lāča bibliogrāfija: 123.-205. lpp. — Teksts
latviešu valodā, priekšvārds arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-503-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 2020. gadā maijā aprit tieši 20 gadi, kopš profesors Ivars Lācis stājās rektora
amatā. Grāmatas saturs veidots kā stāstījums, kurā ar savām atziņām par Ivaru Lāci kā kolēģi,
profesoru un rektoru dalās laikabiedri Universitātē. Grāmatas saturs papildināts ar bagātīgu fotogrāfiju klāstu no profesora Ivara Lāča personīgā arhīva un LU fotoarhīvā ievietotām fotogrāfijām. Savukārt personību raksturo dokumentālās liecības, kuras apkopotas Ivara Lāča LU personas lietā: iesniegumu, rīkojumu un citu dokumentu kopijas. Grāmatā iekļauts arī Bibliotēkas
darbinieku sastādītais profesora Ivara Lāča bibliogrāfiskais rādītājs, kur hronoloģiskā secībā
apkopoti publicēto darbu bibliogrāfiskie apraksti no 1976. līdz 2017. gadam.

UDK

378.4(474.3)(092)+535(474.3)(092)+617.7(474.3)(092)+
+617.751-072.7(474.3)(092)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
51 Matemātika
Kopkataloga Id: 000974448
Dzene, Ilze. Daļskaitļi : 5-8 gadus veciem bērniem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze
Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,57 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Krājums domāts 5-8 gadus veciem bērniem, jo šajā vecumā daļskaitļu tēma
viņus ļoti interesē un to ir viegli apgūt. Termins „daļskaitļi” tikai izklausās sarežģīti. Patiesībā
vecāki, ikdienā sarunājoties ar bērniem, to pielieto diezgan bieži — runājot par ābolu un picas
šķēlēm, kūkas gabaliņiem un mandarīnu daiviņām.

UDK

511.13(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000974456
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-7-gadniekiem : [2. krājums] /
[Ilze Dzene]. — [Latvija] : [Ilze Dzene], [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp.,
PDF) : ilustrācijas ; 14,04 MB.
UDK
511.1(02.053.2)+5(02.053.2)+159.955(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000974482
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-7-gadniekiem : [3. krājums] /
[Ilze Dzene]. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (67 lp., PDF) :
ilustrācijas ; 16,47 MB.
UDK
511.11(02.053.2)+159.955(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000974475
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem / [Ilze Dzene]. —
[Latvija] : [Ilze Dzene], [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (67 lp., PDF) : ilustrācijas ;
16,47 MB.
UDK
511.11(02.053.2)+159.955(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000973458
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas ;
6,74 MB.
A n o t ā c i j a : Šajā krājumā autore ietvērusi pēc iespējas dažādākus uzdevumus. Bērnam,
uzsākot skolas gaitas, vajadzētu prast saskaitīt 10 apjomā un izlasīt vienkāršus divzilbju vārdus.
Krājums ir veidots tā, lai būtu pēc iespējas dažādi ar domāšanas attīstīšanu saistīti uzdevumi —
neiederīgo atrašana, attēlu krāsošana, simetrisku attēlu zīmēšana, ciparu savienošana, atšķirību
meklēšana un daudzi citi.

UDK

51(02.053.2)+159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000975339
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem / Ilze Dzene. — 2.
izdevums. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) :
ilustrācijas ; 7,04 MB. — „2020. gada 2. izdevums”—Datnes sākumlapā.
A n o t ā c i j a : Jūsu priekšā ir domāšanas uzdevumi sešgadniekiem. Sešos gados bērnam
vajadzētu mācēt lasīt vienkāršus 2-3 zilbju vārdus, skaitīt līdz 20 un izprast abstraktos skaitļus,
piemēram — ja kokā sēž 5 vāveres un 3 aizskrēja, cik palika?

UDK

51(02.053.2)+159.955(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000973913
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi matemātikā : 1. klase, 1. semestris / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp.,
PDF) : ilustrācijas ; 11,73 MB.
UDK
51(076)
Kopkataloga Id: 000975374
Dzene, Ilze. Grafiskais diktāts : 5-6 gadus veciem bērniem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : ilustrācijas ;
343,09 KB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Grafiskā diktāta uzdevumi veicina ne tikai izpratni par jēdzieniem „uz augšu”,
„uz leju”, „pa labi”, „pa kreisi”, bet arī liek skaitīt rūtiņas un ievērot pareizu secību!

UDK

511.1(02.053.2)+159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000975388
Dzene, Ilze. Krāso cipariņus pēc norādītajām formām : 5-7 gadus veciem bērniem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (10 lp.,
PDF) : ilustrācijas ; 1,11 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Krājums veltīts cipariem no viens līdz deviņi. Uzdevums ir ļoti vienkāršs —
bērnam ir jāizkrāso cipariņš, ņemot vērā norādītās ģeometriskās formas. Parasti šādi uzdevumi
saucās „krāso pēc cipariņiem”, bet šis būs „krāso pēc norādītajām ģeometriskajām formām”.

UDK

511.11(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000975351
Dzene, Ilze. Rēķini un atšifrē tekstu : 6-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] :
Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (22 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,92 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Šie uzdevumi ir lieliski ar to, ka bērnam ir jāiemācās diferencēt skaitļi un
burti. Daži burti ir ļoti līdzīgi cipariem, kā, piemēram, 1=I vai 4=A, 6=G utt. Vecāki paši kopā ar
bērnu var uzrakstīt šifra atslēgu un teikt: „Palīdzi bruņiniekam atrast pazudušo princesi. Šeit ir
kods — atšifrē un uzzini!”. Un pēc tam lūgt, lai bērns izveido tekstu, kas jāatšifrē vecākiem.

UDK

511.12(02.053.2)+811.174’373(02.053.2)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 000978710
Martina, Ruta. Kosmoss / Ruta Martina un Alans Sanderss ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Mazie pētnieki). — Oriģinālnosaukums:
Outer Space. — ISBN 978-9934-16-737-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Trauksimies kosmosā līdz mūsu Saules sistēmas robežai un vēl tālāk. Atver
atlokus un iepazīsti kaimiņu planētas, uzzini, kas notiek uz Saules un kā ir ceļot izplatījumā — tur
vēl var daudz ko atklāt!

UDK

52(035.053.2)+629.78(035.053.2)
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54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 000972916
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (78 : 2020 : Rīga, Latvija). Ķīmijas sekcija. Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference :
2020. gada 6. marts = The 78th International Scientific Conference of the University of Latvia / redkolēģija: Edgars Sūna, Artūrs Vīksna ; Latvijas Universitāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2020.
Ķīmijas sekcija : tēžu krājums = Chemistry Section : book of abstracts. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,95 MB. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN 9789934185113. — Bibliogrāfija
rakstu beigās. — Nosaukums paralēli latviešu un angļu valodā, raksti angļu
valodā.
UDK
54(062)+54(474.3)(062)

58 Botānika
Kopkataloga Id: 000975686
Šēnhofa, Silva. Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana / Silva Šēnhofa, Dagnija Lazdiņa, Āris Jansons ; redaktore Una Neimane ;
recenzenti: Inese Fiļipova, Linards Sisenis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds
„Saule” ; Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (84 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,74 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984148823. — Bibliogrāfija:
71.-83. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 9789984-14-883-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Monogrāfija sagatavota pētījuma „Metodes selekcijas rezultātu efektīvai
praktiskai izmantošanai un adaptācijas pārbaudēm lapu kokiem” projekta „Meža nozares kompetences centrs” ietvaros. Resursā apkopoti 21. gs. otrajā desmitgadē Latvijā iegūtie rezultāti, un
sniegti praksē pārbaudīti ieteikumi, kas noderīgi papeļu stādījumu ierīkošanā. Izklāstītas pētījumu atziņas par papeļu stādījumu ierīkošanu un apsaimniekošanu, stādmateriāla kvalitāti, sasniedzamo ātraudzību un to ietekmējošiem faktoriem. Iegūtie rezultāti apliecina papeļu hibrīdu
klonu plašās audzēšanas un izmantošanas iespējas stādījumos.

UDK

582.681.82:630*222+630*245
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000975705
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (61 : 2019 :
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās
konferences rakstu krājums = Proceedings of the 61st International Scientific
Conference of Daugavpils University / redaktore Dr.psych. Irēna Kokina ; atbildīgās par izdevumu: Olita Miglāne, Anna Vanaga ; Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019.
A. daļa, Dabaszinātnes = Part A, Natural Sciences. — 1 tiešsaistes resurss
(137 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,18 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. —
ISBN 978-9984-14-899-1 (PDF).
UDK
61(062)+5(062)
Kopkataloga Id: 000974077
Knipše, Gundega. Cilvēka anatomija / Gundega Knipše, Džanna Krūmiņa, Sarmīte Boka, Jānis Šavlovskis, Arnis Vīksna ; Gundegas Knipšes un Džannas Krūmiņas
redakcijā ; recenzenti: Dr.med. Regīna Kleina, Dr.med. Inese Pontaga, Dr.geol. Valdis Segliņš ; redaktore Ieva Zarāne ; angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Ieva Tiltiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2020].
1. daļa, Galva, kakls. — 255 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 254.255. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 241.-253. lpp. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-502-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : LU Medicīnas fakultātes Anatomijas un histoloģijas katedras autoru kolektīva
grāmatā aprakstīta galvaskausa un kakla skriemeļu uzbūve, galvas un kakla muskuļi, detalizēti
apskatīti galvas un kakla orgāni un to topogrāfija. Izdevumu īpašu un savā veidā unikālu padara
oriģinālie Dr.med. Jāņa Šavlovska veidotie attēli (angiogrammas, magnētiskās rezonanses attēli
u.c.). Grāmatas nobeigumā iekļauts izcilā latviešu medicīnas vēstures profesora Arņa Vīksnas
(1942-2018) sarakstītais Latvijas anatomu skolas vēsturiskais apskats, kā arī informācija par atjaunoto LU Medicīnas fakultāti un tās mācībspēkiem mūsdienās.

UDK

611+611.93+611.91

629 Transportlīdzekļu inženierija
Kopkataloga Id: 000968647
Domiņuks, Anatolijs. Learning Materials for Navigation and Manoeuvring Action in Laboratory : learning material / Anatolijs Domiņuks, Sergejs Stupa, Elīna
Dimza, Arvydas Jankauskas ; editor Vladimirs Dreimanis ; design: Paula Lore ;
Liepaja Marine College, Lithuanian Maritime Academy. — Riga : RTU Press,
2019. — 1 tiešsaistes resurss (125 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 11,18 MB. — Bibliogrāfija: 124. lp. — ISBN 978-9934-22-259-7 (PDF).
UDK
629.5.05/.07(075.8)+656.61.052(075.8)
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Kopkataloga Id: 000968645
Martinovs, Aleksandrs. Joint Operation Management Between Bridge and Engine Control Room in Laboratory : learning material / Aleksandrs Martinovs,
Igors Trufanovs, Artūras Virkėtis ; editor Vladimirs Dreimanis ; design: Paula
Lore ; Liepaja Marine College, Lithuanian Maritime Academy. — Riga : RTU Press,
2019. — 1 tiešsaistes resurss (115 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 6,08 MB. —
Virstitulā: Interreg Latvija-Lietuva. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Izdevums
latviešu valodā: Kopīga operāciju pārvaldība starp komandtiltiņu un dzinēja vadības telpu. — ISBN 978-9934-22-257-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Liepājas Jūrniecības koledža un Lietuvas Jūras akadēmija apvienojušas centienus risināt cilvēkresursu problēmas jūras transporta nozarē. Projekta galvenais uzdevums ir
veicināt jūrnieku un ostu loģistikas speciālistu konkurētspēju, uzlabojot izglītības kvalitāti un
saņemot modernizētas prasmes.

UDK

629.5.072(075)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000975713
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (61 : 2019 :
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 61. starptautiskās zinātniskās
konferences rakstu krājums = Proceedings of the 61st International Scientific
Conference of Daugavpils University / redaktore Dr.psych. Irēna Kokina ; atbildīgās par izdevumu: Olita Miglāne, Anna Vanaga ; Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019.
C. daļa, Humanitārās zinātnes = Part C, Humanities. — 1 tiešsaistes resurss
(164 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 5,11 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. —
Teksts pārsvarā angļu valodā, daži raksti arī latviešu un franču valodā; kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-9984-14-901-1 (PDF).
UDK
7/9(062)+94(474.3)(062)
Kopkataloga Id: 000974466
Drīz : [fotogrāfiju, ilustrāciju un eseju grāmata] / kurators Kaspars Vanags ;
mākslinieki: Oskars Pavlovskis, Pēteris Vīksna, Nikolajs Hercbergs ; teksts: Vents
Vīgners ; redaktore Ieva Laube ; dizains: Aleksejs Muraško. — Rīga : Biedrība
„Rīgas Starptautiskā biennāle”, [2020]. — 159 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas
par autoriem: 154.-155. lpp. — „Izdevums tapis projekta #mikropilsonis ietvaros
Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles starpgada programmā microRIBOCA, 2019. gada vasara/rudens”—Iespiedziņās. — ISBN 978-9934-87606‑6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles „RIBOCA” starpgada
programmas paspārnē iznākusi fotogrāfiju, ilustrāciju un eseju grāmata „Drīz”, kura veidota kā
mākslas projekta #mikropilsonis kopsavilkums. Tajā mūsdienu Rīgas apkaimju arhitektoniskais
raksturs savienots ar pagājušā gadsimta starpkaru perioda fotouzņēmumiem. Grāmatā apkopotas četru atšķirīgu formātu pastaigas. Ieva Laube apsekojusi arhitekta Nikolaja Hercberga
fotogrāfijas par 20. gadsimta starpkaru perioda Rīgu un kas no tās palicis pāri šodien. Fotogrāfs
Pēteris Vīksna fiksējis, kā „pagaidu risinājumi” pilsētvides pielabošanā pārtop par ikdienību.
Mākslinieks Oskars Pavlovskis vēsturisko strādniecības apkaimju tagadējos iedzīvotājus portretējis „wheat-paste” tehnikā uz ēku ugunsmūriem un pagalmu žogiem. Vents Vīnbergs krājumam
uzticējis savas dienasgrāmatas ierakstus ar topogrāfiskiem sazemējumiem — Atgāzene, Beberbeķi, Mangaļsala.

UDK

7.036/.038(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000974474
Soon / curator Kaspars Vanags ; artists: Oskars Pavlovskis, Pēteris Vīksna, Nikolajs Hercbergs ; texts by Vents Vīnbergs ; editor Ieva Laube ; design by Aleksejs
Muraško ; English translator Sabīne Ozola. — [Rīga] : Association „Rīgas Starptautiskā biennāle”, [2020]. — 159 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas par autoriem:
154.-155. lpp. — Izdevums tapis projekta #mikropilsonis ietvaros Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles starpgada programmā microRIBOCA, 2019.
gada vasara/rudens. — Oriģinālnosaukums: Drīz. — ISBN 978-9934-8760-7-3
(brošēts).
UDK
7.036/.038(474.3)(083.824)
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Kopkataloga Id: 000974470
Скоро / куратор Каспарс Ванагс ; художники: Оскарс Павловскис, Петерис
Виксна, Николай Герцберг ; автор текстов Вентс Винбергс ; редактор Иева
Лаубе ; переводчики на русский язык: Диана Палийчук, Артурс Пунте ; дизайн: Алексей Мурашко. — [Rīga] : Общество „Международная рижская биеннале”, [2020]. — 159 salocītas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas par autoriem:
154.-155. lpp. — Izdevums tapis projekta #mikropilsonis ietvaros Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles starpgada programmā microRIBOCA, 2019.
gada vasara/rudens. — Oriģinālnosaukums: Drīz. — ISBN 978-9934-8760-8-0
(brošēts).
UDK
7.036/.038(474.3)(083.824)
Kopkataloga Id: 000975688
Grantiņa, Daiga. Saules Suns : 58th International Art Exhibition La Biennale di
Venezia : Latvian Pavilion / teksti: Daiga Grantiņa, Valentinas Klimašauskas, Inga
Lāce ; tulks Valts Miķelsons. — [Riga] : [Ministry of Culture Republic of Latvia],
[2019]. — 44 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Venēcijas biennāles 58. starptautiskajā mākslas izstādē Latviju pārstāvēja
māksliniece Daiga Grantiņa ar laikmetīgās mākslas ekspozīciju „Saules Suns”. Viņas vārds gan
biežāk un skaļāk izskanējis pasaulē, ne Latvijā, jo lielāko daļu savas dzīves viņa pavadījusi ārpus
dzimtenes. Daigas Grantiņas instalācija atsedz ainavu ar vairākiem centriem, veidotu ap vairākām saulēm, vairākiem gaismas avotiem, kuru stari savā ceļā šķērso dažādus materiālus un formas. Itin kā aina no kosmoloģiska radīšanas mīta tā paver vietu un brīdi jaunām iespējām. Šo
iespēju uztveri, kas atspoguļojas ainavā sastopamo formu daudzveidībā, pastiprina neskaitāmās
perspektīvas un skatītāja iespējamie pārvietošanās ceļi instalācijā.

UDK

7.038(474.3)(083.824)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja.
Viesību spēles. Atjautības un izglītojošas spēles
Kopkataloga Id: 000975349
Dzene, Ilze. Krustvārdu mīklas 6-gadniekiem / Ilze Dzene. — 1. izdevums. —
[Latvija] : Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : ilustrācijas ;
3,66 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
UDK
793.7(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000974192
Mitrovskis, Dagnis. 100 aktīvas spēles un rotaļas : 4-12 gadus veciem bērniem /
Dagnis Mitrovskis, Ilze Dzene. — [Latvija] : [Ilze Dzene], [2019]. — 1 tiešsaistes
resurss (27 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,47 MB.
A n o t ā c i j a : Darbojoties kopā ar pieaugušajiem, mazās atvases ne tikai atkārtos alfabētu,
mācīsies skaitīt un atņemt, bet arī noturēt uzmanību, balansu un orientēšanos telpā. Krājumā iekļautās spēles palīdz uzlabot bērnu atmiņu, reakcijas ātrumu un roku veiklību. Bērni varēs apgūt
dažādus noderīgus ķermeņa vingrinājumus un elpošanu, un mācīsies klausīties, vērot un domāt,
pieņemt lēmumus un darboties komandā. Krājumā apkopotas dažādas aktīvas un sociālo prasmju attīstošās spēles.

UDK

793.7+796.14
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000976354
Artura Ozola dienas konference (56 : 2020 : Rīga, Latvija). 56. prof. Artura
Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „Gramatika un valodas apguve” referātu tēzes : 2020. gada 19. un 20. martā = Prof. Artūro Ozolo 56-osios
tarptautinės mokslinės konferencijos „Gramatika ir kalbos mokymasis” pranešimų tezės, 2020 metų kovo 19 ir 20 d. = Abstracts of the 56th Arturs Ozols International Academic Conference „Grammar and Language Acquisition”, March
19-20, 2020 / krājuma sastādītāja Andra Kalnača ; redaktores: Laimute Balode,
Andra Kalnača, Lidija Leikuma ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu un vispārīgās valodniecības
katedra, Baltu valodniecības katedra. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. —
74 lpp. : faksimils ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN. —
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, lietuviešu un angļu valodā. — ISBN
978-9934-18-514-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : 2020. gada konference veltīta gramatikas apraksta principiem un gramatikas
jautājumu interpretācijai dzimtās valodas, tās izlokšņu un dialektu, kā arī citu valodu apguvē gan
sinhroniskā, gan diahroniskā aspektā.

UDK

81’0(062)

Kopkataloga Id: 000973182
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums = The Word: Aspects of Research : conference proceedings / atbildīgās redaktores: Dr.philol. Gunta Smiltniece,
Dr.philol. Linda Lauze ; redakcijas kolēģija: Dr.philol. Juris Baldunčiks, Dr.habil.
med. Māris Baltiņš, Dr.philol. Maija Brēde [un vēl 12 redaktori] ; redaktores kopsavilkumiem svešvalodā: Sigita Ignatjeva (angļu valodā), Linda Gaile (vācu valodā) ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. — Liepāja :
LiePA, 2019.
23 (1/2). — 1 tiešsaistes resurss (461 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 15,9 MB. — Redaktori arī: Dr.paed. Diāna Laiveniece, Dr.philol. Dzintra Lele-Rozentāle, Dr.philol. Liene Markus-Narvila, Dr.philol. Ieva Ozola, Dr.philol.
Jānis Sīlis, Dr.comp.sc. Inguna Skadiņa, Dr.philol. Dzintra Šulce u.c. — „ISSN
1407-4737”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu,
lietuviešu un angļu valodā, rakstu kopsavilkumi latviešu, angļu vai vācu valodā.
UDK
81’1(062)+811(062)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000975317
Dzene, Ilze. Burtu režģis : 5-6-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,51 MB. — (Domāšanas
attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Šajā krājumā ir 15 darba lapas. Pirmais uzdevums — nosauc attēla pirmo
burtu un ieraksti to lodziņā! Kad darbiņš izdarīts — uzraksti blakus vārdu, kas ir sanācis. Nākamais uzdevums — atrodi burtu režģī 4 vārdus un izkrāso ar norādīto krāsu attiecīgo burtu! Jauku
darbošanos!

UDK

811.174’373(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000974449
Dzene, Ilze. Drukāto burtu un ciparu rakstības treniņam 5-gadniekiem / Ilze
Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,71 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Krājums ir domāts bērniem, kas apgūst lielo drukāto burtu un ciparu rakstību. Pareizi pārvelkot līnijas, notiek sagatavošanās rakstīšanai, roku sīkās muskulatūras treniņš
un uzlabojas koncentrēšanās spējas.

UDK

811.174’35(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000974484
Dzene, Ilze. Drukāto vārdu rakstības treniņam 6-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : ilustrācijas ;
4 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Katram alfabēta burtam krājumā ir veltīta atsevišķa darba lapa. Krājums domāts bērniem, kuri jau ir apguvuši lielo drukāto burtu rakstību. Pildot darba lapas, bērns mācīsies arī vairāku vārdu rakstību. Veidojot krājumu, speciāli tika iekļauti pēc iespējas īsāki vārdi,
lai bērniem nezustu interese par rakstīšanu. Visi vārdi ilustrēti ar atbilstošiem attēliem, lai bērns
saprastu, kādu vārdu viņš raksta.

UDK

811.174’35(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000973870
Dzene, Ilze. Lasi ar izpratni : 6-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,18 MB. — (Domāšanas
attīstīšanas uzdevumi).
UDK
811.174’373(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000973876
Dzene, Ilze. Lasi ar izpratni par pūcēm : 6-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] :
Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (14 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,14 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : „Vecāki ļoti bieži uzdod jautājumu — ko darīt, ja bērns 5-6 gados tehniski ir
iemācījies lasīt, bet neizprot lasītā jēgu. Tāpēc ir tapis šis materiāls, lai bērns skaļi izlasītu vienkāršu teikumu un meklētu attēlu, kas to atspoguļo. Atbilde lasīšanai ar izpratni ir regularitātē”, tā
par šo materiālu saka autore.

UDK

811.174’373(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000975331
Dzene, Ilze. Lasi ar izpratni vārdus : 5-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze
Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,54 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
UDK
811.174’373(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000973519
Dzene, Ilze. Uzbūvē vārdu : 6-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (12 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,55 MB. — (Domāšanas
attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Šajā krājumā ir 4 uzdevumi: izgriezt, sašķirot, uzlīmēt un uzrakstīt. Bērna uzdevums: izgriezt lapas apakšā zilbes un salīmēt attiecīgi blakus attēlam. Kad darbiņš ir izdarīts,
tad blakus ir jāuzraksta vārds.

UDK

811.174’373(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000973513
Dzene, Ilze. [Zilbju roka] : zilbju rakstības uzdevumi 5-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (18 lp., PDF) : ilustrācijas ; 520,48 KB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Digitālais krājums domāts bērniem, kas ir jau apguvuši atsevišķas burtu
skaņas, un šis materiāls ir veidots kā palīglīdzeklis zilbju veidošanai. Materiālā ir ietvertas visu
līdzskaņu divu skaņu zilbes un arī daži triju skaņu savienojumu piemēri.

UDK

811.174’351(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000974159
Līdaka, Jolanta. Grafiski līdzīgo burtu D B P d b p jaukšanas novēršanas uzdevumi : 4-6 gadus veciem bērniem / Jolanta Līdaka ; vāka autore Ilze Dzene. — [Latvija] : Jolanta Līdaka, [2019].
1. krājums, Burti. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,46 MB.

A n o t ā c i j a : Balstoties uz iegūtajām zināšanām un darba pieredzi, autore ir izveidojusi
praktiskus materiālus. Pirmie trīs krājumi („Burti”, „Zilbes un vārdi”, „Teikumi”) ietver biežāk sastopamos izaicinājumus lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšanā, lai novērstu grafiski līdzīgo
burtu D B P d b p jaukšanu. Katrs krājums ir paredzēts savam vecumam un pakāpeniski palīdz
bērnam apgūt šo burtu izmantošanu runā un rakstos.

UDK

811.174’353(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000974163
Līdaka, Jolanta. Grafiski līdzīgo burtu D B P d b p jaukšanas novēršanas uzdevumi : 5-7 gadus veciem bērniem / Jolanta Līdaka ; vāka autore Ilze Dzene. — [Latvija] : Jolanta Līdaka, [2019].
2. krājums, Zilbes un vārdi. — 1 tiešsaistes resurss (22 lp., PDF) : ilustrācijas ;
2,29 MB.
UDK
811.174’353(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000974168
Līdaka, Jolanta. Grafiski līdzīgo burtu D B P d b p jaukšanas novēršanas uzdevumi : 5-7 gadus veciem bērniem / Jolanta Līdaka ; vāka autore Ilze Dzene. — [Latvija] : Jolanta Līdaka, [2019].
3. krājums, Teikumi. — 1 tiešsaistes resurss (21 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,47 MB.
UDK
811.174’353(02.053.2)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000976321
Silvere, Džosija. Lidijas Bērdas divas dzīves : romāns / Džosija Silvere ; no angļu
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna
Jundze. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 411, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
The Two Lives of Lidia Bird. — ISBN 978-9984-35-974-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vai ticat, ka iespējams dzīvē atsaukt aizsaulē aizgājušu cilvēku? Lidijai Bērdai
šāda iespēja kļūst par realitāti, kad satiksmes negadījumā aiziet bojā viņas līgavainis Fredijs Hanters. Viņiem bija viss — mīlestība, uzticība, draudzība, bet kādu dienu liktenis Lidijai to atņēma,
atstājot tikai sasistas dzīves druskas. Tuvinieki centās Lidiju atbalstīt, taču Fredija atstāto tukšumu aizpildīt viņiem neizdevās. Un tad kāds ārsts izraksta Lidijai sārtas tabletītes. Lai palīdzētu.
Sākas Lidijas divas dzīves. Viena — nomodā. Otra — miegā. Un tajā Fredijs vēl ir dzīvs…

UDK

821.111-31
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821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000978625
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela sadarbībā ar
Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Ne pārāk laimīgas dzimšanas dienas stāsti. — 295, [2] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — (Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela ; 13). — Oriģinālnosaukums: Dork Diaries. Tales from a not-so-secret Happy Birthday. — ISBN
978-9934-0-8509-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Tuvojas Nikijas dzimšanas diena, un meitene kopā ar labākajām draudzenēm
Hloju un Zoju plāno grandiozu ballīti. Ir tikai viena problēma — Nikijas mamma nevēlas atvēlēt
tai pietiekami daudz naudas un pati iesaistās ballītes plānošanā. Nikija ir gatava atcelt savas fantastiskās ieceres, taču kāds neplānots pavērsiens padara viņas lēmumu neiespējamu. Vai Nikijas
dzimšanas diena galu galā būs satriecoša vai nožēlojama? Lai vai kā — šo ballīti viņa neaizmirsīs
nekad mūžā!

UDK

821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 000976324
Slotere, Karīna. Tiklā : romāns / Karīna Slotere ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 523 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Kept Woman. —
ISBN 978-9984-35-975-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Mīklainos apstākļos atrasts miris kāds bijušais policists. Kad nozieguma
vietā ierodas izmeklētājs Vils Trents, viņš saprot, ka šī lieta būs neparasta. Pirmkārt, rodas aizdomas, ka nogalinātais policists nemaz nav bijis labais puisis. Otrkārt, viņš tiek atrasts ēkā, kas
pieder populārajam basketbolistam Markusam Ripijam, kuru Vils cenšas iesēdināt aiz restēm
par izvarošanu. Un, treškārt, tiesu medicīnas eksperte Sāra Lintone blakus līķim atrod lielu daudzumu neidentificētu asiņu. Viss liecina par to, ka tās ir Endžijas Polaskas — Vila sievas asinis.
Endžija vienmēr ir spēlējusi pēc saviem noteikumiem. Arī tad, kad izlēma pazust no Vila dzīves.
Vai viņa ir upuris vai slepkava? Skaidrs ir tikai viens — ja Endžija vēl ir dzīva, viņai steidzami
nepieciešama palīdzība.

UDK

821.111(73)-312.4

821.113.5 Norvēģu literatūra
Kopkataloga Id: 000973022
Petešena, Sīri. Burbulis / Sīri Petešena ; no norvēģu valodas tulkojusi Māra Valpētere ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Ligita Sproģe. — Rīga : Latvijas Mediji,
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 755,86 KB. — Oriģinālnosaukums: Bobla. — ISBN 978-9934-15-596-3 (ePUB).

A n o t ā c i j a : Kīne ir spiesta rītos celties, iet uz skolu, iekalt to, kas viņai nav nepieciešams,
dzīvot ar iesauku Burbulis, aizstāt pilnpienu ar vājpienu, iet uz peldēšanu un dziedāt pretīgajā Ziemassvētku korī. Viņai jāpakļaujas citu draņķīgajiem noteikumiem. Pēc visu laiku sliktākās
skolas dienas viņa kapsētā atrod noslēpumainu stikla lodi, kurā atrodas lupatu lelle. Lode pieaug
līdz milzīga burbuļa izmēriem, pietiekami liela, lai Kīne brīvi tajā varētu ieiet. Šeit ir brīvības atslēga, pēc kuras viņa vienmēr ir ilgojusies. Nāvīgi jautra un nāvīgi nopietna grāmata par brīvību,
robežām, tuvību un atbildību.

UDK

821.113.5-93-31
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821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 000973018
Bergstrands, Mīkaels. Skaistākās rokas Deli : romāns / Mīkaels Bergstrands ; no
zviedru valodas tulkojusi Renāte Bružāne ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ;
literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais
noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ;
2,99 MB. — Oriģinālnosaukums: Delhis vackraste händer. — ISBN 978-9934-15684-7 (ePUB).

A n o t ā c i j a : Stāsts sākas, kad pusmūža žurnālistu Jēranu pēkšņi atlaiž no darba, un viņš
pārsteidz pats sevi un nolemj doties līdzi draugam uz Indiju. Šis ceļojums, kas izrādās arī ceļojums pie sevis, nes dzīves rutīnā ieslīgušajam Jēranam tieši to, kas viņam ir nepieciešams — patiesu draudzību, dzīvesprieku, piedzīvojumus un negaidītu mīlestību.

UDK

821.113.6-31

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000980731
Mariņina, Aleksandra. Rūgtais kvests / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace
Kārkliņa. — [Rīga] : NT Klasika, [2020].
1. sējums. — 335, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Горький квест. —
ISBN 978-9934-8757-8-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Iztēlojieties, ka esat nonācis Padomju Savienībā: miers un stabilitāte, bezmaksas izglītība, ēdnīcā pusdienas par vienu rubli, saldējums par deviņpadsmit kapeikām.
Sapnis!? Nekas, kvests parādīs… Šis ir viens no visneparastākajiem Aleksandras Mariņinas romāniem. Gatavojoties tā rakstīšanai, autore organizēja fokusa grupas ar jauniem cilvēkiem, kas
nekad nav dzīvojuši PSRS laikā. Viņas mērķis — izprast, kā viņi būtu rīkojušie tajā vai citā situācijā, ja aiz loga būtu pagājušā gadsimta septiņdesmitie gadi.

UDK

821.161.1-312.4

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000973178
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volume / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Edgars Lāms (atbildīgais redaktors), Dr.philol.
Māra Grudule, Dr.philol. Zanda Gūtmane [un vēl 10 redaktori] ; redaktores: Anita
Helviga un Sigita Ignatjeva ; priekšvārds: Edgars Lāms ; priekšvārdu angļu valodā
tulkojis Renārs Voicehovičs ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts. — Liepāja : LiePA, 2020.
25 (2020). — 1 tiešsaistes resurss (411 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas ;
5,22 MB. — Redaktori arī: Dr.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Ieva Kalniņa,
Dr.habil.philol. Juris Andrejs Kastiņš, Dr.philol. Anda Kuduma, Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Liene Lauska, Dr.philol. Rita Treija u.c. — Virstitulā arī:
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Lietuviešu literatūras un folkloras institūts, Vītauta Dižā universitāte. — Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā, daži raksti angļu valodā ar kopsavilkumu latviešu valodā.
A n o t ā c i j a : Krājuma jubilejas numurā aktuālus problēmrakstus humanitāro, sociālo un
mākslas zinātņu nozarēs publicējuši 34 pētnieki. Rakstu autori pārstāv vadošos pētniecības centrus Latvijā, Lietuvā un Polijā. Raksti grupēti nosacīti satuvinātās tematiskās kopās, tie demonstrē pētnieku atšķirīgo pieeju, koncentrējoties gan uz analizējamajiem tekstiem, gan radošajām
personībām, gan uz laikmeta politikas un kultūras kontekstiem. Rakstos atspoguļojas literatūras
un kultūras pētniecības aktuālās metodes un arī jaunu pētniecības ceļu un tematisko lauku meklējumi.

UDK

821.174.09+821.172.09+82.09+398(=174)+792(474.3)+78.036(474.3)
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Kopkataloga Id: 000978639
Andrejauska, Ieva. Vēstules no Zaļā ciema / Ieva Andrejauska. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata, 2020. — 53, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-582-61-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : „… Ir pagājuši pāris gadi, un pēc rūpīgi veiktas atlases vēl viena neliela saujiņa krāsaino dzīves mirkļu beidzot ir gatavi izlīst no tumšās lādes. Šiem piepulcējušies arī pavisam
nesen uzrakstītie, kuri stāsta par jaunu pieredzi, sapņiem un dzīves īstenību — reizēm par to visu
kopā. Starp citu, Latvijā ir kāds Zaļais ciems, kas ir pavisam reāla vieta, bet mans Zaļais ciems
atrodas krietni tālu no tā un nes pavisam citu vārdu. Gan jau par tā neparastajiem iemītniekiem
vēl izlasīsiet…”, saka autore.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 000974244
Apšeniece, Leontīne. Ances pasaciņas / Leontīne Apšeniece ; Karīnas Antonovas zīmējumi un vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2020]. —
62, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-367-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Leontīne Apšeniece ir daudzu iemīļotu bērnu dzejoļu autore un šoreiz mazie
lasītāji tiks iepriecināti ar jautriem un nebēdnīgiem mazās Ancītes piedzīvojumiem. Lasot šo grāmatu gan liels, gan mazs varēs doties aizraujošos piedzīvojumos.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000978620
Apškrūma, Kornēlija. Mīļumvārdi : apsveikumi, vēlējumi / Kornēlija Apškrūma ; Māras Alševskas vāka un grāmatas dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 126, [1] lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-0-8688-5
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Dzejniecei ir daudz mīļu draugu, kam šādus mīļumvārdus veltīt. Un daudz iedvesmas brīžu, kad top jauni un jauni dzejas darbi, kuri iekļauti šajā krājumā. Ja pietrūkst sirsnīgāko un skaistāko vārdu iecerētam veltījumam kādam labam cilvēkam un dzeju krājumā atrastie
pulsē vienā ritmā ar jūsu sirdi, dzejniece dāsni atvēl izmantot viņas vārsmas.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000978641
Auza, Māra. Fantāzijas par sievieti / rakstīja un zīmēja Māra Auza. — Rīga : Autorizdevums : Sava grāmata, 2020. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Grāmata veidota kā autores rokraksta un zīmējumu fotokopija. — ISBN 978-9934-582-62‑2
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Māras Auzas jaunā dzejas grāmata par sievieti ar pašas zīmētām ilustrācijām.
Un pašas autores vārdiem sakot: „Sieviete ir sākums. Sieviete ir dzīvības un dzīves sākums. Sieviete ir maiga kā vēsma, silta kā vasara un sīksta kā egles sakne. Sieviete ir kā raiba pļava, kur aug
arī dadži un grāvmalā nātres, kas pieskaroties dzeļ. Dažviet pļavā aug dažas košas, pavedinātājas
magones, bet to mūžs ir tik īss… Vēlajos vasaras vakaros, kad aizplīvo migla, klusi un mierīgi saulrietu pavada pļavas puķes, kas plaukušas, smaržojušas un sējušas pasaulei savas auglīgās sēklas”.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000977781
Butrima, Danuta. Bezgrēcīgās kūkas : romāns / Danuta Butrima ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 223, [1] lpp. : portrets ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2020/4 (250)). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934157196. — ISBN 978-9934-15-718-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Tuvojas kārtējie Bērzaines pagasta svētki, kuros paredzēts kūku konkurss.
Tam gatavojas gan pieredzējušas, gan mazāk prasmīgas saimnieces, gan tādi kūku cepšanas neprašas kā automehāniķi Eižens un Jūlijs. Eižens cer, ka iegūtā balva palīdzēs ceļā uz kādas atturīgas dāmas sirdi, bet Jūlijs grib noslēgt rēķinus ar pagātni. Pienāk konkursa diena un… nekas
vairs neiet tik raiti, kā iesākumā plānots. Abus draugus gaida jauni pārbaudījumi un mēģinājumi
saprast, kas ir svarīgākās dzīves vērtības, jo bezgrēcīgo šajās sacensībās nav, ja nu vienīgi kūkas.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 000978719
Goba, Arturs. Sīki, jautri kukainīši : lasi kopā ar Margaritu Stārasti / Arturs
Goba ; Margaritas Stārastes ilustrācijas ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktore Inese Pelūde. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 20 cm. — Grāmata sagatavota pēc Artura Gobas darba „Sienāža debesskrāpis” (Brīnumzemes pasakas, 2016). — ISBN 978-9934-0-8705-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Brīnišķīga iespēja jautrā veidā iepazīt Latvijas kukainīšu dzīvi un viņu paradumus.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000978734
Gulbe, Evija. Koko un Riko niekojas / Evija Gulbe ; ilustrācijas: Linda Lošina ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-8702-8
(iesiets).
UDK

A n o t ā c i j a : Čakli strādāt — tas nav nieks! Paveikts darbiņš, iegūts prieks.

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000978721
Gulbe, Evija. Koko un Riko sapņo par vasaru / Evija Gulbe ; ilustrācijas: Linda
Lošina ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 9789934-0-8703-5 (iesiets).
UDK
821.174-93-32
Kopkataloga Id: 000975949
Ikes, Jans. 12 : dzejoļi / Jans Ikes ; māksliniece Santagora. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 411 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-587-48-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Dzejas krājums „12” ir dzejnieka jaunākā, ceturtā grāmata. Dzejnieks saka:
„Kas ir šīs 12 skices? Tās ir daļa manas dzīves, tie ir 12 mirkļi, kurus vēlos izcelt. Pārskatot gadu
no savas dzīves, spēju ik dienas vārdos ietērpt dažādas emocijas, tā uzzinot ko jaunu arī pats
par sevi. Vai tas jūs spēs uzrunāt un aizraut, tas jau paliek katra paša ziņā”. Emocijas un sajūtas,
kurām autors dzīvē iet cauri, savijas vārdos un rindās. 2019. gadā ik dienu ir sacerēts tieši viens
dzejolis un iekļauts šajā dzejas krājumā.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000940893
Indriķis Latvietis. Bailes / Indriķis Latvietis ; vāka dizains: Kapteinis Nemo. —
[Rīga] : Mantojums, [2019].
3, Nauda. — 455 lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9984-823-41-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Mārtiņš Runkus. Valdis Bebrovskis. Grigorijs Kuseļņikovs. Juris Durašs. Ilmārs Rimēvičs. Māris Mortensons. Timotijs Kalkins. Rūdolfs Veroni. Pauls Naudseps. Edgars Pidkēvičs. Jānis Mīzītis. Aigars Soprāns. Dana Rezniece-Zole. Romualds Vanzovičs. Leonīds Eserkins.
Arkādijs Zaharenko. Aldis Govzems. Arturs Laimiņš. Atis Zatakistovs. Laimdota Raujuma. Šie vēl
nav visi jaunā politiskā trillera „Nauda” personāži. Visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs
labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev daudz nodarījis pāri. Reizē ar „Spāru” pirtī un viesu namā „Mājiņas” notikušo nozīmīgu ļaužu pilnīgi izdomāto sarunu ierakstiem
romāns sola vēl neticamākus un Latvijas valstij vēl draudošākus notikumus, kuru likme ir nevis
vienkārši nauda, bet NAUDA.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 000975950
Latvijas oļi : veltījums Latvijai un Latvijas novadiem / grāmatas idejas autors
Jānis Lūciņš ; sastādītāja Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020.
III [3]. — 116 lpp. ; 21 cm. — Autori: Ilze Aizsila (Luna), Daiga Akmentiņa, Linda
Akmentiņa, Uldis Berķis, Artūrs Gimburgs, Jans Ikes, Ziedīte Kalna, Staņislava
Karlsone, Lelde Klaipa (Mare Mētra), Zane Kozlova, Henita Kupjanska (Heka),
Anna Lankovska, Ina Lavrinoviča, Līga Lode, Dzidra Melnudre, Astrīda Puķe,
Elita Ieva Puķe, Irēna Anna Puķe, Ineta Steļmaka, Silvija Šterna, Sandra Vanaga, Valentīna Mortukāne. — Daži dzejoļi krievu valodā. — ISBN 978-9934587-51-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir kā atzīšanās mīlestībā savai dzimtai vietai, un aptver katru zemes
stūrīti, kur esam dzimuši un auguši, un kas ir visskaistākais… Vārdi, tā ir dāvana, kas dota ikkatram no mums. Tas, kā mēs to izmantojam, ir katra individuālā pārziņā.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000974247
Laukmane, Maija. no rīta uz rītu : dzeja un plīvojumi / Maija Laukmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; grāmatas dizains: Vilnis Lapiņš. — Rīga : Annele,
[2020]. — 93, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-559-24-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Starp visu citu, kas ar cilvēku notiek, dzīvojot laiku no rīta uz rītu, ir kaut kas
tāds, kas bez atstājas un bez izejamām dienām nāk līdzi un turpinās — dzīvība. Bet zināms, ka
dzīvības laiks ir iešana gan pa cita, gan paša uzietām un iemītām takām.

UDK

821.174-1+821.174-3

Kopkataloga Id: 000973027
Lukjanskis, Egils. Kliedziens no debesīm / Egils Lukjanskis ; Ērika Hānberga
pēcvārds ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019].
1. grāmata, Betelgeizes gaisma. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 1,31 MB. —
ISBN 978-9934-15-564-2 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Pirmā pasaules kara ellē ģenerālis Jānis Krišlauks satiek mūža mīlestību
Ievu. Kaisles pilna nakts aizsāk dzimtas sāgu. Brālis karo pret brāli, sieva nodod sava bērna tēvu,
meitene zaudē mīļoto, ticību dzīvei un izvēlas nocietināties, lai bēgtu no sāpēm… Uz ko paļauties,
kad pasaule ir kļuvusi neprātīga?

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000978647
Meža grāmata / biedrība „Mantinieki”. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata,
2020. — 59 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-582-60-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata izdota biedrības „Mantinieki” projekta „Radošais dabas un amatniecības pulciņš Brocēnos” ietvaros. Krājumā iekļauti gan skolēnu radošie darbi, gan novada autoru
esejas un dzejoļi.

UDK

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

Kopkataloga Id: 000975947
Piļāne, Agnese. Bezgalības aka : veltījums mūsu mātēm / sastādītāja, redaktore
Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 152 lpp. ; 18 cm. — Dzejas
autori: Inta Špillere, Baltjancis, Daiga Akmentiņa, Uldis Berķis, Lidija Bērze, Aija
Celma, Edvīns Jansons, Harijs Krūze, Otīlija Kromane, Iveta Reinsone, Agris Rīts,
Antoniņa Logina, Andris Marts, Inese Puricka, Astra Tomsone, Inta Zaļuma, Agnese Ezerroze, Elita Ieva Puķe, Viktors Gins. — Teksts latviešu valodā, viens dzejolis
atdzejots no krievu valodas. — ISBN 978-9934-587-55-9 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 000978732
Staka, Agija. Āpsēna piedzīvojums / Agija Staka, teksts un ilustrācijas ; Ingunas
Kļavas Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-8704-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mākslinieces Agijas Stakas brīnišķīgi ilustrētajā grāmatā pastāstīts par tīrīgiem un ne tik tīrīgiem dzīvniekiem.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000974239
Stepēna, Maija. Kad visi grib būt karaļi / Maija Stepēna ; Tatjanas Zubarevas
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga :
Jumava, [2020]. — 70, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-344-2
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Rūķīši nu ir atpakaļ, bet nebūs laika viņiem ilgi snaust, jo tālu tālu, lielākajā
karaļvalstī, briest kas nelāgs. Kas notiek, kad visi grib būt karaļi? Vai zini cik daudziem mežs ir
mājas? Un kā pasaku māmiņai gāja uz citas planētas? Atkal jauni piedzīvojumi, neparastas satikšanās un brīnumaini stāsti, taču pāri visam staro labestība, iejūtība un vēlme palīdzēt.

UDK

821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 000973028
Šmite, Linda. Aizved mani uz Hiršenhofu : romāns / Linda Šmite ; atbildīgā redaktore Līga Sīle ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Nataļjas Kugajevskas vāka
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 1 tiešsaistes
resurss (ePUB) ; 466,22 KB. — „Iršu vācu kolonijai (1766-1939) un Latvijai simtgadē”—Datnes sākumlapā. — ISBN 978-9934-15-550-5 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Kādu dienu Iršu pagasta centrā ieripo trīs aizdomīgas vieglās automašīnas,
līdzi atvezdamas svešiniekus gaišās drānās. Liebe Heimat! Liebe Rosa! Svešie jūsmo „Bullāņu”
māju pagalmā, samulsinot Gabrielu. Ko tas nozīmē? Kāpēc vecmāmiņa tik ilgi klusējusi par savu
patieso izcelsmi? Romāna vēstījums lasītāju izved cauri vairāku paaudžu sieviešu dzīves līkločiem. Tajos netrūkst nedz mīlestības un kaislību, nedz sāpju pilnu pavērsienu. Romāns par Baltijā
lielāko vācu koloniju balstīts patiesos notikumos, bet personāži ir mainīti.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000975944
Treikals, Krišs. Bezmiega naktis / Krišs Treikals ; Aija Pastare, vāka mākslinieciskais noformējums. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2020]. — 47, [3] lpp. ;
20 cm. — ISBN 978-9934-596-03-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Bezmiega naktis” ir Kandavas Reģionālās vidusskolas 11. klases skolēna Kriša Treikala pirmā dzejoļu grāmata. Ir realizējies kāds sapnis. „Bezmiega naktis” — tā ir pabūšana
vienatnē, tas ir klusums un miers no ikdienas un steigas.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000978634
Upelnieks, Egīls Vitauts. Par mums / Egīls Vitauts Upelnieks. — Rīga : Sava grāmata, 2020. — 126 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-64-6 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 000978629
Zelda. Stāstiņi pieaugušiem puišiem / Zelda ; redaktore Jana Boikova ; vāka ilustrācija: Vilipsōns ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; dizains: Inguna Kļava Švanka. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 253, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-99340-8660-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autore stāsta un pastāsta… randiņu un attiecību pieredze pašas un draudzeņu dzīvēs. Neuzbāzīgā veidā izklāstītas gūtās atziņas, veiksmes un neveiksmes, kas pāriet veiksmēs pēc nopietnām pārdomām. Asprātīgi un humorīgi, bez destruktīvām iezīmēm — kas bijis, tas
pārdzīvots un izdzīvots! Galvenais — kādas atziņas gūtas. Šāds piegājiens strādā!

UDK

821.174-34+159.922.1-055.2
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
904 Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras liecības
Kopkataloga Id: 000975115
Cēsu pils raksti : arheoloģija, arhitektūra, vēsture / sastādītājs, atbildīgais redaktors un priekšvārda autors Gundars Kalniņš ; literārā redaktore un tulkotāja Eva
Eihmane ; māksliniece Anda Nordena. — [Cēsis] : Cēsu pils saglabāšanas fonds,
[2020].
III [3]. — 231 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija:
223.-231. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN
978-9934-8685-2-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Cēsu pils rakstu” trešais sējums tapis 2019. gadā. Pateicoties autoru profesionalitātei, pieredzei un darbaspējām, sasniegtais rezultāts ir augstvērtīgs un paliekošs. Šajā sējumā iekļauti astoņi pētījumi. Jau tradicionāli krājumu ievada vēsturnieka Agra Dzeņa raksts —
šoreiz pētnieks pievērsies Cēsu pils vēstures apskatam poļu un zviedru valdīšanas laikā. Rakstu
krājumu noslēdz Cēsu pilsdrupu vēsturisko skatu apkopojums.

UDK

904(474.365)+728.81(474.365)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 000976093
Ošenieks, Laimons. Tādi mēs bijām…! : zemgaliešu dzimtas dzīve un darbi / Laimons Ošenieks. — [Latvija] : Autorizdevums, [2020]. — 375 lpp., 16 nenumurētas
lpp. ielīmes : ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-993423-080-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā autors aprakstījis vienkārša Zemgales zemnieka dzimtu un tās pirmās un otrās pakāpes pēcnācēju ģimeņu dzīves gaitas un svarīgus notikumus gandrīz divu gadsimtu garumā no 19. gadsimta otrās puses līdz 21. gadsimta pirmajiem 20 gadiem.

UDK

929.52(474.3)

94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 000976747
Valsts pirms valsts (2 : 2017 : Rīga, Latvija). Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums : Latvijas simtgades jubilejai veltītā konferenču cikla „Valsts
pirms valsts” otrās konferences rakstu krājums / sastādītāji: Andris Levāns,
Ilgvars Misāns, Gustavs Strenga ; zinātniskie recenzenti: Dr.hist. Vija Stikāne,
Dr.phil. Mati Laurs ; tulkojums no angļu valodas: Eva Eihmane ; tulkojums no
vācu valodas: Maija Levāne ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; mākslinieciskais noformējums: Anete Krūmiņa ; priekšvārds: Vija Daukšte, Andris Vilks ; Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (260 lp.,
PDF) : ilustrācijas, karte, tabulas ; 2,42 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984850771. — Bibliogrāfija piezīmēs, vietvārdu rādītājs: 252.255. lp. — Teksts latviešu valodā, ietver tulkojumus no angļu un vācu valodas,
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-850-78-8 (PDF).

A n o t ā c i j a : Latvijas Nacionālā bibliotēka ir izdevusi zinātnisku rakstu un eseju krājumu
„Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums”. Izdevumā 13 autori no Latvijas, Igaunijas,
Dānijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Šveices meklē atbildes uz jautājumu, kas bija viduslaiku
Livonija un kāpēc ir svarīgi par to domāt šodien. Krājums ir LNB un LU Vēstures un filozofijas
fakultātes kopdarbs, kas tapis Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.

UDK

94(474)”12/15”+94(474.3)”12/15”
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Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000976740
Valsts pirms valsts (3 : 2018 : Rīga, Latvija). Latvijas teritorija agrīni modernā
laikmeta politiskajā dimensijā 16.-18. gadsimtā : Latvijas simtgades jubilejai veltītā konferenču cikla „Valsts pirms valsts” trešās konferences rakstu krājums /
sastādītāja Valda Kļava ; zinātniskie recenzenti: Dr.hist. Anita Čerpinska, Andrejs
Plakans, Dr.hist. Tālis Pumpuriņš ; tulkojums angļu valodā: Eva Eihmane ; tulkojums no vācu valodas: Maija Levāne ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ;
mākslinieciskais noformējums: Tatjana Raičiņeca ; priekšvārds: Andris Vilks,
Vija Daukšte ; Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Vēstures un
filozofijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. — 1 tiešsaistes
resurss (220 lp., PDF) ; 1,87 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789984850795. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā,
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-850-80-1 (PDF).
UDK
94(474.3)(062)
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