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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000982790
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas (23 : 2019 : Rēzekne, Latvija). Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas : 23. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference : 2019.
gada 24. aprīlis = Human. Environment. Technology : 23rd students international
scientific and practical conference : Rezekne, Latvia, 24 April 2019 / Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (160 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
kartes, shēmas, tabulas ; 26,79 MB. — „ISSN 2592-8597”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK
004(062)+502/504(062)+62(062)

005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 000983887
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas / Tieslietu ministrijas
darba grupa dokumentu izstrādāšanas jautājumos. — [Rīga] : Tieslietu ministrija, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (117 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
3,51 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas izstrādātas ar mērķi
skaidrot normatīvajos aktos noteiktās prasības dokumentu (arī elektronisko dokumentu) izstrādāšanai un noformēšanai, sniedzot piemērus šo prasību piemērošanai. Vadlīniju mērķauditorija
ir ikviena organizācija un fiziskā persona, kurai ir nepieciešama palīdzība dokumenta noformēšanā.

UDK

005.92(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000987674
Ērgle, Daiga. The Impact of Gamification on Employee Engagement in a Complex
System of Human Resource Management Processes : doctoral thesis submitted
for the scientific doctors’s degree (Ph.D.) / Daiga Ērgle ; scientific supervisor
Dr.oec. Inesa Vorončuka ; University of Latvia. — Riga : [izgatavotājs nav zināms],
2020. — 289 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 212.231. lpp. — Teksts angļu valodā, anketas latviešu valodā.
UDK
005.95/.96(043)
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 000983951
Сангаван, Александр. Путешествие по домам препятствий (6, 8, 12) : ведическая астрология / Александр Сангаван. — [Rīga] : [Gaurāngas bhakti jogas
biedrība], 2019. — 1 tiešsaistes resurss (201 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,83 MB. —
ISBN 978-9934-575-21-1 (PDF).
UDK
133.52

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000984795
Roze, Gundega. Diamonds in Your Backyard : small, beautiful changes to inspire
and catalyse your own personal renaissance / Gundega Roze ; translation: Žaneta
Vēvere Paskvalīni ; editor Sara Joanna Smith ; cover and book design: Gundega
Ozoliņa ; authors of photos: Elīna Upmane, Anna Turanova, Anita Austvika. —
Riga : Avantis Publishing, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ;
95,42 MB. — Tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Dimanti tavā
pagalmā. — ISBN 978-9934-8687-3-3 (ePUB).
A n o t ā c i j a : Iedvesma. Skaistums. Sirds piepildījums. Viss jau ir tevī. „Dimanti tavā pagalmā” ir praktiska dzīvesstila grāmata, kuru veidojusi vairāku sieviešu žurnālu galvenā redaktore
Gundega Bičevska. Grāmatā autore dalās daudzu gadu garumā uzkrātajās zināšanās par to, kā
atklāt savas dzīves apslēptos dārgumus, kā ikdienā vairot skaistumu un iemācīties bez upuriem,
tēriņiem un pašpārmetumiem beidzot justies foršai sievietei.

UDK

159.922.1-055.2(035)+305-055.2(035)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000988878
Džakvinta, Guljelmo. Garīgās dzīves minimālā programma / Guljelmo Džakvinta ; no itāļu valodas tulkojusi Baiba Brūdere ; literārā redaktore Dzintra Krievāne. — [Rīga] : Pro Sanctitate, 2020. — 39 lpp. ; 15 cm. — Oriģinālnosaukums:
Programma minimo di vita spirituale. — ISBN 9788873961314 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Kustības „Pro Sanctiate” dibinātāja bīskapa Guljelmo Džakvintas (1914-1994)
pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados uzrakstītā „Garīgās dzīves minimālā programma” pieredzējusi vairākus izdevumus itāļu valodā. Nelielā grāmatiņa pēc būtības ir koncentrēts ceļvedis ticības praktizēšanai un padziļināšanai ikdienas dzīvē. Šie padomi un norādes, prasības un uzmundrinājumi ir noderīgi ikvienam, kurš Jēzus aicinājumu uz svētumu uztver personiski un nopietni.

UDK

27-584

Kopkataloga Id: 000989536
Heigins, Kenets V. Neapjaustais slavēšanas spēks / Kenets V. Heigins ; tulkojums
latviešu valodā: Jelgavas kristiešu draudze „Godība”. — [Jelgava] : Jelgavas kristiešu draudze „Godība”, [2020]. — 167 lpp. ; 22 cm. — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: The Untapped Power in Praise. — ISBN 978-9934-8786-4-0
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Dieva slavēšanā ir paslēpts spēks, kuru Kunga Jēzus Kristus Draudze vēl nav
aptvērusi. Šajā grāmatā Kenets V. Heigens runā par slavēšanas terapiju, cilvēka garīgajām Jērikām, slavēšanu kā dzīvesveidu, slavēšanu un ticību, kā iegūt pilnu Dieva svētību mēru, slavēšanu
kā spēka rezervuāru. Slavēšana palīdz mums skatīties nevis uz apstākļiem, bet uz Dievu, kurš
dara brīnumus mūsu labā.

UDK

27-14+27-42

Kopkataloga Id: 000984879
Plūme, Ilārs. Jāņa evaņģēlija komentārs / Ilārs Plūme ; atbildīgais par izdevumu
Juris Matvejs ; redaktore Milda Klampe. — [Ķekavas novads] : Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu draudze, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (ePub) :
ilustrācijas ; 2,06 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-19-596-9 (ePub).

A n o t ā c i j a : Jāņa evaņģēlijs sarakstīts, lai sniegtu padziļinātu izpratni par Jēzus dzīvi un
darbību, kas palīdzētu kristiešiem atbildēt uz pieaugošo maldu mācītāju propagandu. Daudzējādā ziņā maldīgās tā laika reliģiskās idejas atgādina mūsdienās plaši izplatītas domas. Grāmata
nepretendē uz oriģinalitāti, bet drīzāk tās ir citu labāko autoru veikuma apkopojums, kas sniedz
ekseģētisku, vēsturisku un mūsdienu jautājumus adresējošu Jāņa evaņģēlija izklāstu.

UDK

27-247.8-277
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000986475
Atspēriens karjerai (2019 : Jēkabpils, Latvija). Zinātniski praktiskā konference „Atspēriens karjerai” : tēžu krājums / Jēkabpils Agrobiznesa koledža. — Jēkabpils : Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) ;
645 KB. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. — ISBN 978-9984-691-29-9
(PDF) ; ISBN 9789984691282 (kļūda).
UDK
3(062)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 000986798
Atlantic Council of Montenegro. Russia’s Narratives Toward the Western Balkans: Analysis of Sputnik Srbija / author: Atlantic Council of Montenegro ; language editor Kārlis Streips ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic
Communications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (77 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas ; 8,46 MB. — Interneta resursu rādītājs: 69.-77. lp. —
ISBN 978-9934-564-24-6 (PDF).
UDK
316.774:32(497.11)(078.7)+316.776.2(497.11)(078.7)+
+32.019.5(470+571)(078.7)
Kopkataloga Id: 000986325
Baltic Media Health Check 2018-2019 : protecting media freedom / Džina Donauskaitė, Madara Fridrihsone, Marju Himma-Kadakas, Aija Krūtaine, Alina Lastovska ; editors: Aija Krūtaine, Sanita Jemberga ; language editors: Jody McPhillips, Tim Brogden, Aleks Tapinsh, Uldis Brūns ; cover illustration: Gatis Šļūka ;
graphic design: Dace Eglīte. — Riga : The Centre for Media Studies at SSE Riga,
2019. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 3,00 MB. — ISBN 978-9984-822-42-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra „Re:Baltica” sadarbībā ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā tapušais ikgadējais pētījums „Baltic Media Health Check” iezīmē galvenās tendences Baltijas mediju tirgū.

UDK

316.774(474)(078.7)+07(474)(078.7)

Kopkataloga Id: 000986806
Doncheva, Tihomira. Tracking Russia’s Narratives in the Western Balkan Media
Space / Tihomira Doncheva ; language editor Jazlyn Melnychuk ; design: Kārlis
Ulmanis — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. —
1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 9,55 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 39.-41. lp. — ISBN 978-9934-564-76-5 (PDF).
UDK
316.774:32(497.11)(078.7)+316.776.2(497.11)(078.7)+
+32.019.5(470+571)(078.7)
Kopkataloga Id: 000986812
Manokara, Rueban. Manipulation Ecosystem of Social Messaging Platforms /
Rueban Manokara, Marina Paramonova ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO
Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(28 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,85 MB. — Bibliogrāfija: 27. lp. — ISBN 978-9934564-73-4 (PDF).
UDK
316.776.2(078.7)
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Kopkataloga Id: 000986831
Ong, Jonathan Corpus. Mitigating Disinformation in Southeast Asian Elections:
Lessons from Indonesia, Philippines and Thailand / authors: Jonathan Corpus
Ong and Ross Tapsell ; contributors: Duncan McCargo, Thaweeporn Kummetha,
Virot Ali, Sebastian Bay ; copy editor Anna Eiženija Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. — 1
tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : tabulas ; 2,95 MB. — Bibliogrāfija: 31.-34. lp. —
ISBN 978-9934-564-74-1 (PDF).
UDK
316.776.2(5-13)(078.7)+316.774:32(5-13)(078.7)+324(5-13)(078.7)
Kopkataloga Id: 000986319
Tomsone, Signe. Latvijas iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma veselību ietekmējošo paradumu un funkcionālo spēju pētījums : gala ziņojums / Signe Tomsone,
Maruta Pranka, Iveta Briška ; Sabiedriskās Domas pētījumu centrs SKDS. — Rīga :
Veselības ministrija, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (130 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 3,64 MB. — Bibliogrāfija: 117.-121. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-8845-3-5 (PDF).
A n o t ā c i j a : Sabiedrības novecošanās mūsdienās ir viena no sabiedrības veselības aktualitātēm. PVO veselīgu novecošanos definējusi kā procesu, kurā tiek attīstītas un uzturētas indivīda funkcionālās spējas dzīves kvalitātes un labklājības nodrošināšanai vecumdienās. Latvijas
iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma veselību ietekmējošo paradumu un funkcionālo spēju pētījums tika īstenots ar mērķi iegūt uz pierādījumiem balstītu informāciju par veselību ietekmējošiem paradumiem un funkcionālām spējām reprezentatīvā populācijā Latvijas iedzīvotājiem
vecumā no 65 gadu vecuma.

UDK

316.654:613.98(474.3)(047.3)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 000986792
Zamfir, Rufin. Risks and Vulnerabilities in the Western Balkans / Rufin Zamfir ;
editor Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,36 MB. — Bibliogrāfija: 35. lp. — ISBN 978-9934-564-51-2 (PDF).
UDK
327(497)

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 000986764
The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs / edited by Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis, Kārlis Bukovskis ; cover design: Mārtiņš Bērziņš ; translation to English:
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ; English language editing: Tālis Saule Archdeacon. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, [2020].
Global Thought and Latvia. — 1 tiešsaistes resurss (185 lp., PDF) ; 2,93 MB. —
Ziņas par autoriem: 181.-184. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Tulkots no
latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Latvijas ārlietu simtgade. Pasaules
doma un Latvija. — ISBN 978-9934-567-47-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Izdevums turpina publikāciju sēriju par idejām, darbiem un personībām, kā
arī scenārijiem nākotnei Latvijas ārpolitikā. Šīs grāmatas uzdevums ir skaidrot pasaules domas
ietekmi uz Latviju. Autori aplūko pašnoteikšanās, normatīvā multilaterālisma, nacionālisma, vadonisma, feminisma, neatzīšanas politikas, „vēstures beigu” un „civilizācijas sadursmes” idejas,
legālisma un cilvēktiesību attīstību, kā arī konkrēto ideju ietekmi uz Latviju.

UDK

327(474.3)”19”(082)
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33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 000986428
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (10 : 2020 : Rīga,
Latvija). International scientific conference „Emerging Trends in Economics,
Culture and Humanities (etECH2020)” : abstracts proceedings / chief editor
Dr.oec. Jelena Titko. — Riga : Ekonomikas un kultūras augstskola : Alberta koledža, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (74 lp., PDF) ; 1,74 MB. — ISBN 978-998424-236-1 (PDF) (Ekonomikas un kultūras augstskola) ; 978-9934-8772-9-2 (PDF)
(Alberta koledža).
UDK
33(062)+34(062)+37(062)+304.4(474.3)(062)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000983902
Biznesa augstskola Turība. Starptautiskā zinātniskā konference (21 : 2020 :
Rīga, Latvija). XXI Turiba University Conference „Sustainable Economy. The Latvian Story” : Riga, 21 April 2020 / language editor Sundars Vaidesvarans ; [priekšvārds]: Zane Driņķe. — Riga : Biznesa augstskola Turība, [2020]. — 1 tiešsaistes
resurss (131 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 3,63 MB. — (Biznesa augstskolas
Turība konferenču rakstu krājums, ISSN 1691-6069). — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, ievads paralēli
latviešu un angļu valodā.
UDK
34(474.3)(062)
Kopkataloga Id: 000989530
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]. — 8 lpp. : shēmas ; 30 cm. —
Bibliogrāfija: 8. lpp. — ISBN 978-9934-598-01-2 (brošēts).
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

342.534(4)(047)+174:35.08(4)(047)

Kopkataloga Id: 000986776
Selga, Ēriks K. The Legal Implications of Malicious Exploitation of Social Media / Ēriks K. Selga ; copy editing: Kārlis Streips ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga :
NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,49 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 25.-29. lp. —
ISBN 978-9934-564-63-5 (PDF) ; ISBN 9789934564727 (kļūda).
UDK
34:004+316.774:004.738.5

6

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 12, 16.–30. jūnijs

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)
Kopkataloga Id: 000986821
Manokara, Rueban. Strategic Communications in Crisis: How East Asian Governments Responded to the COVID-19 Pandemic / authors: Rueban Manokara,
Kristina Van Sant, Monika Hanley, Marina Paramonova, Henrik Twetman ; contributor Rolf Fredheim ; copy editing: Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis. —
Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes
resurss (41 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,41 MB. — Bibliogrāfija:
39.-40. lp. — ISBN 978-9934-564-77-2 (PDF).
UDK
351.77+616.98:578

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 000986896
Štāba bataljonam — 100 / zinātniskā redaktore Barba Ekmane ; literārā redaktore Rasma Priekule ; ievadvārdi: Seldzis Grasmanis ; grāmatas dizains: Aigars
Nesters. — [Rīga] : Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (249 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20,94 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN 9789934199387.

A n o t ā c i j a : Grāmata par īstiem cilvēkiem un patiesiem notikumiem, par izcilu vienību.
Kur cilvēku un notikumu mijiedarbībā 100 gadu griezumā ir veidojusies, zudusi un atjaunota leģendāra vienība — Štāba bataljons. Grāmata ir veltīta Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona
simtgadei. Vienlaikus tas ir atmiņu krājums par bijušajiem laikiem un vēstījums tiem, kuri par
Štāba bataljonu uzzina pirmo reizi.

UDK

37

355.31(474.3)+355.486(474.3)(091)

Izglītība

Kopkataloga Id: 000986353
Rudzītis, Rinalds. Kultūras pieredze. Ko ar to darīt? : metodiskie ieteikumi pedagogiem kultūras norišu iekļaušanai mācību saturā un diskusijas par Eiropu
veicināšanai / Rinalds Rudzītis, Evija Rudzīte ; galvenā redaktore Aija Tūna ; eksperti: Laura Miķelsone, Mairita Neilande. — Rīga : Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (80 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
702,29 KB. — Bibliogrāfija: 78.-79. lp. — ISBN 978-9934-23-058-5 (PDF).

A n o t ā c i j a : Lai sekmētu jauniešu sastapšanos ar kultūru, Latvijas izglītības iestādēm
kopš 2018. gada rudens pieejama programma „Latvijas skolas soma”. Gūstot kultūras pieredzi
skatuves mākslas, dejas, kino un mūzikas jomās, šajā krājumā ietvertie materiāli sniedz idejas un
piemērus, kā pedagogs mācību procesā var integrēt vērtību apguvi un izpratni.

UDK

37.091.33:792.091-027.22(072)+37.091.33:791-027.22(072)

Kopkataloga Id: 000984655
Rural Environment. Education. Personality (13 : 2020 : Jelgava, Latvija).
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 13th international scientific conference, 8th-9th May 2020 / editor-in-chief Vija Dislere ; compiler of the proceedings Zane Beitere-Selegovska ; cover design: Natalja
Vronska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. — Jelgava : Latvia University
of Life Sciences and Technologies, 2020.
No. 13. — 473 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Resursā uzrādīts drukātā izdevuma ISSN 2255-8071 un elektroniskā izdevuma ISSN 26615207. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-342-9 (brošēts).
UDK
37.013(062)+37.015.4(062)+374.7(062)
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Kopkataloga Id: 000983899
Rural Environment. Education. Personality (13 : 2020 : Jelgava, Latvija). Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 13th international scientific conference, 8th-9th May 2020 / editor-in-chief Vija Dislere ;
compiler of the proceedings Zane Beitere-Selegovska ; Latvia University of Life
Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and
Home Economics. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2020.
No. 13. — 1 tiešsaistes resurss (474 lp, PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 10,54 MB. — Resursā uzrādīts elektroniskā izdevuma ISSN 2661-5207 un
drukātā izdevuma ISSN 2255-8071. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 9789984-48-343-6 (PDF).
UDK
37.013(062)+37.015.4(062)+374.7(062)
Kopkataloga Id: 000986295
Skolas darbībā / tulkotāja Ilze Dalbiņa ; Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācija, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. — Rīga : Apvienoto
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija,
2020.
Pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai : ceļvedis skolēniem. —
1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,25 MB. — Bibliogrāfija:
29. lp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Schools in action.
Global citizens for sustainable development: a guide for students. — ISBN
978-9934-8876-4-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Ceļveža „Skolas darbībā. Pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai”
mērķis ir iepazīstināt vidusskolēnus ar globālā pilsoniskuma izglītību (GPI) un izglītību ilgtspējīgai attīstībai (IIA) un sniegt idejas un aktivitāšu piemērus, kas veicina pilsonisko līdzdalību un
atbalstu ilgtspējīgai pasaules attīstībai. Ceļvedis veidots, balstoties uz diskusijām un aktivitātēm,
kurās piedalījušies gandrīz 1100 dalībnieki no 104 valstīm.

UDK

37.017.4(072)

Kopkataloga Id: 000986300
Skolas darbībā / tulkotāja Ilze Dalbiņa ; Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācija, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. — Rīga : Apvienoto
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālā komisija
(UNESCO LNK), 2020.
Pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai : ceļvedis skolotājiem. —
1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,01 MB. — Bibliogrāfija:
33. lp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Schools in action.
Global citizens for sustainable development: a guide for teachers. — ISBN
978-9934-8876-2-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Skolotāju ceļveža „Skolas darbībā. Pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai
attīstībai” mērķis ir iepazīstināt skolotājus ar globālā pilsoniskuma izglītību (GPI) un izglītību
ilgtspējīgai attīstībai (IIA). Tas sniedz vidusskolu skolotājiem idejas un aktivitāšu piemērus, kas
veicina skolēnu pilsonisko līdzdalību un atbalstu ilgtspējīgai pasaules attīstībai. Skolotāja ceļvedis veidots, balstoties uz diskusijām un aktivitātēm, kurās piedalījušies gandrīz 1100 dalībnieki
no 104 valstīm.

UDK

37.017.4(072)
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373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 000986338
Dzīvot, mācīties un strādāt kopā : jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta ietvaros gūtā pieredze / sastādītāja un satura redaktore Aija Tūna ;
programmas satura un metodikas ekspertes: Aija Tūna un Iveta Vērse. — Rīga :
Izglītības attīstības centrs, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (74 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,92 MB. — ISBN 978-9934-8918-0-9 (PDF).

A n o t ā c i j a : Jauniešu integrācijas projekts „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” īstenots no
2018. gada novembra līdz 2020. gada martam sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.
Projektā iesaistījušās 15 skolu komandas, kas pārstāv visus Latvijas reģionus un ir ieinteresētas
pilnveidot savas zināšanas un prasmes izmantošanai gan tiešajā mācību procesā, gan audzināšanas un ārpusstundu darbā, kā arī apkārtējās kopienas ietvaros, sekmējot jēgpilnu jauniešu līdzdalību un veidojot pamatu saliedētai sabiedrībai un sekmējot pārmaiņas plašākā lokā.

UDK

373(474.3)(082)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kopkataloga Id: 000984332
Birge, Traci. Grasslands, Biodiversity and Business : report to the GrassLIFE project / Traci Birge ; editor Inga Račinska ; advisors: Andrejs Briedis, Baiba Strazdiņa, Solvita Rūsiņa ; Latvian Fund for Nature. — [Rīga] : Latvian Fund for Nature,
2019. — 1 tiešsaistes resurss (116 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 10,45 MB. — Bibliogrāfija: 107.-113. lpp. — ISBN 978-9934-8885-0-2 (PDF).

A n o t ā c i j a : Kā būtu dzīvot Latvijā bez putniem, bez ziedošām pļavām, bez dabiskiem,
skaistiem mežiem? Bioloģiskās daudzveidības izzušana ir viena no divām lielajām cilvēku radītajām vides problēmām (otra ir klimata pārmaiņas), kas draud līdz nepazīšanai mainīt pasauli,
kurā dzīvojam.

UDK

502.17:633.2.032(4-17)(047.31)+502.17:633.2.032(474.3)(047.31)+
+633.2.032(4-17)(047.31)+633.2.032(474.3)(047.31)

51 Matemātika
Kopkataloga Id: 000985031
Dzene, Ilze. Savieno cipariņus transporta līdzekļiem : 4-5-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,01 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : 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: 000985783
Dzene, Ilze. Savieno skaitļus 1-10 [dzīvniekiem] : tematiskais krājums 3-4 gadus
veciem bērniem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,48 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Pildot šīs darba lapas, bērns ne tikai iemācīsies secīgi savilkt ciparus, bet
arī dažādo dzīvnieku nosaukumus! 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
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA
Biotehnoloģija

Kopkataloga Id: 000984328
Nanomaterials for biosensors and biomedical applications (2019 : Jūrmala,
Latvija). Nanomaterials for biosensors and biomedical applications : international conference, July 2-4, Jurmala : book of abstracts / University of Latvia. —
[Rīga] : [Latvijas Universitāte], [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (68 lp., PDF) :
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 2,23 MB. — The conference is supported by the
University of Latvia under the ERDF project No. 1.1.1.5/18/I/016 and European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreements No 778157-CanBioSe and No 777926-NanoSurf. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-23-044-8 (PDF).
UDK
60(062)+61(062)+620.2-022.532(062)+577.3:681.586(062)

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000986226
International Conference of Morphology Sciences (25 : 2020 : Rīga, Latvija). XXV Student International Conference of Morphology Sciences : 14 May 2020,
Rīga : abstracts book / Rīga Stradiņš University. Institute of Anatomy and Anthropology. — Rīga : Riga Stradiņš University, 2020. — 61 lpp. ; 21 cm. — Autoru
rādītājs: 60.-61. lpp. — ISBN 978-9934-563-62-1 (brošēts).
UDK
611(062)
Kopkataloga Id: 000987724
Kinēna, Linda. Aspartilproteāžu inhibitoru izstrāde malārijas ārstēšanai : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: organiskā ķīmija / Linda Kinēna ; darba zinātniskā vadītāja Dr.chem. Vita Ozola ; recenzenti: Dr.habil.chem. Gunārs Duburs, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.chem.
Gints Šmits ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte = Design and Synthesis of
Aspartic Protease Inhibitors as Antimalarial Agents : summary of doctoral thesis
submitted for the degree of doctor of chemistry, subfield of organic chemistry /
Linda Kinena ; supervisor Dr.chem. Vita Ozola ; reviewers: Dr.habil.chem. Gunārs
Duburs, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.chem. Gints Šmits ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 74 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 34.-37. un 71.-74. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā,
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18526-7 (brošēts).
UDK
615.28(043)
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630 Mežsaimniecība
Kopkataloga Id: 000986312
Niemiste, Penti. Bērzu audzēšana un izmantošana / Penti Niemiste, Anneli Vihere-Ārnio, Pirko Vellinga, Henriks Herejervi, Erki Verkasalo ; no somu valodas
tulkojusi Laimdota Lāce ; atbildīgais redaktors Agris Meilerts ; literārā redaktore
Guna Kalniņa ; vāka dizains: Dita Pence. — [Rīga] : Latvijas Finieris, [2020]. — 1
tiešsaistes resurss (242 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 7,57 MB. —
Bibliogrāfija: 231.-241. lp. — Oriģinālnosaukums: Koivun kasvatus ja käyttö. —
ISBN 978-9934-8923-1-8 (PDF).

A n o t ā c i j a : Bērzs ir viena no Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgākajām koku sugām. Bērza
koksne tiek izmantota rūpniecībā vairāk nekā simt gadus, nemaz nerunājot par mājsaimniecībām, kur bērzs izmantots kopš sendienām. Jau vairākas desmitgades Latvijas mežzinātnieki veic
pētījumus par bērza audzēšanu un izmantošanu. Bet ir vēl viena valsts, kurā bērza izpēte notiek
nu jau vairāk nekā pusgadsimtu — tā ir Somija! Šajā grāmatā bērzs aplūkots ļoti plašā tvērienā,
sākot no sēklas un beidzot ar koksnes pārstrādi.

UDK

630*2:582.632.1(480)(035)+582.632.1(480)(035)+674.031.632.1(480)(035)

636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana
Kopkataloga Id: 000960708
Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes (2019 : Jelgava, Latvija). Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences „Veterinārmedicīnas
zinātnes un prakses aktualitātes” raksti : Jelgava, 2019. gada 21.-23. novembrī =
Animals. Health. Food Hygiene : proceedings of conference on „Current events in
veterinary research and practice” : 21-23 November 2019, Jelgava, Latvia / atbildīgā par izdevumu Anda Valdovska ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Veterinārārstu biedrība], 2019. — 1
tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,03 MB. — (Veterinārmedicīnas raksti, ISSN 1407-1754). — Bibliogrāfija rakstu beigās, autoru alfabētiskais rādītājs: 42. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK
636.09(062)+614.31(062)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kopkataloga Id: 000986437
Grinbergs, Artis. Priekšlikumi par iespējām palielināt Latvijas produktu eksporta plūsmu caur Rīgas brīvostu / Artis Grinbergs, Edvīns Karnītis ; redaktors
Edvīns Karnītis. — Rīga : Domnīca Certus, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,91 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-577-09-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Šis pētījums veikts ar mērķi izpētīt iespējas un sagatavot priekšlikumus Rīgas brīvostas pārvaldei par to, kā palielināt Latvijas produktu eksporta plūsmu caur Rīgas ostu,
identificējot eksportējošo nozaru un industriju attīstības perspektīvas reģionos un iespējamo
eksporta produktu pieauguma apjomu.

UDK

656.615(474.362.2)(047.31)+656.025.4(474.31)(047)+339.564(474.3)(047.31)
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Kopkataloga Id: 000984058
Latvijas jūrniecības gadagrāmata / redkolēģija: Antons Vjaters, Anita Freiberga ; priekšvārda autore, rakstus publicēšanai sagatavojusi Anita Freiberga ; LJA
informāciju publicēšanai sagatavojusi Sarma Kočāne ; Latvijas Jūrniecības savienība. — Rīga : Latvijas Jūrniecības savienība, 2019.
2018, 26. grāmata. — 1 tiešsaistes resurss (513 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 16,15 MB. — Autori: Ilona Audere, Dāvis Beitlers, Andris
Cekuls, Iveta Erdmane, Anita Freiberga, Roberts Gailītis, Indra Grase, Askolds
Hermanis, Antons Ikaunieks, Inta Kārkliņa, Sarma Kočāne, Ģirts Kondrāts, Juris Kriķis, Aigars Miklāvs, Juris Skrube, Normunds Smaļinskis, Gints Šīmanis,
Ieva Šmite.
UDK
656.6(474.3)+629.5(474.3)
Kopkataloga Id: 000984061
Latvijas jūrniecības gadagrāmata / redkolēģija: Antons Vjaters, Anita Freiberga ; priekšvārda autore, rakstus publicēšanai sagatavojusi Anita Freiberga ; LJA
informāciju publicēšanai sagatavojusi Sarma Kočāne ; Latvijas Jūrniecības savienība. — [Rīga] : Latvijas Jūrniecības savienība, [2020].
2019. — 1 tiešsaistes resurss (528 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti, tabulas ;
17,08 MB. — Autori: Alnis Auziņš, Dāvis Beitlers, Andris Cekuls, Iveta Erdmane, Anita Freiberga, Indra Grase, Evija Hauka, Inta Kārkliņa, Sarma Kočāne, Aigars Miklāvs, Juris Skrube, Normunds Smaļinskis, Gints Šīmanis, Gunārs Zaks.
UDK
656.6(474.3)+629.5(474.3)
Kopkataloga Id: 000984831
Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā /
izpildītājs: Enviroprojekts. — Rīga : Latvijas Valsts ceļi, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (131 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 6,16 MB. — Bibliogrāfija: 77.-79. lp. un zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Pētījums raksturo velosatiksmi un tās infrastruktūru nacionālā mērogā un
vides dimensijās. Velosatiksmei ir vairākas priekšrocības: netiek radīti sastrēgumi, izmantota
degviela, emitēti izmeši vai citādi radīts gaisa un trokšņa piesārņojums, un tā pozitīvi ietekmē
sabiedrības veselību. Tie ir tikai daži piemēri, kas apliecina velosatiksmes priekšrocības pār motorizēto transportu.

UDK

656.183(474.3)(047.31)+316.654:656.183(474.3)(047.31)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 000982661
Каплан, Ярослав. Бизнес интеллект в новом мире D.E.S.T. : стратегическое
мышление в эпоху перемен / Ярослав Каплан. — [Rīga] : Jaroslavs Kaplans,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (227 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
7,07 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8899-4-3 (PDF).
UDK
658
Kopkataloga Id: 000982657
Каплан, Ярослав. Теория решения неструктурированых специальных задач = Theory of Resolving Unstructured Special Tasks (Way of T.R.U.S.T.) / Яро
слав Каплан. — [Rīga] : Jaroslavs Kaplans, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (94 lp.,
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,53 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
Teksts krievu valodā, nosaukums paralēli krievu un angļu valodā. — ISBN 9789934-8899-3-6 (PDF).
UDK
658.81+005.511
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000982667
5 gadu jubilejas profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” maģistra
darbu katalogs / atbildīgā par izdevumu Diāna Apele ; literārā redaktore Vita
Ansone ; dizainere Elva Kājiņa ; tulkotāja Izolde Aņiskoviča ; Māra Justa un darbu
autoru fotogrāfijas ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. — [Rēzekne] : Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmija, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (76 lp., PDF) : ilustrācijas,
portreti ; 96,12 MB. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds, darbu nosaukumi un
iespiedziņas paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-240-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” piecu gadu jubilejas
katalogā apkopotas 29 absolventu maģistra darbu koncepcijas un atklāta daļa no katra projekta
vizualizācijām. Publicētie darbi pārstāv grafiskā, interjera un modes dizaina apakšnozares.

UDK

7.05(474.384.2)(083.82)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 000991432
Šmite, Linda. Valentīns Skulme : raibs taurenis uz dadža lapas / Linda Šmite ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; redaktore Ilze Fogele. — Rīga : Jumava,
[2020]. — 214, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. —
Valentīna Skulmes lomas teātrī: 167.-[173.] lpp., lomas kino: 174.-[176.] lpp. — Bibliogrāfija: 212.-[213.] lpp. — ISBN 978-9934-20-397-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kur aktieris Valentīns Skulme ir visīstākais — fotogrāfijās, kino un teātra
mākslā, pusnaktī pēc pirmizrādes, kritiķu vērtējumos, bet varbūt savās bezgalīgajās domās, nepārvaramajās bailēs, atkarībās un ne/varēšanā? Visam no viņa pielipis pa druskai — Dailes teātra skatuvei, laikabiedru atmiņām, paša dienasgrāmatai, vēstulēm, izlasītajam grāmatu kalnam,
lomām, piecu gleznotāju radītajiem Skulmes portretiem, iztukšotajām glāzītēm, kompānijām un
vientulībai. No viņa ticis dramatizētajām un uzrakstītajām lugām, sevis šaustījumiem, pat Sudas
akmeņiem un lolotajam dārzam Mālpils „Skulmēs”. Tomēr visvairāk, šķiet, palicis pie mūzas, sadzīves rūpju noņēmējas, mākslas pazinējas un atbalstītājas Ināras. Viņa Valentīnam ir tas pats,
kas Aspazija Rainim un Dārta Dainu Tēvam.

UDK

792.071.2.028(474.3)+791.635-051(474.3)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla.
Atjautības un izglītojošas spēles.
Kopkataloga Id: 000990666
Kalniņa, Inta. Prāta vingrinājumi : 5 grūtību līmeņi 450 uzdevumi / sastādījusi
Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; Agneses Ievas Tīrones vāka un titullapas noformējums ; konsultante Ruta Darbiņa. — Rīga : Avots,
[2020]. — 186, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-590-07-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti apmēram 450 uzdevumi, kuri iedalīti piecās grūtību pakāpēs. Tie palīdzēs attīstīt loģisko, matemātisko, telpisko domāšanu, ļaus pārbaudīt un trenēt atmiņu un uztveres ātrumu. Katram uzdevumam un katram grūtības līmenim ir sniegtas izvērstas
atbildes.

UDK

793.7
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796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000986275
Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs : 3. nodevums :
gala ziņojums / izpildītājs: SIA „AC Konsultācijas”. — Rīga : Veselības ministrija,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (125 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 2,81 MB. —
Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs ESF projekta
„Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros
(identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/1/001). — Bibliogrāfija: 98.-99. lp. un zemsvītras
piezīmēs. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8845-5-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : No 2019. gada janvāra līdz 2020. gada februārim tika veikts pētījums Latvijas
vispārizglītojošās izglītības iestādēs, lai pilnvērtīgi izpētītu esošo situāciju un noteiktu cēloņsakarības, kas ietekmē skolēnu fizisko aktivitāti un motivāciju būt fiziski aktīviem izglītības iestāžu
vidē.

UDK

796.02:373(474.3)(047)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000987662
Zālīte, Jūlija. Sprecherwechsel in den deutschen und lettischen politischen Fernsehtalkshows = Runātāju maiņa vācu un latviešu televīzijas politisko diskusiju
raidījumos : Dissertation / Jūlija Zālīte ; betreut von Dr.philol. Pēteris Vanags und
Dr.philol. Thomas Spranz-Fogasy ; Universität Lettlands. Fakultät für Geisteswissenschaft. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 200, [4] lp. : ilustrācijas,
tabulas ; 31 cm + 1 CD. — CD: saistītās publikācijas, pielikums promocijas darbam,
elektroniskā versija Word formātā. — Bibliogrāfija: 186.-200. lp.
UDK
811.112.2’42(043)+811.174’42(043)+316.774:32(430)(043)+
+316.774:32(474.3)(043)+075.2(430)(043)+075.2(474.3)(043)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000986331
Latviešu valodas prasmes kvalitāte: valsts valodas prasmes pārbaudes rezultāti / pētījuma darba grupa: Ilze Auziņa, Gunta Kļava, Anta Lazareva, Kristīne
Levāne-Petrova, Baiba Mūrniece-Buļeva, Sarmīte Pāvulēna, Aira Semjonova ;
recenzente Dr.philol. Solvita Pošeiko ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne. —
[Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (128 lp., PDF) :
diagrammas, tabulas ; 2,69 MB. — Pētījuma partneri: Latviešu valodas aģentūra,
Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa, Latvijas
Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija, Valsts valodas centrs. — Bibliogrāfija: 115.-117. lp.
A n o t ā c i j a : Latviešu valodas aģentūras veiktajos pētījumos secināts, ka Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, pēdējo 25 gadu laikā ir ievērojami palielinājusies
latviešu valodas prasme (respektīvi, valodas pratēju skaits kopumā). 1989. gadā latviešu valodu
prata tikai apmēram 23% mazākumtautību pārstāvju, savukārt 2014. gadā — apmēram 90%. Latviešu valodas kā oficiālās valodas prasme un lietojums ir būtiski nosacījumi Latvijas sabiedrības
integrācijai.

UDK

811.174

821 Daiļliteratūra
821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 000988836
Sanda, Žorža. Valentīna : romāns / Žorža Sanda ; no franču valodas tulkojusi un
rediģējusi Dagnija Dreika. — [Jūrmala] : Daugava, 2020. — 289, [2] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — (XIX gadsimta klasiķi). — Vāka noformējumā izmantota gleznotāja
Jerry Barrett darba reprodukcija. — Oriģinālnosaukums: Valentine. — ISBN 9789984-41-129-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Klasisks darbs par mīlestību, kas lielā mērā atveido notikumus no autores
pašas dzīves (agrā jaunībā izdota pie vīra pret savu gribu, viņa aizbēga ar romantisku dzejnieku).
Rakstniece attēlojusi savas dzimtās puses dabu un ļaudis, Noānas apkaimi, jūtas bez aprēķina un
prāta apsvērumiem. Tās uzveic visus šķēršļus, nerēķinoties ar šķiru un sociālajiem aizspriedumiem.

UDK
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16

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 12, 16.–30. jūnijs

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000988884
Гаевская, Ирина. Сказки тётушки Ирини : для детей дошкольного и младшего школьного возраста / Ирина Гаевская ; художник Елена Сыч ; редактор Людмила Межиньш. — Рига : Autorizdevums, 2020. — 76 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-23-049-3 (brošēts).
UDK
821.161.1-93-32(474.3)+821.161.1-343(474.3)
Kopkataloga Id: 000988824
Кунцевич, Иван. Океан любви : стихи / Иван Кунцевич ; редактор З.Г. Барановская. — Рига : Autorizdevums, 2020. — 193, [6] lpp. : portrets ; 18 cm. — ISBN
978-9934-8928-0-6 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)

821.163.2

Bulgāru literatūra

Kopkataloga Id: 000988818
Mihailova, Aksīnija. Rētas debesīs / Aksīnija Mihailova ; no bulgāru valodas atdzejojuši Dagnija Dreika un Uldis Bērziņš ; sastādījusi Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Daugava, [2020]. — 65, [1] lpp. :
portrets ; 20 cm. — ISBN 978-9984-41-131-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Bulgāru dzejniece Aksīnija Mihailova jau ir kļuvusi par mūsu literatūras labas
gribas vēstnieci savā dzimtenē, taču mēs līdz šim neesam viņai atbildējuši ar līdzīgu interesi.
Beidzot viņas dzeja iztulkota latviski.

UDK

821.163.2-1

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000988833
Cukurs, Herberts. Mans lidojums uz Japānu / Herberts Cukurs ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Liene Apine ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. — [Rīga] : Latvijas Aviācijas muzejs „Spilve”, [2020]. — 518, [2] lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-092-9
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Lidotāja, ceļotāja un drosmīga cilvēka grāmata, kurā virmo pagājušā gadsimta sākuma aviācijas uzplaukuma un citādās pasaules neviltotā elpa.

UDK

821.174-992+629.73(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000988870
Dreika, Dagnija. Izklaides ar laiku : proza / Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Daugava, 2020. — 201, [1] lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9984-41-132-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Dagnijas Dreikas prozu Regīna Ezera dēvēja par „akvareliskiem sapludinājumiem”. To pašu lielā mērā var sacīt par šajā grāmatā apkopotajiem darbiem. Izklaidēties var dažādi. Arī — pārlūkojot dvēseles pieredzi un notikumus, kas atstājuši pēdas atmiņā. Un spēlējoties
ar gaismas atspulgiem, izvelk no tumsas te šo, te to — arī jau piemirstus noslēpumus, dīvainas
parādības un savādības slavenu cilvēku dzīvē.

UDK

821.174-94
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Kopkataloga Id: 000988864
Dreika, Dagnija. Taureņu lietus : romāns / Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Daugava, 2020. — 185, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN
978-9984-41-130-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darbs par norisēm cilvēku dvēselēs un ap tām, arī atbildību un vēstures iespaidu uz mums. Tie, kuri iemīļojuši prokuroru Artūru Limeiķi, varēs atkal tikties gan ar viņu,
gan citiem iecienītajiem tēliem, kas spēj atrisināt dažādus sarežģījumus. Nekas nav mainījies —
viņi joprojām veic savu darbu arī tad, kad dzīve nav rožu dārzs un viss nenorisinās tā, kā vajag. Jo
bez ērkšķiem neiztikt, ir velti cerēt, ka to nebūs. Bet apņemšanās cīnīties ir svarīga.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000988693
Feldmanis, Helmuts. Pa baltu ceļu : dzejoļi / Helmuts Feldmanis. — Talsi : APL,
2020. — 103 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — ISBN 978-9934-513-42-8 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000988696
Gājputni neapmaldās : Talsu 2. vidusskolas jauno autoru 22. gadagrāmata / teksta atlase un sakārtojums: Maija Laukmane ; mākslinieciskais iekārtojums: Zigurds Kalmanis. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, [2020]. — 74 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-513-43-5 (brošēts).
UDK
821.174-9(082)
Kopkataloga Id: 000988611
Gekišs, Nauris. Kad tu smaidi : 100 mīlestības iedvesmoti dzejoļi / Nauris Gekišs. — Rīga : Autorizdevums, 2020. — 108 lpp. ; 20 cm. — „Veltījums skaistākajai
Kuldīgas pianistei”—Titullapā. — ISBN 978-9934-8884-2-7 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000988699
Laukmane, Maija. Kursas pulsācijas = Пульсации Курсы : bilingvāls dzejas krājums / Maija Laukmane ; redaktore Vija Laganovska ; atdzejotājs un ievada autors
Sergejs Moreino ; lībiešu valodas tekstu konsultants Valts Ernštreits. — [Balvu
novads] : Literatūras kombains, 2020. — 66, [3] lpp. ; 14 cm. — (Pierobeža). —
Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8865-4-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Klajā nācis bilingvālais kurzemnieces Maijas Laukmanes dzejas krājums
„Kursas pulsācijas”. Tās ir sarunas pašai ar sevi. Krājumā ietvertas autores pārdomas par promplūstošo laiku un mūžīgo horizontu. Laiks ik dienas atgādina, ka tepat zem smilšu vieglās virskārtas ir īpašas, grūti formulējamas, bet cieši sargājamas pulsācijas dziļi zemzemē.

UDK
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Kopkataloga Id: 000988697
Pelēcis, Aleksandrs. Argas vēstules /vēstules uz Cīruļkalnu/ : Aleksandra Pelēča simtgadei / Aleksandrs Pelēcis ; Antras Grūbes teksts ; [ievadvārdi]: Zigurds
Kalmanis. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2020. — 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934513-41-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Aleksandra Pelēča simtgadei veltīta grāmata „Argas vēstules” ir valcēnietei,
bijušajai skolniecei Valijai Lībietei adresēto vēstuļu apkopojums. Krājumu papildina Anitas Grūbes raksts „Kāpēc dzejnieks bija bīstams varai?”.

UDK

821.174(092)(044)

Kopkataloga Id: 000988724
Roze, Sarma. Gadu mirkļi : veltījums cilvēku stāstiem un norisēm sabiedrībā /
Sarma Roze ; vāka mākslinieciskais noformējums: Aija Pastare. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2020]. — 202, [5] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 9789934-596-06-3 (brošēts).
UDK
821.174-1
Kopkataloga Id: 000988349
Valks, Jānis. „dāčinieki” : romāns / Jānis Valks ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2020/6 (252)). —
ISBN 978-9934-15-722-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Jauns literatūras skolotājs ierodas vasarnīcu ciematā pavadīt vasaru. Viņš
plāno uzrakstīt pētījumu par Raini, lai mēģinātu iekarot savu vietu pētniecisko blogeru un literatūrzinātnieku aprindās. Bez tam viņš piestrādā par socioloģiskās aptaujas veicēju, un šis darbs
ietver vasarnīcu apstaigāšanu un iedzīvotāju aptaujāšanu. Galvenais varonis iepazīstas ar kaimiņu — pensionētu fizikas profesoru, kurš labprāt dalās savā dzīves pieredzē un spriedumos ar
jaunekli. Vēl viena iepazīšanās ir ar ekscentrisku rakstnieku, kurš ir gatavs palīdzēt topošajam
literātam profesionālajā izaugsmē un sajauc dzīvē maz pieredzējušajam cilvēkam galvu. Galvu vēl
vairāk sagroza negaidītas attiecības ar meiteni, kurai nekas nopietnāks par pāris mēnešu īsām attiecībām neinteresē. Rezultātā, dodoties prom no vasarnīcām, puisim ir salauzta sirds, uzrakstīts
kaut kas līdzīgs pētījumam par Raini, kaudze ar aptaujas anketām, jauni draugi un jauna dzīves
pieredze.

UDK

821.174-31

821.511.113 Igauņu literatūra
Kopkataloga Id: 000988827
Eime, Merike. Neierāmēts vārds / Merike Eime ; no igauņu valodas atdzejojis,
pēcvārdu uzrakstījis Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa ; dizains: Kārlis
Dovnorovičs. — Rīga : Mansards, [2020]. — 95 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-12210-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas sastādītājs un atdzejotājs Guntars Godiņš starp dzejoļiem iekļāvis
asprātīgas, nostalģiskas un iejūtīgas dzejprozā rakstītas miniatūras, kas vēsta par reāliem notikumiem no Merikes bērnības un vēlākiem gadiem. Savos dzejoļos Merike Eime virzās lēni, it
kā brauktu pa nelīdzenu ceļu, bet šādi viņai ir laiks iedziļināties apkārtējos cilvēkos un detaļās.

UDK

821.511.113-1
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 000983957
Bite, Gunta. Klusie vēstures veidotāji : ievērojami cilvēki, par kuriem skaļi nerunā / sastādītāja, ievada autore Gunta Bite ; vāka dizains, mākslinieciskais noformējums: Vitālijs Vinogradovs. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, [2019]. —
1 tiešsaistes resurss (170 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 15,87 MB. — Autori:
Anete Enikova, Ivars Ozoliņš, Ilgvars Hofmanis, Inita Ozoliņa, Laura Vinogradova,
Ainars Šepetauskis, Vineta Bite, Sarmīte Rozīte, Artūrs Būda, Aija Rīvīte, Pēteris
Locāns, Daiga Skudra, Dzintra Isajeva, Gunta Bite, Baiba Baikovska. — Bibliogrāfija: 165.-166. lp. — ISBN 978-9934-19-940-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmatā „Klusie vēstures veidotāji” apkopoti 30 cilvēku dzīvesstāsti, kuri
veicinājuši Latvijas neredzīgo kopienas integrāciju redzīgo sabiedrībā — ne tikai izglītībā un kultūrā, bet arī arhitektūrā un dizainā, sportā un zinātnē.

UDK

929(474.3)

94 Vispārīgā vēsture
94(474.3)

Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000982605
Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Vēsture: avoti un cilvēki =
History: Sources and People : Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
Vēstures katedras zinātnisko rakstu krājums / redkolēģija: Irēna Saleniece (atbildīgā redaktore), Aleksandrs Ivanovs, Ēriks Jēkabsons [un vēl 9 redaktori] ; literārās redaktores: Jana Butāne-Zarjuta, Sandra Meškova, Gaļina Sirica ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds
„Saule”, 2020.
XXIII [23]. — 1 tiešsaistes resurss (328 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
kartes, tabulas ; 13,50 MB. — Redaktori arī: Tatjana Kuzņecova, Ilgvars Misāns,
Henrihs Soms, Vitālijs Šalda, Juris Urtāns u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi
latviešu vai angļu valodā.
UDK
94(474.3)(082)+94(4-11)(082)
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