Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts

ISSN 2255-9523

Nr. 11
2020
1.–15. jūnijs
0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
001 Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija
Kopkataloga Id: 000955181
Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans
Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne
Vīķe, Inga Znotiņa ; recenzenti: PhD Daiga Kamerāde, Dr.habil.oec. Baiba Rivža,
Dr.biol. Dace Tirzīte ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; mākslinieks Modris
Brasliņš. — Otrais, papildinātais izdevums. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte,
2019. — 311 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Ziņas par
autoriem: 307.-311. lpp. — Bibliogrāfija: 285.-302. lpp. — Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-56-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Monogrāfijā sistemātiski un vispusīgi sniegta informācija par zinātniskās
rakstīšanas prasmēm un to pilnveidošanu, kā arī par pētījumu rezultātu izplatīšanu un informācijpratību zinātnē. Grāmatā ietvertās tēmas ir aktuālas plašai mērķauditorijai visās zinātņu
jomās. No prasmes pasniegt un izplatīt pētījumu rezultātus lielā mērā ir atkarīgs to tālākais liktenis — kā tie tiks uztverti, izmantoti, iedzīvināti praksē, kā notiks zināšanu pārnese. Nevar noliegt,
ka šajā ziņā vēl daudz jāmācās, un grāmata varētu būt labs palīgs.

UDK

001.102(082)+001.8(082)+808.1(082)

003 Rakstības sistēmas un raksti
Kopkataloga Id: 000987113
Mandalas : nature with quotes. — [Rīga] : [Gita Gžibovska], [2020]. — 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 17×24 cm. — „Choose Your Colors”—Uz vāka. — ISBN
978-9934-23-112-4 (spirāliesējums).
UDK
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004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000986255
Ņikiforova, Anastasija. Datu kvalitātes definēšana un novērtēšana : promocijas
darba kopsavilkums datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: datorzinātnes, apakšnozare: datu apstrādes sistēmas un datortīkli /
Anastasija Ņikiforova ; zinātniskie vadītāji: Zane Bičevska, Jānis Bičevskis ; recenzenti: Dr.habil.sc.comp. Jānis Visvaldis Bārzdiņš, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis, Dr.sc.comp. Uģis Sarkans ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga :
Latvijas Universitāte, 2020. — 37 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
34.-37. lpp.
UDK
004.65(043)+004.774.25(043)
Kopkataloga Id: 000986294
Ņikiforova, Anastasija. Datu kvalitātes definēšana un novērtēšana : promocijas darbs datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai, nozare:
datorzinātnes, apakšnozare: datu apstrādes sistēmas un datortīkli / Anastasija
Ņikiforova ; zinātniskie vadītāji: Zane Bičevska, Jānis Bičevskis ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 136 lp. :
diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm + 1 pielikums (120 lp.), 1 CD. — Atsevišķais
pielikuma sējums satur saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 122.-136. lp. —
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
004.65(043)+004.774.25(043)
Kopkataloga Id: 000986260
Ņikiforova, Anastasija. Definition and Evaluation of Data Quality : summary of
doctoral thesis submitted for the degree of doctor of computer science, subfield
of data processing systems and computer networks / Anastasija Ņikiforova ;
supervisors: Zane Bičevska, Jānis Bičevskis ; reviewers: Dr.habil.sc.comp. Jānis
Visvaldis Bārzdiņš, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis, Dr.sc.comp. Uģis Sarkans ;
University of Latvia. Faculty of Computing. — Riga : University of Latvia, 2020. —
37 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 34.-37. lpp.
UDK
004.65(043)+004.774.25(043)

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000984612
Barbie : krāso un līmē!. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas
lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Barbie). — Tulkots no
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Barbie Dreamhouse Adventures. — ISBN
978-9934-16-841-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Steidz sameklēt savus iecienītākos krāsošanas piederumus, jo Bārbija aicina
piedalīties aizraujošās izklaidēs! Piešķir ik lappusei košus toņus un izrotā tās ar līmbildēm!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984607
Esi apburoša! : krāso stilīgi! / [ilustrācijas]: Penny Bell. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: Be Glamorous: Paint with Glitter. — ISBN 9789934-16-849-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Apburošie zvēriņi tevi aicina savā aizraujošajā pasaulē! Sameklē savus košākos krāsošanas piederumus un piepildi ik lappusi ar prieku!

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000984586
Hot Wheels / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Ātruma pavēlnieki : krāsojamais albums. — 40 lpp. : pārsvarā ilustrācijas ;
30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Hot Wheels. —
ISBN 978-9934-16-834-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vai tevi aizrauj ātrums? Tad sameklē savus iecienītākos zīmēšanas piederumus un ar pilnu jaudu dodies piepildīt ik lappusi šajā krāsojamajā albumā.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984637
Krāso ar ūdeni! / ilustrācijas: Simon Abbott. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Kuģītis. — 12 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 22×22 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Magic Paint. Boat. — ISBN 978-993416-785-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iemērc otiņu ūdenī, velc pār zīmējumu, un kā uz burvju mājienu lappusē
parādīsies krāsas! Ik pa laikam izskalo otu, lai krāsas nesajauktos. Lappuses ir viegli izņemamas,
tāpēc vari savu skaisto darbiņu pasniegt kā dāvanu!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984636
Krāso ar ūdeni! / ilustrācijas: Simon Abbott. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Raķete. — 12 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 22×22 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Magic Paint. Rocket. — ISBN 978-993416-786-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Iemērc otiņu ūdenī, velc pār zīmējumu, un kā uz burvju mājienu lappusē
parādīsies krāsas! Ik pa laikam izskalo otu, lai krāsas nesajauktos. Lappuses ir viegli izņemamas,
tāpēc vari savu skaisto darbiņu pasniegt kā dāvanu!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984866
Krāso! / skaitāmpanta autore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Cālis. — 24 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 23×23 cm. — „Skaitāmpants”—Uz 4. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color. — ISBN 978-9934-0-8602-1 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000984861
Krāso! / skaitāmpanta autore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Kaķis. — 24 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 23×23 cm. — „Skaitāmpants”—Uz 4. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color. — ISBN 978-9934-0-8601-4 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000984859
Krāso! / skaitāmpanta autore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Koala. — 24 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 23×23 cm. — „Skaitāmpants”—Uz 4. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color. — ISBN 978-9934-0-8600-7 (brošēts).
UDK
087.5
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Kopkataloga Id: 000984853
Krāso! / skaitāmpanta autore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Varde. — 24 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 23×23 cm. — „Skaitāmpants”—Uz 4. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color. — ISBN 978-9934-0-8603-8 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000984605
Ķepu patruļa : izkrāso kucēnus!. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-16-842-0
(brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000984606
Ķepu patruļa. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Steidzam palīgā! : krāsojamā grāmata. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-16-836-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Kucēni ir gatavi traukties palīgā! Paviesojies Piedzīvojumu līcī arī tu un pievienojies Ķepu patruļai aizraujošos glābšanas darbos. Tev tikai jāatrod savi košākie krāsošanas
piederumi, un piedzīvojums lai sākas!

UDK

087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000984618
Ledus sirds II : izkrāso! / tulkojusi Anna Bērziņa ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen 2 Colouring Book. — ISBN 978-9934-16837-6 (brošēts).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000984610
Maša un Lācis : krāsojam no sirds / 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]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots izdevums. — Oriģinālnosaukums:
Маша и Медведь. — ISBN 978-9934-16-838-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pabeidz zīmējumus, pārvelkot svītrlīnijas, un koši tos izkrāso! Lai sirsnīga
darbošanās kopā ar Mašu un viņas draugiem!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984836
Raibu raibā grāmatiņa / skaitāmpanta autore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020].
Astoņkājis. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: My Very
Very First Stickerbook. — ISBN 978-9934-0-8604-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatiņa palīdzēs mazulim apgūt krāsas, iepazīt dzīvo dabu un attīstīt pirkstu muskulatūru. Bērna priekam un valodas attīstībai noderēs skaitāmpants par astoņkāji.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000984824
Raibu raibā grāmatiņa / skaitāmpanta autore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020].
Kaķis. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: My Very Very
First Stickerbook. — ISBN 978-9934-0-8606-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņa palīdzēs mazulim apgūt krāsas, iepazīt dzīvo dabu un attīstīt pirkstu muskulatūru. Bērna priekam un valodas attīstībai noderēs skaitāmpants par kaķi.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984828
Raibu raibā grāmatiņa / skaitāmpanta autore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020].
Lama. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: My Very Very
First Stickerbook. — ISBN 978-9934-0-8605-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņa palīdzēs mazulim apgūt krāsas, iepazīt dzīvo dabu un attīstīt pirkstu muskulatūru. Bērna priekam un valodas attīstībai noderēs skaitāmpants par lamu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984835
Raibu raibā grāmatiņa / skaitāmpanta autore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020].
Varde. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: My Very Very
First Stickerbook. — ISBN 978-9934-0-8607-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņa palīdzēs mazulim apgūt krāsas, iepazīt dzīvo dabu un attīstīt pirkstu muskulatūru. Bērna priekam un valodas attīstībai noderēs skaitāmpants par vardi.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984595
Transformers : izkrāso un līmē!. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Bez
lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Transformers. — ISBN 978-9934-16845-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sameklē savus krāsošanas piederumus un steidz dāvāt spēku drosmīgajiem
autobotiem cīņām ar deceptikoniem. Lai prieku sagādā košās uzlīmes!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984603
Trīs kaķēni : krāso ar prieku!. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums:
Kid-E-Cats. — ISBN 978-9934-16-839-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Tevi sveicina trīs jauki kaķēni — Pudiņš, Karamele un Krekers! Sameklē zīmuļus un steidz izkrāsot viņu aizraujošos piedzīvojumus atrakciju parkā!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984613
Troļļi 2 : 100 uzlīmju / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Antra Jansone ; DreamWorks. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 16 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Trolls 2. — ISBN 978-9934-16-831-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Troļļi jautrojas, dejo un dzied. Viņiem ir daudz ideju, tāpēc tev ne mirkli nebūs garlaicīgi. Rotaļājies ar Popiju un viņas draugiem un pildi uzdevumus, izmantojot uzlīmes.
Šajā grāmatiņā to ir veselas 100!

UDK

087.5+791-57
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Kopkataloga Id: 000984616
Troļļi 2 : krāso un līmē / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Antra Jansone ; DreamWorks. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Trolls 2. — ISBN 978-9934-16-832-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmata ar uzlīmēm noderēs visiem jaunajiem māksliniekiem!
Krāsošana, izmantojot paraugu, palīdz trenēt iemaņas un sagādā prieku, jo izkrāsotais varonis
izskatīsies tieši tāpat kā iemīļotajā animācijas filmā!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000984592
Vinnijs Pūks : krāso un līmē!. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 8 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — „Based on the
„Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard”—Uz 4. vāka. — Tulkots
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh. Colouring Book With
Stickers. — ISBN 978-9934-16-835-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Sveiks, mazais māksliniek! Vinnijs Pūks un viņa draugi tevi aicina radošā
izklaidē! Sameklē savus krāsošanas piederumus un ķeries pie darba! Lai prieku sagādā arī košās
uzlīmes!.

UDK

087.5

6

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 11, 1.–15. jūnijs

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
14 Filozofiskās sistēmas un uzskati
Kopkataloga Id: 000988244
Benjamins, Valters. Vardarbība un melanholija / Valters Benjamins ; sastādītājs, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors
Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece ; izmantoti Viļņa Zābera zīmējumi. — Rīga : Neputns, [2020]. — 204 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Personu rādītājs: 189.-198. lpp. — Uz pirmā vāka: Valters Benjamins 1897. gadā. — Tulkots no:
Gesammelte Schriften. Band 1-7 / Hrsg. von R. Tiedemann, H. Schweppenhäuser.
Frankfurt am Main, 1972-1999. — ISBN 978-9934-565-89-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā ietvertās desmit esejas ir pirmpublicējums latviešu valodā. „Grāmatā apkopoti darbi, kas var sniegt atslēgu Valtera Benjamina meklējumu un atradumu izpratnei,”
raksta krājuma sastādītājs un tulkotājs Igors Šuvajevs. Krājumā iekļauta Benjamina klasiskā eseja par vardarbību un kailo dzīvību. Benjamins raksta arī par moderno kapitālismu kā reliģiju, par
teokrātisko anarhiju un mesiānismu, par kritiku un literatūrzinātni, par mākslas reproducējamību un atklāj franču intelektuālos meklējumus.

UDK

14(430)(082)+82.09(082)

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000985770
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, [2020].
[2.] izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,62 MB.
UDK
159.955(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000985740
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, [2020].
3. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,36 MB. —
„2020. gada 3. 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.

UDK

159.955(02.053.2)+811.174(02.053.2)+51(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000985754
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, [2020].
4. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas ; 7,26 MB. —
„2020. gada 4. izdevums”—Datnes sākumlapā.
A n o t ā c i j a : Sešos gados bērnam vajadzētu mācēt skaitīt līdz 20, izprotot skaitļa sastāvu,
lasīt vienkāršus divzilbju vārdus un rēķināt 1-10 skaitļu robežās! Šajā krājumā ir ietverti uzdevumi, kas ir sarežģītāki un prasa lielāku iedziļināšanos un koncentrēšanos!

UDK

159.955(02.053.2)+51(02.053.2)+811.174(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000985028
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, [2020].
5. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,97 MB. —
„2020. gada 5. izdevums”—Datnes sākumlapā.
A n o t ā c i j a : Sešos gados bērnam vajadzētu mācēt skaitīt līdz 20, izprotot skaitļa sastāvu,
lasīt vienkāršus divzilbju vārdus un rēķināt 1-10 skaitļu robežās! Šajā krājumā ir ietverti uzdevumi, kas ir sarežģītāki un prasa lielāku iedziļināšanos un koncentrēšanos!

UDK

159.955(02.053.2)+811.174(02.053.2)+51(02.053.2)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000983950
Pieaugt sirdsgudrībā : Dieva pārveidojošais darbs mūsu dzīvēs / no angļu valodas tulkojusi Inese Komela ; LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība. — Rīga : LBDS
Sieviešu kalpošanas apvienība, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (277 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,99 MB. — Virstitulā: Multiplying Leaders for Multiplying Churches. —
Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Oriģinālnosaukums: Developing a discerning heart. — ISBN 978-9934-19-825-0 (PDF).
UDK
27-584.5-055.2(07)
Kopkataloga Id: 000986605
Pujats, Jānis. Ticība Dievam ir pamatota : ateisma un kristietības principu salīdzinājums — analīze / kardināls Jānis Pujats. — [Rīga] : [izdevējs nav zināms],
2020. — 1 tiešsaistes resurss (53 lp., PDF) ; 844,31 KB.
UDK
299.2
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
332

Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 000986364
Krūmiņa, Inta. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana Latvijas reģionos : apskats, 2020. gada februāris / Inta Krūmiņa ; Saeimas Analītiskais
dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss
(8 lp., PDF) : shēma ; 795,39 KB. — Bibliogrāfija: 6.-7. lp. — ISBN 978-9934-88816-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Valsts ilgtspējīgai izaugsmei ir nepieciešama līdzsvarota uzņēmējdarbības
attīstība visā tās teritorijā. Uzņēmējdarbības attīstība veicina nodarbinātību un līdz ar to arī iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Viens no būtiskākajiem faktoriem,
kas ietekmē uzņēmējdarbības attīstību, ir kvalitatīva uzņēmējdarbības vide un infrastruktūra.
Latvijā uzņēmējdarbības attīstību ietekmē darba tirgus reģionālā disproporcija.

UDK

332(474.3)+331.5(474.3)+330.34(474.3)+658(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000986395
Krūmiņa, Inta. Parlamentārās ētikas regulējums Eiropā: deputātu ētikas un rīcības kodeksi : apskats, 2020. gada maijs / Inta Krūmiņa ; Saeimas Analītiskais
dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss
(8 lp., PDF) : shēmas ; 884,59 KB. — Bibliogrāfija: 8. lp. — ISBN 978-9934-59802-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Tas, ka sabiedrība maz uzticas likumdevējvaras institūcijai, ir problēma, ar
kuru saskaras daudzu valstu parlamenti, tostarp arī Saeima. Lai stiprinātu parlamenta kā atklātas
un uzticamas valsts institūcijas reputāciju, ētiskai rīcībai parlamentārajā vidē jākļūst par normu.
Kā risinājumi, kas veicinātu Saeimas deputātu ētisku rīcību, ir, piemēram, aicinājums aktualizēt
Ētikas kodeksu, paplašināt Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas kompetenci utt.

UDK

342.533:174(4)

Kopkataloga Id: 000987789
Riekstiņš, Jānis. PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā : 1940.-1991. gads /
Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume ; dizains: Gundega Lojāne ;
[ievads]: Artis Pabriks ; pēcvārds: Ruta Pazdere. — Rīga : Tieslietu ministrija,
2020. — 214 lpp. : faksimili ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-8363-2-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dokumentu krājuma uzdevums ir atklāt PSRS okupācijas armijas zaldātu un
viņu komandieru izdarītos noziegumus pret Latvijas mierīgajiem pamatiedzīvotājiem, viņu personīgo un valsts mantu. Dokumenti atklāj, kā PSRS slepeni gatavoja iebrukumu Baltijas valstīs, ar
kādu klaju patvaļu visos okupācijas gados, ar neskaitāmiem kriminālnoziegumiem, ar impērisku
attieksmi militāristi izturējās pret Latviju un iedzīvotājiem. Dokumentu krājums ir viena no vissmagākajām apsūdzībām PSRS valdošajam totalitārajam režīmam Baltijas valstīs.

UDK

341.322.5(474.3)(093)+355.3:343(474.3)(093)

Kopkataloga Id: 000988452
Riekstiņš, Jānis. PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā : 1940.-1991. gads /
Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume ; dizains: Gundega Lojāne ;
[ievads]: Artis Pabriks ; pēcvārds: Ruta Pazdere. — Rīga : Tieslietu ministrija,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (216 lp., PDF) : faksimili ; 1,07 MB. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934836329 (kļūda).
UDK
341.322.5(474.3)(093)+355.3:343(474.3)(093)
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Izglītība

Kopkataloga Id: 000982779
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems / redaktore Svetlana Usca ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis Dzerviniks,
Eriks Kalvans [un vēl 12 redaktori] ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty
of Education, Languages and Design. Research Institute for Regional Studies. —
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.
2019 (2). — 1 tiešsaistes resurss (191 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ;
5,04 MB. — Zinātniskie redaktori arī: Aivars Kaupuzs, Inta Rimsane, Marite
Rozenfelde, Aina Strode, Gunars Strods, Svetlana Usca, Zenija Truskovska, Irena Zogla u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā,
kopsavilkumi angļu valodā.
UDK
37(082)+37.014.3(082)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 000981823
Valtenbergs, Visvaldis. Igaunijas pieredzes izvērtējums, valstij pārņemot vidusskolas : apskats, 2020. gada marts / Visvaldis Valtenbergs ; Saeimas analītiskais
dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, [2020]. — 8 lpp. : diagramma,
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 7.-8. lpp. — ISBN 978-9934-8881-9-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gan sabiedrības, gan politikas veidotāju uzmanība nereti tiek pievērsta Igaunijas izglītības sistēmas augstajam sniegumam, ko apliecina sekmīgi veiktās reformas, skolēnu
starptautiskās novērtēšanas programmas ietvaros gūtie rādītāji, kā arī lielāks izglītības finansējums un pedagogu atalgojums. Skolu tīkla sakārtošanas rezultātā ievērojami samazinājušās
pašvaldību skolu uzturēšanas izmaksas. Analizējot Igaunijas panākumus, uzmanība jāpievērš ne
tikai izglītības kvalitātes rādītājiem, bet arī ieguldījumiem izglītībā un tās pārvaldības sistēmai.

UDK

373.5.018.591(474.2)+373.51(474.2)

Kopkataloga Id: 000986375
Valtenbergs, Visvaldis. Igaunijas pieredzes izvērtējums, valstij pārņemot vidusskolas : apskats, 2020. gada marts / Visvaldis Valtenbergs ; Saeimas analītiskais
dienests. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss
(8 lp., PDF) : diagramma, tabulas ; 826,78 KB. — Bibliogrāfija: 7.-8. lp. — ISBN
978-9934-598-00-5 (PDF).
UDK
373.5.018.591(474.2)+373.51(474.2)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības
Kopkataloga Id: 000988888
Beizītere, Ilona. Iekļaujošā izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijā : pētījuma gala ziņojums, 2020. gada aprīlis / Ilona Beizītere, Inese Grumolte
Lerhe, Ilze Ziemane, Visvaldis Valtenbergs. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima,
2020. — 64 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 53.-64. lpp. — ISBN
978-9934-8881-7-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Sākotnēji jēdziens „iekļaujošā izglītība” tika attiecināts uz personām ar invaliditāti, bet šobrīd tiek apliecināta plašāka tā izpratne, runājot arī to bērnu kontekstā, kuriem ir
jebkādas īpašas vajadzības izglītības apguves procesā. Iekļaujošās izglītības princips paredz, ka
skolām ir jāuzņem visi izglītojamie — neatkarīgi no viņu fiziskajām un intelektuālajām spējām,
sociālajiem apstākļiem, emocionālā stāvokļa, valodas prasmes vai kādiem citiem apstākļiem. Šis
pētījums ir izstrādāts, lai apzinātu un raksturotu situāciju Latvijā iekļaujošās izglītības jomā attiecībā uz bērniem ar speciālām vajadzībām.

UDK

376-056.36(474.3)(047)
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Kopkataloga Id: 000986405
Beizītere, Ilona. Iekļaujošā izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijā : pētījuma gala ziņojums, 2020. gada aprīlis / Ilona Beizītere, Inese Grumolte
Lerhe, Ilze Ziemane, Visvaldis Valtenbergs. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (67 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,01 MB. — Bibliogrāfija: 55.-66. lp. — ISBN 978-9934-8881-8-2 (PDF).
UDK
376-056.36(474.3)(047)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000986273
Irbe, Iveta. Dabaszinības 1. klasei / Iveta Irbe, Daila Zēberga ; zīmējumi: Rudīte
Kravale. — Rīga : RaKa, [2020]. — 90, [9] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + pielikums (12
atsevišķas lp.). — Izdevums atbilst valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747., 27.11.2018.) un mācību priekšmeta programmas „Dabaszinības 1-6
klasei” paraugam, kas izstrādāts Valsts izglītības satura centra un ESF projektā
Nr.8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā”—Titullapā. — ISBN 9789984-46-415-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevums satur uzdevumus, pētījumus, modeļu veidošanu, aktivitātes dabaszinību stundām, atbilstīgi programmā definētajam sasniedzamajam rezultātam. Izdevumā
ievietotas arī atgādnes, kas daļēji jāveido pašiem skolēniem, veicinot skolēnu ieinteresētību un
pašvadītu mācību procesu. Tajā atrodamas spēles, kas palīdzēs atcerēties un apgūt mācību materiālu, kā arī sekmēs sadarbības prasmes.

UDK

5(075.2)

502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kopkataloga Id: 000984326
Peršēvica, Aija. Rekomendācijas ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai
teritoriju plānošanā / autori: Aija Peršēvica, Līga Brūniņa, Elīna Konstantinova,
Sabīne Skudra ; līdzautori: Everita Zaķe-Kļaviņa, Inga Hoņavko. — [Latvija] :
Dabas aizsardzības pārvalde, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (79 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 3,72 MB. — Bibliogrāfija: 61. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-99348905-1-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Ekosistēmu un to pakalpojumu jēdziens nodrošina pamatietvaru, lai analizētu savstarpēji ietekmējošās attiecības starp cilvēkiem un apkārtējo vidi, un attiecīgu rīcību izvēlei, ievērojot šo savstarpējo mijiedarbību. Projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība
„Baltijas Krasti” un Saulkrastu novada pašvaldība.

UDK

502.15(474.3)

51 Matemātika
Kopkataloga Id: 000985032
Dzene, Ilze. Savieno cipariņus : 5-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,22 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi). — Izdevēja iesniegtais nosaukums: Savieno cipariņus dzīvniekiem.

A n o t ā c i j a : Pildot šīs darba lapas, bērns ne tikai iemācīsies secīgi savilkt ciparus, bet arī
dažādo dzīvnieku vārdus! Šādi uzdevumi ir lieliski ar to, ka bērnam rodas interese par nākamo un
nākamo ciparu, jo viņam ļoti gribās zināt, kāds zīmējums beigu beigās sanāks!

UDK

511.1(02.053.2)+087.5

Kopkataloga Id: 000985033
Dzene, Ilze. Savieno skaitļus 1-10 : tematiskais krājums 3-4 gadus veciem bērniem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp.,
PDF) : ilustrācijas ; 1,80 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi). — Izdevēja
iesniegtais nosaukums: Savieno skaitļus 1-10 transporta līdzekļiem.

A n o t ā c i j a : Krājums „Savieno skaitļus” ir viens no mīļākajiem bērnu uzdevumiem. Tas
domāts 3-4 gadus veciem bērniem. Pildot šīs darba lapas, bērns attīsta skaitīšanu līdz 10 un taisnu līniju vilkšanu.

UDK

511.1(02.053.2)+087.5
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Kopkataloga Id: 000985029
Dzene, Ilze. Skaiti līdz 10 un savieno : 4-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] :
Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas ; 22,41 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Krājums ir domāts tam, lai bērns iemācītos pārvilkt līnijas skaitļiem, izskaitītu attēlus attiecīgajā laukumā un savienotu ar skaitli. Pildot šos uzdevumus, Jūsu bērns sapratīs,
ka 10 ir daudz „pīles”, „mašīnas”, „āboli”, bet 1 ir tikai viens objekts.

UDK

511.1(02.053.2)+087.5

Kopkataloga Id: 000985026
Dzene, Ilze. Vieglie teksta uzdevumi 5-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze
Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (14 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,39 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Krājumā iekļauti 60 viegli teksta uzdevumi piecgadniekiem. Kopā ar bērnu
izlasiet teksta uzdevumu, ierakstiet lauciņā skaitļus un kopā izdomājiet vai ir jāliek + vai — zīme.

UDK

511.1(02.053.2)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 000976620
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (78 : 2020 : Rīga, Latvija). Ķīmijas sekcija. Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference :
2020. gada 6. marts : tēžu krājums = The 78th International scientific conference
of the University of Latvia : book of abstracts / redkolēģija: Edgars Sūna, Artūrs
Vīksna ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020.
Ķīmijas sekcija = Chemistry Section. — 56 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Nosaukums paralēli latviešu
un angļu valodā, raksti angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-511-3 (brošēts).
UDK
54(062)+54(474.3)(062)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 000984926
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (78 : 2020 : Rīga, Latvija). Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība. Latvijas ūdeņu vides pētījumi un
aizsardzība : Latvijas Universitātes 78. Starptautiskā zinātniskā konference :
Rīga, 2020. gada 24. janvāris : referātu tēžu krājums / atbildīgais par izdevumu
Dr.biol. Ivars Druvietis ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. Hidrobioloģijas katedra. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 1,59 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
574.5(474.3)(062)+59(28)(474.3)(062)+502.51(474.3)(062)
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58 Botānika
Kopkataloga Id: 000985658
Dāniele, Inita. Lielā Latvijas sēņu grāmata / Inita Dāniele, Diāna Meiere, teksts
un fotogrāfijas ; zīmējumu autore Rūta Meiere ; vāka foto: Edgars Mūkins ; redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Līga Dubrovska. — [Rīga] : Latvijas Dabas muzejs :
Karšu izdevniecība Jāņa sēta, [2020]. — 527 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 526. lpp. un rādītājs: 522.-525. lpp. — ISBN 978-9984-07-751-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Lielā Latvijas sēņu grāmata” ir pats vērienīgākais izdevums par sēnēm latviešu valodā. Grāmatā ir ietverts vairāk nekā 730 sēņu sugu aprakstu ar fotogrāfijām. Veidojot
izdevumu, vēlējāmies rosināt lasītāju interesi par sēnēm un to daudzveidību, tādēļ grāmatā ir
pievērsta uzmanība kā tradicionālajām cepurīšu sēnēm, tā arī citām sēņu grupām, aptverot gan
biežāk sastopamas, gan neparastākas un reti sastopamas sēnes — pūpēžus, piepes, korallenes,
receklenes, kaussēnes, rumpučus, pazemes sēnes un daudzas citas makroskopiskās sēnes.

UDK

582.28(474.3)(035)+635.8(474.3)(035)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000986225
Acta medico-historica Rigensia / galvenais redaktors Jānis Stradiņš ; atbildīgā redaktore Ineta Lipša ; redkolēģija: Dr.pharm. Baiba Mauriņa, Dr.med. Ieva Lībiete,
Dr.med. Juris Salaks, Dr.med. Maija Pozemkovska ; literārie redaktori: Indra Orleja, Inga Lievīte (latviešu valoda), Jānis Zeimanis (angļu valoda) ; vāka mākslinieks
Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūts : Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2019.
Volumen XII (XXXI) [12 (31)]. — 167 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
21 cm. — „ISSN 1022-8012”—[4.] lpp. — „Pauli Stradini Museum Historiae Medicinae, Universitas Rigensis Stradina”—Titullapā. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-59-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Acta medico-historica Rigensia” (AMHR) ir recenzēts akadēmisks brīvpieejas žurnāls, kas veltīts pētījumiem medicīnas un dzīvības zinātņu vēsturē un medicīnas muzeoloģijā Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs.

UDK

61(082)

Kopkataloga Id: 000984823
Letālo nelaimes gadījumu darbā, kuri nav tieši saistīti ar darba vides faktoriem,
cēloņi, sekas un novēršanas iespējas Latvijā : pētījums, 2017-2019 / Valsts darba
inspekcija. — Rīga : Valsts darba inspekcija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (183 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 3,56 MB. — Bibliogrāfija: 144.160. lp. un zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Pētījumā analizēti letālie nelaimes gadījumi darba vietās, kuru cēlonis, saskaņā ar arodslimību ārstu komisijas atzinumu, nav darba vides riska faktoru iedarbības rezultāts
jeb nodarbinātais miris darba vietā bez acīmredzamām traumām. Pētījumu veica „Civitta Latvija”
(SIA), „Civitta” (UAB) un „GRIF”, nodarbināto kvantitatīvās aptaujas veica „Aptauju centrs”.

UDK

613.62(474.3)(047)+331.45(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 000986247
Žentiņa, Dace. Bioķīmisko un onkoloģisko marķieru diagnostiskā nozīme malignu pleiras eksudātu diferencēšanā no citas etioloģijas šķidruma pleiras dobumā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors
(Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīna, apakšnozare — pneimonoloģija / Dace
Žentiņa ; zinātniskie vadītāji: Dr.med. Aivars Lejnieks, Dr.med. Alvils Krams ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Jūlija Voicehovska, Dr.med. Valdis Pīrāgs, Arschang Valipour ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. —
58 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-55. lpp.
UDK
616.25-008.8(043)
Kopkataloga Id: 000986284
Žentiņa, Dace. Bioķīmisko un onkoloģisko marķieru diagnostiskā nozīme malignu pleiras eksudātu diferencēšanā no citas etioloģijas šķidruma pleiras dobumā :
promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai,
nozare — medicīna, apakšnozare — pneimonoloģija / Dace Žentiņa ; zinātniskie
vadītāji: Dr.med. Aivars Lejnieks, Dr.med. Alvils Krams ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 117 lp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 102.-114. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija
arī angļu valodā.
UDK
616.25-008.8(043)
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Kopkataloga Id: 000986251
Žentiņa, Dace. The diagnostic value of biochemical and tumour markers in the
differential diagnosis of pleural effusions : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — medicine, sub-sector — pneumonology / Dace Žentiņa ; scientific supervisors: Dr.med. Aivars Lejnieks, Dr.med. Alvils Krams ; official reviewers: Dr.med. Jūlija Voicehovska, Dr.med. Valdis Pīrāgs,
Arschang Valipour ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University,
2020. — 59 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-55. lpp.
UDK
616.25-008.8(043)

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 000987838
Soboļevskis, Dmitrijs. Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana : promocijas darba kopsavilkums / Dmitrijs Soboļevskis ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats, Dr.sc.ing. Romāns Petričenko ; oficiālie
recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs, Dr. Saulius Gudzius ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un vides inženierzinātņu fakultāte.
Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 42 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 39.-42. lpp. — ISBN 978-9934-22-447-8 (brošēts).
UDK
621.311(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000987874
Soboļevskis, Dmitrijs. Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana : promocijas darbs / Dmitrijs Soboļevskis ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.
sc.ing. Antans Sauļus Sauhats, Dr.sc.ing. Romāns Petričenko ; oficiālie recenzenti:
Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs, Dr. Saulius Gudzius ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Elektronikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 153 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija:
128.-138. lpp.
UDK
621.311(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000987840
Soboļevskis, Dmitrijs. Forecasting of Processes Influencing the Operation of the
Power System : summary of the doctoral thesis / Dmitrijs Soboļevskis ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats, Dr.sc.ing. Romāns Petričenko ; official reviewers: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs,
Dr. Saulius Gudzius ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. —
44 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz
4. vāka. — Bibliogrāfija: 41.-44. lpp. — ISBN 978-9934-22-449-2 (brošēts).
UDK
621.311(474.3)(043)
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Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000975545
Līdzsvarota lauksaimniecība (2020 : Jelgava, Latvija). Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgās par izdevumu: Dzidra Kreišmane, Dace Siliņa, Diāna Ruska, Ina Alsiņa ; Latvijas Lauksaimniecības
universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (87 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,66 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984483405
un ISSN 2501-0166. — „ISSN 2501-0255”—Datnes 2. lp. — Bibliogrāfija dažu tēžu
beigās. — ISBN 978-9984-48-341-2 (PDF).
UDK
63(474.3)(062)
Kopkataloga Id: 000975073
Līdzsvarota lauksaimniecība (2020 : Jelgava, Latvija). Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgās par izdevumu:
Dzidra Kreišmane, Dace Siliņa, Diāna Ruska, Ina Alsiņa ; vāka dizains: Dainis Barkāns ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020. — 87 lpp. : tabulas ;
30 cm. — Konference notika 2020. gada 20. februārī, Latvijas Lauksaimniecības
universitātē. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789984483412
un ISSN 2501-0255, un iespiestā izdevuma ISSN 2501-0166. — Bibliogrāfija dažu
tēžu beigās. — ISBN 978-9984-48-340-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Konference veltīta augu veselības gadam. Tās laikā notika plenārsēde par
biozinātnes ilgtspējīgas attīstības iespējām Latvijā un darbs tematiskajās sekcijās laukkopības,
dārzkopības un lopkopības nozarēs par aktuālajiem jautājumiem. Plašais stenda referātu klāsts
atspoguļoja aktuālo pētījumu rezultātus lauksaimniecības zinātniskajās institūcijās pēdējo gadu
laikā.

UDK

63(474.3)(062)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana
Kopkataloga Id: 000968070
Rutkovska, Ilze. Smoltifikācijas izpausmes audzētiem vienu gadu veciem taimiņiem (Salmo trutta L.) = Expression of Smoltification in Reared Yearling Sea
Trout (Salmo Trutta L.) : promocijas darbs veterinārmedicīnas doktora (Dr.
med.vet.) zinātniskā grāda iegūšanai veterinārmedicīnas nozares parazitoloģijas apakšnozarē / Ilze Rutkovska ; promocijas darba vadītāja Dr.med.vet. Ruta
Medne ; oficiālie recenzenti: Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis, Dr.biol. Dina Cīrule, Dr.
Saulius Stakenas ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas
fakultāte. Pārtikas un vides higiēnas institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 107 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
94.-107. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
639.3.045(043)+597.552.55.017.3(043)
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Kopkataloga Id: 000968066
Rutkovska, Ilze. Smoltifikācijas izpausmes audzētiem vienu gadu veciem taimiņiem (Salmo trutta L.) : promocijas darba kopsavilkums Dr.med.vet. zinātniskā
grāda iegūšanai = Expression of Smoltification in Reared Yearling Sea Trout (Salmo Trutta L.) : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Dr.
med.vet. / Ilze Rutkovska ; promocijas darba zinātniska vadītāja Dr.med.vet. Ruta
Medne ; oficiālie recenzenti: Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis, Dr.biol. Dina Cīrule, Dr.
Saulius Stakenas ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas
fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2020. — 68 lpp. :
diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK
639.3.045(043)+597.552.55.017.3(043)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kopkataloga Id: 000987835
Sulima, Nikolajs. Bezpilota lidaparātu komercpakalpojumu teritoriālais izvietojums reģionā (kā piemēru aplūkojot Kostariku) : promocijas darba kopsavilkums
zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikas zinātnē iegūšanai = Territorial
Placement of Commercial Drone Services in the Region (Exemplified by Costa
Rica) : summary of the doctoral thesis for the scientific PhD degree in economic
science / Nikolajs Sulima ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Inna Stecenko ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Tatjana Muravska, Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane ; Baltic International Academy. — Riga : Baltic International Academy,
2020. — 150 lpp. : diagrammas, kartes, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789984-47-205-8 (brošēts).
UDK
656.73:629.73-519(043)+629.73-519(728.6)(043)+
+656.73:629.73-519(728.6)(043)+338.46(728.6)(043)
Kopkataloga Id: 000987875
Sulima, Nikolajs. Territorial placement of commercial drone services in the region (exemplified by Costa Rica) : doctoral thesis for the scientific degree Ph.D. /
Nikolajs Sulima ; supervisor Dr.oec. Inna Stecenko ; Baltic International Academy. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 163 lpp. : diagrammas, kartes,
shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 129.-140. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
656.73:629.73-519(043)+629.73-519(728.6)(043)+
+656.73:629.73-519(728.6)(043)+338.46(728.6)(043)

69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process
Kopkataloga Id: 000987823
Pakere, Ieva. Saules enerģijas izmantošana zemas temperatūras centralizētajā
siltumapgādē : promocijas darba kopsavilkums / Ieva Pakere ; zinātniskā vadītāja
Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs,
Dr.sc.ing. Vladimirs Kirsanovs, Dr.ing. Stefan Holler ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 36 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224447. — Bibliogrāfija: 35.-36. lpp. —
ISBN 978-9934-22-443-0 (brošēts).
UDK
697.329(043)+697.34(043)+621.311.243(043)
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Kopkataloga Id: 000987873
Pakere, Ieva. Solar Energy in Low Temperature District Heating : doctoral thesis / Ieva Pakere ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; Riga
Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2020. — 165 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Promocijas darbs ietver arī
saistītās publikācijas. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 81.-88. lpp.
un saistīto publikāciju beigās. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
697.329(043)+697.34(043)+621.311.243(043)
Kopkataloga Id: 000987829
Pakere, Ieva. Solar Energy in Low Temperature District Heating : summary of
the doctoral thesis / Ieva Pakere ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Dagnija
Blumberga ; official reviewers: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Vladimirs Kirsanovs, Dr.ing. Stefan Holler ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and
Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. —
Riga : RTU Press, 2020. — 36 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. —
Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934224461. — Bibliogrāfija: 35.-36. lpp. — ISBN 978-9934-22-445-4 (brošēts).
UDK
697.329(043)+697.34(043)+621.311.243(043)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 000987460
Segliņš, Valdis. Rituālā drāma un teatralizēti uzvedumi Senajā Ēģiptē / Valdis
Segliņš ; recenzenti: Dr.habil.philol. Ina Druviete, Dr.habil.philol. Janīna Kursīte,
Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, Dr.hist. Andris Šnē ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ;
vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. —
223 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18513-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Monogrāfija veltīta teatralizētu uzvedumu un rituālās drāmas aizsākumiem
Senajā Ēģiptē, teātra mākslas attīstības ceļiem visai konservatīvā un reliģiozā sabiedrībā. Rituālās drāmas Senajā Ēģiptē visbiežāk tika uzvestas, atzīmējot gadalaiku maiņas un dievu piemiņas dienu svētkus. Šo uzvedumu lielāko daļu veidoja mītu teatralizēti attēlojumi un uzvedumi,
kā arī dievu lomu spēles, kam bija izstrādāti savi scenāriji, tika apmācīti profesionāli aktieri un
mākslinieki, gatavoti tērpi, maskas un citi izrāžu rekvizīti. Pētījumā apskatīti visi mūsdienās pieejamie pirmavoti, kas attiecas uz teātra mākslu Senajā Ēģiptē, viegla izklāsta formā ļaujot ar to
iepazīties arī plašam lasītāju lokam, kurus interesē seno civilizāciju kultūrvēsture.

UDK

792.032(32)+251

797 Ūdenssports. Aviosports
Kopkataloga Id: 000985273
Sail in Estonia and Latvia : cruising guide / general information: Jaano Martin
Ots ; photos: Mihails Ignats, Raimonds Rāts, Jekaterina Jegoščenko, Silvija Irēna
Mauriņa, Ziedonis Safronovs, Ainars Gaidis ; editorial team: Kurzeme Planning
Region, Riga Planning Region, Estonian Small Harbour Development Centre ;
schemes and maps / cartograms of marinas: Maritime Administration of Latvia,
Jāņa sēta Map Publishers. — [Latvija] : [Riga Planning Region], [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (63 lp., PDF) : ilustrācijas, kartes, plāni ; 29,27 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934881619. — ISBN 978-9934-8816-0-2
(PDF).
UDK
797.14(474.3)(036)+797.14(474.2)(036)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000984903
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atceres konference (2020 :
Rīga, Latvija). Valoda sabiedrībā : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 147. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference : 2020. gada 20.-21. februāris : tēzes = International Scientific Conference „Language in society” to commemorate
the 147th anniversary of the academician Jānis Endzelīns : 20-21 February, 2020 :
abstracts / literārās redaktores: Dite Liepa (latviešu valodā), Dace Strelēvica-Ošiņa (angļu valodā), Regīna Kvašīte (lietuviešu valodā), Nadežda Kopoloveca (krievu valodā) ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. — Rīga : LU Latviešu
valodas institūts, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) ; 684,15 KB. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu, krievu un lietuviešu
valodā. — ISBN 978-9934-580-04-8 (PDF).
UDK
81’1(062)+811.174(062)
Kopkataloga Id: 000984841
Valoda — 2019. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXIX [29.] zinātnisko rakstu
krājums = Proceedings of Scientific Readings XXIX [29] / atbildīgā redaktore
Svetlana Polkovņikova ; redakcijas kolēģija: Ina Druviete, Zaiga Ikere, Anatolijs
Kuzņecovs [un vēl 11 redaktori] ; literārie redaktori: S. Meškova (angļu valoda), J.
Butāne-Zarjuta (latviešu valoda), V. Šaudiņa (lietuviešu valoda), G. Sirica (krievu
valoda), V. Taļerko (vācu valoda) ; māksliniece S. Kukle ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (308 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 6,15 MB. — (Zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils
Universitāte. Humanitārā fakultāte, ISSN 1691-6042 ; XXIX [29]). — Redaktori arī:
Ilze Oļehnoviča, Gaļina Sirica, Vilma Šaudiņa u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu, lietuviešu, krievu un vācu valodā,
kopsavilkumi pārsvarā angļu valodā. — ISBN 9789984148922 (kļūda).
UDK
81’1(062)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000985677
Auziņa, Ilze. Latviešu valodas prasmes pamatlīmenis : pirmslīmenis (A0), pamatlīmenis (A1 un A2) : 7-10 gadus veciem skolēniem, 11-15 gadus veciem skolēniem : metodiskais izdevums / Ilze Auziņa, Aira Priedīte, Arvils Šalme ; recenzente Dr.philol. Vita Kalnbērziņa ; zinātniskā konsultante Dr. philol. Inita
Vītola. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (88 lp.,
PDF) : tabulas ; 983,47 KB. — Bibliogrāfija: 85.-87. lp. un zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9984-829-69-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Metodiskajā izdevumā raksturoti latviešu valodas apguves un lietojuma jautājumi atbilstoši A0, A1, A2 valodas prasmes līmeņu apraksta specifikācijai 7-10 un 11-15 gadus
veciem skolēniem. Izdevumā ietverts valodas prasmes līmeņu vispārīgs apraksts, norādīti valodas apguves mērķi, uzdevumi un raksturots mācību saturs, kā arī piedāvāts šo valodas prasmes
līmeņu apraksts norādītajām skolēnu vecumgrupām.

UDK

811.174’24(072)
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Kopkataloga Id: 000982412
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums = Language Acquisition: Problems and Perspectives : conference proceedings / atbildīgā
redaktore Diāna Laiveniece ; redakcijas kolēģija: Zenta Anspoka, Linda Lauze,
Alīda Samuseviča [un vēl 7 redaktori] ; literārās redaktores: Diāna Laiveniece
(latviešu valoda), Baiba Kačanova (angļu valoda), Ulrika Kurth (vācu valoda), Nataļja Malašonoka (krievu valoda) ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2020.
XVI [16]. — 1 tiešsaistes resurss (368 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ;
16,38 MB. — Redaktori arī: Irina Strazdiņa, Anna Vulāne, Lilita Zaļkalne u.c. —
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu, angļu, vācu un krievu valodā,
kopsavilkumi angļu un latviešu valodā.

A n o t ā c i j a : Krājumā apkopoti raksti, kuru pamatā ir LiepU 16. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas notika 2019. gada 17. maijā, nolasītie referāti. Krājumā iekļautie raksti atsedz
gan dzimtās valodas, gan svešvalodu apguves problemātiku, sākot no pirmsskolas izglītības līdz
pieaugušam valodas apguvējam.

UDK

811.174’243(062)+81’243(062)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000987442
Dolana, Eva. DNS. Ārstu lieta : romāns / Eva Dolana ; no angļu valodas tulkojusi
Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga :
Kontinents, [2020]. — 511 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Between Two
Evils. — ISBN 978-9984-35-977-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Nelielu Anglijas ciematu pāršalc šaušalīga vēsts — brutāli noslepkavots cienījams un ieredzēts ārsts Džošua Einsvērts. Kad detektīvi rekonstruē Einsvērta pēdējās dienas,
viņi atklāj arvien jaunus noslēpumus un aizdomās turamos. Turklāt šī nav vienīgā lieta, kas jāizmeklē: no cietuma ir atbrīvots nežēlīgs slepkava, un detektīvi zina — viņš alkst atriebties likumsargiem. Atliek tikai minēt, kurš kļūs par pirmo upuri.

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000985768
Rūnija, Sallija. Normāli cilvēki : romāns / Sallija Rūnija ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 253,
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Normal people. — ISBN 978-9934-0-85130 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Konels un Meriana ir uzauguši mazā pilsētiņā Īrijas rietumos. Konels skolā ir
populārs puisis, bet Meriana ir savrupniece. Taču, kad abi uzsāk sarunu — neveiklu, bet aizraujošu, aizsākas kaut kas tāds, kas maina viņu dzīvi — stāsts par abpusēju valdzinājumu, draudzību
un mīlestību. Kopš Konela un Merianas pirmās sarunas ir pagājuši vairāki gadi, un lasītājs vēl
aizvien ir kopā ar abiem romāna varoņiem, kuri, mēģinot palikt šķirti, saprot, ka nespēj dzīvot
viens bez otra.

UDK

821.111(417)-31
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821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000986237
Čemberlena, Diāna. Īrisa zieds margrietiņu pļavā : romāns / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. —
Rīga : Kontinents, [2020]. — 459 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Big lies in a
small town. — ISBN 978-9984-35-978-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Traģisks satiksmes negadījums Morganas Kristoferas dzīvi maina uz visiem
laikiem. Viņai jāizcieš cietumsods par noziegumu, kuru izdarījis kāds cits. Morgana ir zaudējusi
mīļoto, un viņai nākas atvadīties no sapņa par gleznotājas karjeru… līdz brīdim, kad viņa saņem
unikālu darba piedāvājumu, kas ļautu ātrāk izkļūt brīvībā.

UDK

821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 000985772
Linka, Šarlote. Cietsirdīgās spēles : romāns / Šarlote Linka ; no vācu valodas
tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore Margarita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 479, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums:
Die Suche. — ISBN 978-9934-0-8540-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ziemeļanglijas tīrelī tiek atrasts pirms gada pazudušās Saskijas Morisas līķis.
Pēc tam bez vēsts pazūd vēl viena meitene. Vai ir uzdarbojies tas pats noziedznieks? Medijos ātri
izplatījušies minējumi par Tīreļu Killeru palielina spiedienu uz izmeklētāju Kalebu Heilu. Kriminālpolicijas seržante Keita Linvila no Skotlendjarda uzturas tajā apkārtnē, lai pārdotu savu vecāku māju. Viņa nejauši iepazīstas ar pazudušās meitenes izmisušo ģimeni un kļūst par izmeklētāju
drāmā, kurai nav ne sākuma, ne beigu. Un tad piepeši atkal pazūd viena meitene…

UDK

821.112.2-312.4

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000987580
Noviha, Anastasija. Sensejs no Šambalas / Anastasija Noviha ; tulkojums: Jānis
Ukins. — [Daugavpils] : Jevgenija Maļecka, [2020].
I [1]. — 325 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Сэнсэй. Исконный Шамбалы. — ISBN 978-9934-23-050-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir universāla un aktuāla jebkuram vecumam. Tā atklāj unikālu pasaules redzējumu un satur vērtīgas zināšanas, kā arī pamodina cilvēka dvēselē milzīgu garīgo
spēku un palīdz turēties pretī šīs pasaules cietsirdībai un netaisnīgumam, un piepilda cilvēka
dzīvi ar nenovērtējamu jēgu un maina viņa likteni uz labo pusi. Pēc tās izlasīšanas cilvēks jūt sevī
neparastu spēku pieplūdumu un garīgo pacēlumu.

UDK

821.161.1-3

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000987448
Černe, Diāna. 99 tīras domas, kuras izmainīja manu dzīvi / Diāna Černe, teksts
un ilustrācijas ; dizainere Laura Ščedrova. — [Rīga] : [Diāna Černe], [2020]. — 1
sējums [aptuveni 120 nenumurētas lpp.] : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-993423-094-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Atziņu grāmatā lasītājs atradīs 99 domas. Grāmata ir ērta līdzi ņemšanai, lai
vienmēr pa rokai būtu kāda svaiga doma, kur ielūkoties brīžos, kad trūkst padoma. Aizver acis…
uzticies sev… un ļauj saviem pirkstiem atšķirt tieši to atziņu, kura Tev sniegs atbildi un ļaus sevi
ieraudzīt it kā no putna lidojuma. D. Černe ir sabiedrisko attiecību speciāliste un „Cilvēka Apziņas
Skolas” pasniedzēja, kura nodarbojas ar apziņas attīstību, sapņu analīzi un cilvēka efektivitātes
palielināšanas izpēti praksē.

UDK
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Kopkataloga Id: 000987450
Jansons, Andris. Slepenie veidi kā pateikt / Andris Jansons (Afraīans). — [Kandavas novads] : [Andris Jansons], 2020. — 42 lpp. ; 9×8 cm. — Miniatūrizdevums. — ISBN 978-9934-23-097-4 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000987815
Nuts, Zane. Es izgludināju viņa kreklus : Zanes Nuts romāns / redaktore Elīna
Kuple ; vāka māksliniece Ieva Mazlazdiņa ; vāka dizains: Ginta Filia Solis. — [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], [2020]. — 175 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-99348935-0-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ieva ir vienkārša, jauna sieviete, kurai dzīve rit pēc viņas pašas noteikumiem.
Gana agri viņa ir izvēlējusies tādas dzīves vērtības, kuras sniedz mieru, harmoniju un saticību. Ja
neskaita neveiksmīgo romantisko dzīves pusi, visādi citādi Ieva ir laimīga. Tomēr viss mainīsies,
kad viņa negaidīti sastaps vīrieti, kurš sagriezīs viņas dzīvi kājām gaisā. Vīrieti, kura vērtības un
principi ir diametrāli pretēji. Viņas dzīvē ieplūdīs jaunas, intensīvas sajūtas, kurās būs jāmācās
nepazaudēt sevi.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000987572
Pāne, Everita. Skipera memuāri / Everita Pāne, teksts un foto. — [Jelgavas novads] : Rich Media, [2020]. — 140 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
A n o t ā c i j a : Veltījums Skiperam un visiem, kuri mīl takšus! Šī viennozīmīgi ir grāmata
garastāvokļa uzlabošanai. Pozitīvisma deva, kas liks uz brīdi aizmirst ikdienas rūpes, pasmaidīt,
nereti mēģinot apvaldīt smieklus un beigās, iespējams, nobirdināt arī pa kādai asarai!

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 000986229
Radiņa, Lidija. Garausīša Piča piedzīvojumi Teiču purva „Sīksalā” / Lidija Radiņa ; ilustrēja Dainis Ozoliņš. — [Madonas novads] : Lidija Radiņa, 2020. —
80 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
UDK
821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000987811
Sakalaurs, Pēteris. Seces klēpī : izbirums no atmiņu atlūzām / Pēteris Sakalaurs. — [Skrīveru novads] : [Pēteris Sakalaurs], 2020. — 266 lpp. : faksimili, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 256.-259. lpp. — ISBN 978-9934-8683-7-5 (brošēts).
UDK
821.174-94+821.174(092)+929(474.3)
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Kopkataloga Id: 000987502
Štelmahere, Vita. Annelores dārgumi / Vita Štelmahere ; atbildīgā redaktore
Santa Kugrēna ; Zinta Štelmahera mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2020].
Rafis detektīvs. — 158, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-2834 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rafis nolemj uzsākt privātdetektīva gaitas. Kur vislabāk meklēt klientus? Protams, ka internetā! Drīz uzrodas pirmais klients — Neapoles mastifa šķirnes kucīte Grēta, kura
nolīgst Rafi savas 16. gadsimtā dzīvojušās vectantes Annelores kakla siksnas piekariņa meklēšanai. Pazudušā dārguma meklējumi notiek Piltenē, Cēsīs, Koknesē, Siguldā un, visbeidzot, Rīgā.
Rafim piekariņa meklējumu laikā nākas piedzīvot gan jautrus, gan briesmu pilnus brīžus, sastapties ar jaukiem palīgiem un izcili bezsirdīgu ļaundari…

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000986988
Upelnieks, Egīls Vitauts. Vīru valodas / Egīls Vitauts Upelnieks. — Rīga : Sava
grāmata, 2020. — 193 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-66-0 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000987129
Zeibots, Andris. Krauklis : romāns / Andris Zeibots ; literārā redaktore Gundega
Blumberga ; zinātniskā redaktore Dr.theol. Ilze Jansone ; konsultants Vents Zvaigzne ; izdevuma redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku dizains. —
[Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. — 621, [2] lpp. ; 22 cm. — (Es esmu… Jānis Ziemeļnieks). — ISBN 978-9934-595-03-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Andra Zeibota romāns Krauklis — par vienu no populārākajiem latviešu
dzejniekiem 20. gs. 20.-30. gados, „konsekventāko romantiķi” Jāni Ziemeļnieku. Romānam „Krauklis” autora dotais žanra precizējums „fantāzija vēsturiskā iesaistē” ievirza lasītāju tajā gaisotnē, kas valda ļoti būtiskā Jāņa Ziemeļnieka mūža nogrieznī. Pēc ārstēšanās Šēnfelda nervu klīnikā
dzejnieks cenšas apjēgt, kā dzīvot tālāk. Ziemeļnieks ļoti gribētu turēt solījumu nekad vairs nepieskarties opija pudelītei, tomēr skaudrais vīziju un īstenības savijums liek meklēt dēmoniskās
Haijalijas apskāvienus.

UDK

821.174-31

821.511.111 Somu literatūra
Kopkataloga Id: 000987118
Simuka, Salla. Ieslēdz gaismu! ; Izslēdz gaismu! : stāsti / Salla Simuka ; no somu
valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Mārīte Gulbe. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 75, [1] lpp., 67, [1] lpp. ; 21 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija. — Oriģinālnosaukums: Sammuta valot! Sytytä
valot!. — ISBN 978-9934-0-8862-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Stāstu krājumā „Ieslēdz gaismu! Izslēdz gaismu!”, kas lasāms no abām grāmatas pusēm, ir apkopoti desmit skaisti un desmit šausmīgi stāsti, kuri veido spoguļattēlu, aizraujošā veidā atspoguļojot cits citu, un notikumi tajos atainoti no dažādiem skatpunktiem. Lasītājs
var izvēlēties, kuru stāstu lasīt vispirms, kā arī mainīt secību pēc saviem ieskatiem. Grāmatā ir
apkopoti stāsti par gados jauniem cilvēkiem, par pirmo mīlestību, par sevis izzināšanu, par to, ka
vienu un to pašu situāciju cilvēki var izdzīvot pavisam atšķirīgi.

UDK

821.511.111-34
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Kopkataloga Id: 000984579
Tītinens, Esko-Peka. Mīļās egles azotē / Esko-Peka Tītinens, Nikolajs Tītinens
[ilustrācijas] ; tulkojums no somu valodas: Lelde Rozīte ; redaktore Gundega Vētra. — Rīga : Alis, [2020]. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Kotikuusen kainalossa. — ISBN 978-9934-504-41-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kādu rītu zaķu meitene Mazā Zīle uz ciema ceļa satiek vecmāmiņu Martu.
Martai līdzi ir īsts dārgums — no mammasmammas saglabāts simtgadīgs ieraugs, no kā viņa
katru sestdienu ir cepusi rupjmaizi. Zīle sadraudzējas ar Martu un drīz vien uzzina, kā no maza
var izaugt liels un cik daudz var paveikt kopā. Kad maizes smarža izplatās pasaulē, uz dzīvi ciemā
pārceļas jauni iemītnieki. Un tad izrādās, ka mums visiem ir daudz kopīgi darāmā, kas sagādā
prieku!

UDK

821.511.111-93-32

821.511.113 Igauņu literatūra
Kopkataloga Id: 000987125
Kerenens, Mika. Rēgs uz divriteņa / Mika Kerenens ; ilustrējusi Marija Līza Plata ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 158, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Lasītprieks!). — Oriģinālnosaukums: Fantoomrattur. — ISBN 978-9934-0-8840-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Marijas mammai nolaupa rokassomu. Zaglis aiztraucas ar divriteni. Izrādās,
ka pilsētā pēdējā laikā notikušas daudzas slavenu dizaineru somu zādzības. Policija jau vairākas
reizes ir gandrīz noķērusi garnadzi, bet viņš vienmēr parādās un pazūd neizskaidrojamā veidā —
kā rēgs. Marija kopā draugiem cenšas atmaskot ļaundari. Vienīgais pavediens, kas viņiem varētu
noderēt — savus uzbrukumus laupītājs filmē. Lai uzzinātu, kuram velosipēdistam pie ķiveres ir
kamera, draugi dodas uz skeitparku un tur iepazīstas ar pilsētas prasmīgākajiem braucējiem.
Kurš no viņiem ir Rēgs?

UDK

821.511.113-93-312.4

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 000984627
Dzīvnieku stāsti / tulkojums: Edvīns Raups, Dace Andžāne, Kristaps Baķis, Jana
Bērziņa, Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 301, [3] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: Animals Storybook Collection. — ISBN 978-9934-16-823-9
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā krājumā tevi gaida tikšanās ar jauniem un seniem draugiem — Disney
studijas animācijas filmu varoņiem. Gatavo brokastis kopā ar žurkulēnu Remiju, iepazīsties ar
pelēna Timotija vecākiem, palīdzi kaķēnam Figaro atgriezties mājās un piedzīvo vēl daudz citu
aizraujošu notikumu kopā ar jaukajiem dzīvnieciņiem!

UDK

82-93-32

Kopkataloga Id: 000984584
Ķepu patruļa / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont
Publishing, [2020].
Aizraujošie kucēnu stāsti. — 70 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. 5-Minute Stories Collection. —
ISBN 978-9934-16-801-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Steidz palīgā kopā ar Ķepu patruļu! Šajā stāstu krājumā varēsi lasīt par Skajas
trikiem augstu gaisā, cīņu pret viltīgo mēru Hamdingeru, bīstamām gaisa balonu sacīkstēm un
Rabla lielo vēlēšanos. Iekārtojies ērti — un lai sākas aizraujoši piedzīvojumi!

UDK

82-93-32
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Kopkataloga Id: 000984633
Troļļi 2 / [adaptējis] David Lewman ; [ilustrācija]: Alan Batson, Fabio Laguna,
Grace Mills ; tulkojuši Diāna Alksne, Kristaps Baķis ; redaktore Antra Jansone ;
DreamWorks. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Lielisku stāstu krājums. — 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Trolls 2. — ISBN 978-9934-16-824-6
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Sirsnīga tikšanās ar drosmīgo troļļu princesi Popiju, karali Pepiņu, piesardzīgo Zaru un citiem troļļiem! Izrādās, pasaulē ir vēl citi troļļi — kopā sešas dažādas ciltis — un
katra no tām ir pārņemta ar savu mūzikas stilu. Mierīga sadzīvošana ir apdraudēta, jo rokertroļļu
karaliene Bārba uzskata, ka visiem troļļiem ir jāļaujas rokam!

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 000988845
Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji: Pāvils
Raudonis, Juris Visockis ; teksts: Dainis Āzens, Līga Blaua, Dace Ezera, Dainis
Īvāns, Ilga Liepiņa, Juris Lorencs, Pāvils Raudonis, Astrīda Stanke, Inese Šuļžanoka, Juris Visockis ; foto: Ēriks Fridrihsons, Imants Ķīkulis, Romāns Kokšarovs,
Jānis Rieksts, Vilis Rīdzenieks. — Rīga : Jumava, [2019].
IX [9]. — 202, [3] lpp., 10 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ;
20 cm. — (Jumavas grāmatas — Tava laika patiesā vērtība). — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-20-375-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā aprakstīti notikumi un personības, kas atklāj ne vien konkrētu cilvēku likteņus, bet raksturo arī Latvijas vēsturi kopumā. Sabiedrība, kas zina savu vēsturi, savas
leģendas un to dzīves stāstus, ir bagāta sabiedrība.
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Kopkataloga Id: 000986233
Geka, Dzintra. Šalom, Sibīrija! : 1941. un 1949. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto ebreju atmiņas = Шалом, Сибирь… : воспоминания евреев, которые были
вывезены из Латвии в Сибирь в 1941 и 1949 годах = Shalom, Siberia! : memoirs of Jews who were taken from Latvia to Siberia in 1941 and 1949 / Dzintra
Geka ; intervētāji: Aivars Lubānietis un Dzintra Geka ; redaktori: Irēna Pārupe,
Liveta Sprūde, Baiba Kazule, Dzintra Geka, Žanna Ezīte ; dizains: Vanda Voiciša. — [Rīga] : Fonds „Sibīrijas bērni”, [2020]. — 659 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
25 cm. — Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 978-99348219-7-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Skaita ziņā otra lielākā tauta, kas cieta 1941. gada deportācijā, ir ebreji. Tie,
kuri izglābās, atgriezās Latvijā, bet viņu tuvinieki bija iznīcināti 2. Pasaules kara laikā. 70. gados
lielākajai daļai izdevās izbraukt uz Izraēlu. Mēs intervējām Sibīrijas bērnus arī tur. Esam intervējuši 670 cilvēkus Latvijā, Krievijā, Izraēlā, Amerikā. Esam saņēmuši daudz gaismas, mīlestības
un cerības apliecinājumus mūsu Latvijas nākotnei. Gribam to nodot nākamajam paaudzēm”, teic
grāmatas autore.
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