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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000985696
Latvijas Universitāte. Studentu zinātniskā konference (1 : 2019 : Rīga, Lat-
vija). Homo et. Persona. Societas. Natura. Innovationes : 2019. gada LU studen-
tu zinātniskās konferences rakstu krājums / sastādītāja Elīza Dāldere ; latviešu 
valodas tekstu literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas tekstu redaktore 
Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(113 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 9,60 MB. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-
18-519-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  2019. gada nogalē notika pirmā Latvijas Universitātes Studentu padomes or-
ganizētā LU Studentu zinātniskā konference „Homo et”. Tematu loks ir plašs — sākot no pētīju-
miem valodniecībā un vēsturē un beidzot ar pētījumiem medicīnas tehnoloģijās — vairāk nekā 
20 jaunie pētnieki savstarpēji diskutēja un prezentēja savus pētījumus par cilvēka mijiedarbību 
ar apkārtējo pasauli.

UDK	 001(062)

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000991468
Lipenbergs, Elmārs. Ilglaicīgi piemērojama novērtēšanas ietvara izstrāde plat-
joslas interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzībai : promocijas darba kopsa-
vilkums / Elmārs Lipenbergs ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs, Dr.sc.
ing. Vjačeslavs Bobrovs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš, Dr.sc.ing. 
Aleksejs Udaļcovs, Dr.sc.ing. Jūlija Asmuss ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektro-
nikas un telekomunikāciju fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, shēmas tabulas ; 2,55 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934224133. — Bibliogrāfija: 32.-35. lp. — ISBN 978-9934-22-414-0 (PDF).
UDK	 004.738.5:621.375.121(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000985696
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991468
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Kopkataloga Id: 000991469
Lipenbergs, Elmārs. Long-Term Evaluation Framework Elaboration for the 
Broadband Internet Service Quality Supervision: summary of the doctoral the-
sis / Elmārs Lipenbergs ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs, Dr.sc.
ing. Vjačeslavs Bobrovs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš, Dr.sc.ing. 
Aleksejs Udaļcovs, Dr.sc.ing. Jūlija Asmuss ; Riga Technical University. Faculty of 
Electronics and Telecommunications. Institute of Telecommunications. — Riga : 
RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 1,67 MB. — Bibliogrāfija: 33.-36. lp. — ISBN 978-9934-22-416-4 
(PDF).
UDK	 004.738.5:621.375.121(043)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000993297
Pankevičs, A. Korporatīvā personāla motivācijas kodola kompensācijas resursu 
pārvaldīšana / A. Pankevičs, A. Stepanovs. — Rīga : Rīgas Aeronavigācijas insti-
tūts, 2020. — 126 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
119.-126. lpp. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Управление 
компенсационным ресурсом мотивационного ядра корпоративного персо-
нала. — ISBN 978-9934-8768-3-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā izklāstītais materiāls ir paredzēts augstskolu ekonomisko spe-
cialitāšu bakalauru un maģistru studentiem mācību programmās „Menedžments” un „Personāla 
vadība”, kā arī vadītājiem un menedžeriem, kuri savā praksē nodarbojas ar personāla motivācijas 
un efektivitātes jautājumiem, veic analītisko un praktisko darbu, kas saistīts ar motivācijas kodo-
la potenciāla atbilstības organizācijas uzdevumiem.

UDK	 005.32+005.95/.96

Kopkataloga Id: 000993299
Pankevitch, A. Management of Compensation Resource of the Motivational Core 
of the Corporate Staff / A. Pankevitch, A. Stepanov. — Riga : Riga Aeronautical 
Institute, 2020. — 130 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 123.-130. lpp. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Управ-
ление компенсационным ресурсом мотивационного ядра корпоративного 
персонала. — ISBN 978-9934-8768-2-0 (iesiets).
UDK	 005.32+005.95/.96

Kopkataloga Id: 000993298
Панкевич, А. А. Управление компенсационным ресурсом мотивационно-
го ядра корпоративного персонала / А.А. Панкевич, А.С. Степанов. — Рига : 
Рижский институт аэронавигации, 2020. — 142 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 135.-142. lpp. — ISBN 978-9934-8768-1-3 (iesiets).
UDK	 005.32+005.95/.96

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991469
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993297
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993299
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993298
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Kopkataloga Id: 000992636
Project Management Development — Practice and Perspectives (9 : 2020 : 
Rīga, Latvija). Project Management Development — Practice and Perspectives : 
9th International scientific conference on project management in the Baltic Cou-
ntries, April 23-24, 2020, Riga, Latvia : conference proceedings / preface: Dr.oec. 
Žaneta Ilmete ; Research Institute of the Project Management of the Faculty of 
Business, Management and Economics, University of Latvia in cooperation with 
the Professional Association of Project Managers. — Riga : University of Lat-
via : Professional Association of Project Managers, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(113 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 4,16 MB. — „ISSN 2256-0513; e-ISSN 
2501-0263”—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK	 005.8(062)

Kopkataloga Id: 000993541
Supervīzija Latvijā: izpētē pamatota attīstības iespēja : monogrāfija / Maijas Za-
križevskas-Belogrudovas zinātniskajā redakcijā ; zinātniskie recenzenti: Dr.psy-
ch. Kristīne Mārtinsone, Dr.sc.administr. Ligita Landzmane, Dr. Mirjana Franče-
sko, Dr. Emils Velinovs ; literārā redaktore Vineta Sondore ; vāka dizaina autore 
Gundega Kalendra. — Rīga : Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, 
2020. — 268, [17] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Zi-
ņas par autoriem: 264.-268. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu 
valodā, ievads un kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-705-43-9 (ie-
siets) ; ISBN 9789984705422 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Supervīzija Latvijā arvien straujāk ieņem savu vietu pārējo valsts līmenī atzī-
to profesiju starpā, kļūstot par neatņemamu profesionālās kompetences pilnveides komponenti 
daudzās profesionālās darbības jomās. Tā ir obligāts priekšnoteikums profesionālās darbības 
veikšanai, tostarp iekļaujot to daudzu speciālistu profesijas standartā. Paredzams, ka drīzumā 
arvien vairāk supervīzija tiks izmantota arī ar uzņēmējdarbību saistītās profesijās, jo ar tās palī-
dzību var risināt biznesa vidē strādājošo aktuālas problēmas, piemēram, neparedzamas un neie-
rastas krīzes situācijas, bieža darba vietu maiņa, lojalitāte, neapmierinātība darba vidē, motivāci-
jas trūkums, profesionālā izdegšana un darba stress.

UDK	 005.572(474.3)(082)

006  Izstrādājumu, procesu, svaru, mēru un  
laika standartizācija

Kopkataloga Id: 000992324
Informācija un dokumentācija. Gatavība un reaģēšana ārkārtas situācijās : LVS 
ISO 21110 : 2020. gada 16. aprīlis = Information and documentation. Emergen-
cy preparedness and response / Latvijas Standarts. — [Rīga] : LVS, [2020]. — 
59 lpp. : tabulas ; 30 cm. — (Latvijas standarts). — Latvijas standarts LVS ISO 
21110:2020 „Informācija un dokumentācija. Gatavība un reaģēšana ārkārtas si-
tuācijās” ir identisks starptautiskam standartam ISO 21110:2019 „Information 
and documentation. Emergency preparedness and response”. — Bibliogrāfija: 
58.-59. lpp.
UDK	 006

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992636
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993541
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992324
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02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000994083
Stare, Ieva. The Castle of Light. The National Library of Latvia / Ieva Stare ; de-
sign: Daiga Brinkmane ; editor Kārina Pētersone ; photos: Indriķis Stūrmanis, 
Imants Urtāns, Reinis Hofmanis, Kristians Luhaers, Krists Luhaers, Ansis Starks, 
Arturs Pavlovs, Toms Taukulis, Inese Kalniņa. — Riga : National Library of Latvia 
Foundation, [2020]. — 70, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8614-
9-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība laidusi klajā izdevumu par 
Nacionālo bibliotēku latviešu un angļu valodā. „Nākotnei izlasāmi” un „The Castle of Light” ir 
pirmie izdevumi par LNB, kas vienkopus ļauj iepazīt visas bibliotēkas dimensijas, tās daudzfunk-
cionālo raksturu un unikalitāti. Bibliotēka atspoguļota kā vieta, kur mijiedarbojas krājums un 
arhitektūra, zinātne un radošas norises, tehnoloģijas un personības izaugsme, bibliotēka ir gan 
kultūrmantojuma glabātāja, gan urbāna skeitošanas vieta. Grāmata atšķirīgos veidos Latvijas 
iedzīvotājiem un ārzemju viesiem izstāsta vienu stāstu par LNB — mūsdienīgu bibliotēku un 
laikmetīgu kultūras, informācijas, zināšanu un norišu centru.

UDK	 027.54(474.3)

Kopkataloga Id: 000994078
Vējiņš, Edžus. Nākotnei izlasāmi. Latvijas Nacionālā bibliotēka / Edžus Vējiņš ; 
dizains: Daiga Brinkmane ; foto: Indriķis Stūrmanis, Reinis Hofmanis, Kristians 
Luhaers, Krists Luhaers, Jānis Dripe, Normunds Brasliņš, Inese Kalniņa, Ansis 
Starks, Imants Urtāns. — Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 
[2020]. — 68, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8614-8-2 (brošēts).
UDK	 027.54(474.3)

06  Vispārīga rakstura organizācijas

Kopkataloga Id: 000994217
Laika zīmes : Latvijas Nedzirdīgo savienībai 100 / redakcijas kolēģija: Sandra Ge-
renovska, Brigita Lazda, Inese Immure ; atbildīgā redaktore, priekšvārds: Ausma 
Mukāne ; mākslinieks Jānis Rožukalns. — [Rīga] : Latvijas Nedzirdīgo savienība, 
2020. — 384 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-8705-2-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Laika zīmes” dod iespēju vienuviet iepazīties ar svarīgākajiem 
notikumiem, vērtībām, sasniegumiem, personībām, problēmjautājumiem Latvijas Nedzirdīgo 
kopienas dzīvē. Aptverts laiks no organizēšanas pirmsākumiem, kad 1920. gada 19. maijā tika 
nodibināta pirmā nedzirdīgu cilvēku sabiedriskā organizācija — Rīgas Kurlmēmo biedrība, līdz 
mūsdienām.

UDK	 061:616.28(474.3)

070  Laikraksti. Prese

Kopkataloga Id: 000993518
Azanda, Ieva. Rokasgrāmata žurnālistiem : īsi par mediju likumiem / Ieva Azan-
da, Ilze Jaunalksne, Mogens Blicher Bjerregård ; redaktore Sanita Jemberga ; Nor-
dic Council of Ministers, Centre for Media Studies of SSE Riga, Re:Baltica. — Rīga : 
[Rīgas Ekonomikas augstskola], [2020]. — 45 lpp. ; 30 cm. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789984822242. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu valodā, Starptautiskās Žurnālistu federācijas principu 
kodekss (22.-23. lpp.) angļu valodā. — ISBN 9789984822235 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Vārda un preses brīvība ir viens no demokrātiskas, atklātas sabiedrības stūr-
akmeņiem. Žurnālistika kā profesija ir šīs brīvības sargs, vācot informāciju, prasot atbildību un 
izplatot dažādus uzskatus par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.

UDK	 070.11(474.3)(035)+342.727(474.3)(035)+342.732(474.3)(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994083
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994078
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994217
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993518
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000992559
Boumans, Lieve. Vai pazīsti? / Lieve Boumans. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 

Krāsas. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots no nīderlan-
diešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Ken jij de kleuren?. — ISBN 978-9934-
0-8635-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zinātkārais pelēns aicina tevi iepazīt krāsas. Vispirms aplūko krāsu apli uz 
vāka atloka! Kad šķirsi grāmatas lapas, pētīsi attēlus un runāsi par krāsām, pagriez krāsu apļa 
rādītāju pret to pašu krāsu, kas redzama attēlā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000992556
Boumans, Lieve. Vai pazīsti? / Lieve Boumans. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. 

Pulkstenis. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots no nīder-
landiešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Weet je hoe laat het is?. — ISBN 978-
9934-0-8634-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zinātkārais zaķēns aicina tevi iepazīt pulksteni. Vispirms aplūko pulksteni uz 
vāka atloka! Kad šķirsi grāmatas lapas, pētīsi attēlus, lasīsi un runāsi par dienas darbiem, pagriez 
pulksteņa rādītājus tā, lai pulkstenis rādītu to pašu laiku, kas redzams attēlā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000989626
Daumantaitė, Neringa. Vienradži un lamas : krāsojamā grāmata / [ilustratore] 
Neringa Daumantaitė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 8 nenumurētas lp. : ilus-
trācijas ; 24 cm. — (Sērija „Supercena!”). — Bez lingvistiska satura. — Oriģināl-
nosaukums: Vienaragiai ir lamos. — ISBN 978-9934-0-8908-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mīkstas kā cukurvate, skaistas kā mākonīši, gatavas tūlīt par ar tevi draudzē-
ties — tādas ir vienradžu jaunās draudzenes lamas. Grāmatas lappusēs ir izkrāsošanai paredzēti 
draudzīgo vienradžu un lamu attēli.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000992261
Enchantimals / tulkojusi Anna Bērziņa. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].

Burvju meža krāsas : krāsojamā grāmata. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumu-
rētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Enchantimals. — ISBN 978-9934-16-846-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāso un risini uzdevumus kopā ar sirsnīgajām meitenēm Līziju, Selīnu, Sa-
mantu, Paulīnu, Terēzi un viņu draugiem dzīvnieciņiem, kas mīt brīnumu pilnajā Enchantimals 
pasaulē!

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 000992231
Gey, Eva Maria. Vienradži : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / ilustrācijas: Eva Ma-
ria Gey. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 40 nenumurētas lpp., 1 nenumu-
rēta lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 21×30 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālno-
saukums: Unicorn Colouring Sticker Book. — ISBN 978-9934-16-773-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti brīnišķīgo vienradžu pasauli! Sameklē savus iecienītos krāsošanas 
piederumus un steidz izkrāsot ainas ar burvīgajiem vienradžiem. Rotā lappuses ar līmbildēm!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992559
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992556
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000989626
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992261
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992231
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Kopkataloga Id: 000992257
Ķepu Patruļa / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2020]. 

Masku balle uz spoku kuģa : lielā krāsošana. — 80 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Pat-
rol. — ISBN 978-9934-16-865-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Steidz izkrāsot Ķepu patruļas varoņus un viņu varonīgās dēkas šajā biezajā 
krāsojamajā albumā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000992228
Niedzwiadek, Agnieszka. Savieno skaitļus, līmē un krāso! / ilustrācijas: Ag-
nieszka Niedzwiadek. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].

[Delfīns] : 1-10. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — 
(Savieno skaitļus). — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Link the 
Numbers. Dolphin. — ISBN 978-9934-16-781-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ielīmē katras lappuses augšmalā numuru, savieno skaitļus, izkrāso zīmējumu 
un atrodi atbilstošās uzlīmes, kuras ievieto gaišzilajos lodziņos.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000992224
Niedzwiadek, Agnieszka. Savieno skaitļus, līmē un krāso! / ilustrācijas: Ag-
nieszka Niedzwiadek. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].

[Flamingo] : 1-20. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — 
(Savieno skaitļus). — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Link the 
Numbers. Flamingo. — ISBN 978-9934-16-782-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ielīmē katras lappuses augšmalā numuru, savieno skaitļus, izkrāso zīmējumu 
un atrodi atbilstošās uzlīmes, kuras ievieto violetajos lodziņos.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000992219
Niedzwiadek, Agnieszka. Savieno skaitļus, līmē un krāso! / ilustrācijas: Ag-
nieszka Niedzwiadek. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].

[Lama] : 1-30. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — 
(Savieno skaitļus). — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Link the 
Numbers. Llama. — ISBN 978-9934-16-783-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ielīmē katras lappuses augšmalā numuru, savieno skaitļus, izkrāso zīmējumu 
un atrodi atbilstošās uzlīmes, kuras ievieto oranžajos lodziņos.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000992214
Niedzwiadek, Agnieszka. Savieno skaitļus, līmē un krāso! / ilustrācijas: Ag-
nieszka Niedzwiadek. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].

[Vienradzis] : 1-40. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — 
(Savieno skaitļus). — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Link the 
Numbers. Unicorn. — ISBN 978-9934-16-784-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ielīmē katras lappuses augšmalā numuru, savieno skaitļus, izkrāso zīmējumu 
un atrodi atbilstošās uzlīmes, kuras ievieto violetajos lodziņos.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000992299
Pirmā tikšanās / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 

Dzīvnieki laukos. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Sneak Peek. Farm Animals. — ISBN 978-9934-16-798-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bērniem patiks iepazīt brīnumainos lauku sētas iemītniekus, viņu dzīves vidi 
un paradumus šajā košajā, izglītojošajā grāmatā. Te atradīsiet daudz skaistu fotogrāfiju, ko pētīt 
un aizrautīgi pārrunāt.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992257
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992228
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992224
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992219
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992214
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992299
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Kopkataloga Id: 000992296
Pirmā tikšanās / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 

Mājas mīluļi. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Sneak Peek. Pet Animals. — ISBN 978-9934-16-791-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bērniem patiks iepazīt brīnumjaukos mājas mīluļus, viņu dzīves vidi un pa-
radumus šajā košajā, izglītojošajā grāmatā. Te atradīsiet daudz skaistu fotogrāfiju, ko pētīt un 
aizrautīgi pārrunāt.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993821
Pirmie vārdi / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. — Komplektā 8 grāmatiņas, ievietotas kopīgā kārbā.

Augļi. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Obst. — ISBN 978-9934-0-8676-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pētot jaukos attēlus un izrunājot to nosaukumus, bērns apgūs jaunus vārdus 
un attīstīs uztveres spējas. 

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993816
Pirmie vārdi / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Dārzeņi. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Gemüse. — ISBN 978-9934-0-8672-4 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993811
Pirmie vārdi / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Dzīvnieki. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Tiere. — ISBN 978-9934-0-8674-8 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993806
Pirmie vārdi / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Krāsas. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Farben. — ISBN 978-9934-0-8675-5 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993822
Pirmie vārdi / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Lauku sēta. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Bauernhof. — ISBN 978-9934-0-8673-1 (iesiets).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992296
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993821
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993816
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993811
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993806
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993822
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Kopkataloga Id: 000993814
Pirmie vārdi / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Pretstati. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Gegensätze. — ISBN 978-9934-0-8669-4 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993809
Pirmie vārdi / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Satiksme. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Fahrzeuge. — ISBN 978-9934-0-8671-7 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993818
Pirmie vārdi / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Skaitļi. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Zahlen. — ISBN 978-9934-0-8670-0 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000992236
Prieks mācīties! / [ilustrācijas]: Stefania Colnaghi ; tulkojis Mārtiņš Karelis ; re-
daktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 

Figūras un krāsas : ar diplomu. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Easy Learning. Shapes & Co-
lours. — ISBN 978-9934-16-795-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gūsti prieku mācoties! Izpildi uzdevumus šajā grāmatiņā un saņem savu pir-
mo diplomu. Ieraksti tajā savu vārdu un noliec redzamā vietā. Parādi diplomu viesiem un pastās-
ti, ko esi iemācījies!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000992210
Prieks mācīties! / [ilustrācijas]: Stefania Colnaghi ; tulkojis Mārtiņš Karelis ; re-
daktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 

Pretstati : ar diplomu. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Easy Learning. Opposites. — ISBN 
978-9934-16-796-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gūsti prieku mācoties! Izpildi uzdevumus šajā grāmatiņā un saņem savu pir-
mo diplomu. Ieraksti tajā savu vārdu un noliec redzamā vietā. Parādi diplomu viesiem un pastās-
ti, ko esi iemācījies!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993814
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993809
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993818
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992236
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992210
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Kopkataloga Id: 000992213
Prieks mācīties! / [ilustrācijas]: Stefania Colnaghi ; tulkojis Mārtiņš Karelis ; re-
daktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 

Rakstīšana : ar diplomu. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Easy Learning. Writing. — ISBN 
978-9934-16-797-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gūsti prieku mācoties! Izpildi uzdevumus šajā grāmatiņā un saņem savu pir-
mo diplomu. Ieraksti tajā savu vārdu un noliec redzamā vietā. Parādi diplomu viesiem un pastās-
ti, ko esi iemācījies!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000992238
Prieks mācīties! / [ilustrācijas]: Stefania Colnaghi ; tulkojis Mārtiņš Karelis ; re-
daktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. 

Skaitīšana : ar diplomu. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Easy Learning. Counting. — 
ISBN 978-9934-16-794-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gūsti prieku mācoties! Izpildi uzdevumus šajā grāmatiņā un saņem savu pir-
mo diplomu. Ieraksti tajā savu vārdu un noliec redzamā vietā. Parādi diplomu viesiem un pastās-
ti, ko esi iemācījies!

UDK	 087.5+511.11(076)

Kopkataloga Id: 000992266
Princeses : lielā krāsošana / Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 80 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney Princeses). — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Princess Mega Coloring Book. — ISBN 978-9934-
16-848-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā tevi gaida tikšanās ar Pelnrušķīti, Sniegbaltīti, Tiānu, Mulanu, Jasmī-
nu, Salātlapiņu, Rozi un Arielu! Sameklē zīmuļus un iedzīvini tās košās krāsās!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000992282
Sekaninova, Štepānka. Parasto lietu neparastā vēsture / Štepānka Sekaninova ; 
Evas Hupīkovas ilustrācijas ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Linda Kalna. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 87, [3] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Encyklopedie obyčejných věcí. — ISBN 
978-9934-16-779-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādi ir visparastāko lietu pirmsākumi? Kā un kad cilvēki sāk lietot kurpes, 
lietussargus, zobu sukas, zeķes, lelles un citus priekšmetus? Kurš to visu izgudrojis, un kā tie laika 
gaitā mainījušies un pilnveidojušies? Ja vēlies uzzināt atbildes — atšķir šo grāmatu un dodies 
ceļojumā cauri laikiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993833
Viss ap mani / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. — Komplektā 8 grāmatiņas, ievietotas kopīgā kārbā.

Apģērbs un apavi. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālno-
saukums: Meine Kleider. — ISBN 978-9934-0-8681-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pētot jaukos attēlus un izrunājot to nosaukumus, bērns apgūs jaunus vārdus 
un attīstīs uztveres spējas. 

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992213
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992238
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992266
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992282
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993833
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Kopkataloga Id: 000993835
Viss ap mani / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Dzērieni. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Trinken. — ISBN 978-9934-0-8682-3 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993834
Viss ap mani / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Dzīvnieciņi. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Lieblingstiere. — ISBN 978-9934-0-8679-3 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993849
Viss ap mani / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Ģimene. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Meine Familie. — ISBN 978-9934-0-8678-6 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993840
Viss ap mani / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Mājās. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Zu Hause. — ISBN 978-9934-0-8685-4 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993843
Viss ap mani / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Pārtika. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Essen. — ISBN 978-9934-0-8683-0 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000993845
Viss ap mani / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Rotaļlietas. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Spielsachen. — ISBN 978-9934-0-8684-7 (iesiets).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993835
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993834
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993849
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993840
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993843
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993845
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Kopkataloga Id: 000993846
Viss ap mani / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. 

Vannas istabā. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 8×8 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Im Bad. — ISBN 978-9934-0-8680-9 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000994581
Vokere, Miranda. Svešzemju dzīvnieki : glaudāmgrāmatiņa / Miranda Vokere ; 
ilustrējusi Reičela Maklīna ; no angļu valodas atdzejojusi Daina Grūbe ; redaktore 
Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrāci-
jas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Wild and Wacky Animals. — ISBN 978-9934-
0-8756-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Koša cieto lapu grāmatiņa pašiem mazākajiem. To šķirstot, būs nodarbinātas 
vērīgās actiņas un kustīgie pirkstiņi. Iepazīt jaukos svešzemju dzīvnieciņus var gan pataustot ziv-
tiņas mirdzošās zvīņas, gan paplivinot flamingo mīksto spārnu, gan noglaudot krokodila raupjo 
ādu, gan kopā ar pieaugušo lasot draiskos dzejolīšus.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000989636
Dorogina, Anna. Dzimšanas diena : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / [ilustra-
tore] Anna Dorogina. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 8 nenumurētas lp., 2 ne-
numurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — (Sērija „Supercena!”). — Bez ling-
vistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Gimtadienis. — ISBN 978-9934-0-8906-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Katrā krāsojamās grāmatas lappusē ir tematisks attēls, kas domāts izkrā-
sošanai. Attēlos ir paredzēta vieta arī uzlīmēm. Tās mazais mākslinieks atradīs grāmatas vidū.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000989633
Dorogina, Anna. Karaļvalsts : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / [ilustratore] 
Anna Dorogina. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 8 nenumurētas lp., 2 nenumu-
rētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — (Sērija „Supercena!”). — Bez lingvistiska 
satura. — Oriģinālnosaukums: Karalystė. — ISBN 978-9934-0-8907-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Katrā krāsojamās grāmatas lappusē ir tematisks attēls, kas domāts izkrā-
sošanai. Attēlos ir paredzēta vieta arī uzlīmēm. Tās mazais mākslinieks atradīs grāmatas vidū.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993846
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994581
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000989636
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000989633
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 000992128
Rakeli, Sals. Zeme mostas : vēstījumi un prognozes 2017-2030 / Sals Rakeli ; 
priekšvārds: Inta Blūma ; tulkojums, pēcvārds: Ilze Trēziņa-Zirdziņa ; literārā 
apdare: Sanita Dāboliņa. — [Amatas novads] : Apgāds „Sirds Ceļš”, 2020. — 351, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Earth Awakens. — ISBN 978-9934-8598-
5-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata būs interesanta un izzinoša lasāmviela tiem, kuri mīl raudzīties de-
besīs un uzdot jautājumus par sevi un Visumu. Tiem, kuri dziļi sevī jūt, ka nekas nesākas un ne-
beidzas ar izpausto, redzamo pasauli un ka cilvēka iespējas sniedzas daudz tālāk, nekā ir izpētīts 
un pieņemts domāt.

UDK	 133.9+133.3

Kopkataloga Id: 000991945
Zēlands, Vadims. Realitātes transērfings / Vadims Zēlands ; no krievu valodas 
tulkojis Kārlis Skruzis ; Larisas Kovalass-Kovaļevskas vāka mākslinieciskais no-
formējums. — [Rīga] : Liegra, [2020].

I [1.] pakāpe, Variantu telpa. — 222, [1] lpp. ; 20 cm. — (Uz smalkās pasaules 
sliekšņa). — Oriģinālnosaukums: Трансерфинг реальности. Ступень I [1], 
Пространство вариантов. — ISBN 978-9934-572-51-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā saskaras ļoti dīvainas un neparastas lietas. Tās ir tik šokējošas, ka 
negribas pat ticēt. Esiet gatavi tam, ka pēc grāmatas izlasīšanas jūsu ierastais pasaules uzskats 
būs sagrauts. Transērfings — tā ir tehnika, kas paver iespēju darīt no ikdienas viedokļa neie-
spējamo — vadīt likteni pēc saviem ieskatiem. Nekādu brīnumu nebūs. Jūs gaida kas vairāk — 
nepazīstama realitāte ir daudz apbrīnojamāka par jebkādu mistiku. Jūs pārņems neaprakstāma 
sajūta, kad ievērosiet sevī spējas, par kurām neko pat nenojautāt. Tā ir līdzīga brīva kritiena sa-
jūtai — neticamajam ir tik pārsteidzoša spēja pārvērsties realitātē, ka gluži vienkārši aizraujas 
elpa!

UDK	 133+159.963.3

Kopkataloga Id: 000991947
Zēlands, Vadims. Realitātes transērfings / Vadims Zēlands ; no krievu valodas 
tulkojis Kārlis Skruzis ; Larisas Kovalass-Kovaļevskas vāka mākslinieciskais no-
formējums. — [Rīga] : Liegra, [2020].

II [2.] pakāpe, Rīta zvaigžņu šalkas. — 230, [1] lpp. ; 20 cm. — (Uz smalkās pa-
saules sliekšņa). — Oriģinālnosaukums: Трансерфинг реальности. Ступень 
II [2], Шелест утренних звёзд. — ISBN 978-9934-572-54-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vēlmes neīstenojas un sapņi nepiepildās. Vai jūs neesat noguris, cenšoties 
panākt rietošo sauli? Katram cilvēkam ir savs ceļš, kas ved viņu uz patiesu laimi. Taču kā to at-
rast? Jūs to uzzināsiet. Jūs pārliecināsieties, ka iespējas ierobežo tikai jūsu apņemšanās. Cilvēks 
izvēlas gluži tāpat kā izdara pasūtījumu restorānā, nedomājot par sasniegšanas līdzekļiem. Galu 
galā mērķis realizējas lielākoties pats, neatkarīgi no pasūtītāja tiešās rīcības. Transērfings atbild 
uz jautājumu, kas ir izvēle un kā to izdarīt.

UDK	 133+159.963.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992128
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991945
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991947
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Kopkataloga Id: 000991942
Zēlands, Vadims. Realitātes transērfings / Vadims Zēlands ; no krievu valodas 
tulkojis Kārlis Skruzis ; Larisas Kovalass-Kovaļevskas vāka mākslinieciskais no-
formējums. — [Rīga] : Liegra, [2020].

III [3.] pakāpe, Uz priekšu pagatnē. — 226, [1] lpp. ; 20 cm. — (Uz smalkās pa-
saules sliekšņa). — Oriģinālnosaukums: Трансерфинг реальности. Ступень 
III [3], Вперед в прошлое!. — ISBN 978-9934-572-52-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Transērfinga pamatā ir variantu modelis — principiāli jauni uzskati par 
mūsu pasaules uzbūvi. Apguvis Transērfinga 3. pakāpi, jūs patiešām ieraudzīsit savu virzību 
variantu telpā un pārliecināsieties, ka varat pārvietoties laikā. Un tas nelīdzināsies tiem ceļoju-
miem, ko attēlo fantasti — Transērfings pievēršas tikai reālām lietām. Lai īstenotu savus mērķus, 
nepavisam nav jābūt stipram un pārliecinātam par sevi. Ir cita, daudz iedarbīgāka alternatīva. 
Koordinācija un freilings — tie ir vienkārši domāšanas un rīcības veidi, lai panāktu, ka veiksme 
vienmēr ir jūsu pusē. 

UDK	 133+159.963.3

Kopkataloga Id: 000991949
Zēlands, Vadims. Realitātes transērfings / Vadims Zēlands ; no krievu valodas 
tulkojis Kārlis Skruzis ; Larisas Kovalass-Kovaļevskas vāka mākslinieciskais no-
formējums. — [Rīga] : Liegra, [2020].

IV [4.] pakāpe, Realitātes pārvaldīšana. — 163, [2] lpp. ; 20 cm. — (Uz smalkās 
pasaules sliekšņa). — Oriģinālnosaukums: Трансерфинг реальности. Сту-
пень IV [4], Управление реальности. — ISBN 978-9934-572-53-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ikdienā visi notikumi rit savu gaitu neatkarīgi no jūsu gribas. Taču no šīs 
šķietami neizbēgamās fatalitātes ir pilnīgi negaidīta izeja. Cilvēks pat nenojauš, ka viņš atrodas 
spoguļilūzijas gūstā. Pasaule zināmā mērā ir bezgalīgs duāls spogulis, kur vienā pusē atrodas ma-
teriālais Visums, bet otrā — metafiziskā variantu telpa, informatīvā struktūra, kurā glabājas visu 
iespējamo notikumu scenāriji. Tur ierakstīts viss, kas bija, ir un būs, no turienes pie mums atnāk 
sapņi, gaišredzība, intuitīvas zināšanas un apskaidrība. Cilvēks, kuru apbūris spogulis, domā, ka 
atspoguļojums tajā ir patiesā realitāte. Taču pietiek vien atmosties savā spoguļotajā nomoda sap-
nī — un visapkārt sāk risināties kaut kas neiedomājams.

UDK	 133+159.963.3

Kopkataloga Id: 000992034
Zēlands, Vadims. Realitātes transērfings / Vadims Zēlands ; no krievu valodas 
tulkojis Kārlis Skruzis ; Larisas Kovalass-Kovaļevskas vāka mākslinieciskais no-
formējums. — [Rīga] : Liegra, [2020].

V [5.] pakāpe, Āboli iekrīt debesīs. — 163, [4] lpp. ; 20 cm. — (Uz smalkās pa-
saules sliekšņa). — Oriģinālnosaukums: Трансерфинг реальности. Ступень 
V [5], Яблоки падают в небо. — ISBN 978-9934-572-55-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Realitātes pārvaldīšana — vai tiešām kas tāds ir iespējams? Tie, kas Tran-
sērfingu izmēģinājuši savā praksē, izbrīnīti stāsta, kā viņu domas materializējas un apkārtējā 
īstenība mainās burtiski acu priekšā. Tā, piemēram, cilvēki neizskaidrojamu iemeslu dēļ sāk iztu-
rēties pret jums ar lielākām simpātijām. Durvis, kuras agrāk šķita bezcerīgi slēgtas, tagad atveras. 
Jūs varat vērot visai interesantas parādības: „dekorāciju nianšu” maiņu un „realitātes apļus”, kas 
ir līdzīgi apļiem uz ūdens. Taču galvenais ir šī raksturīgā iekšējās brīvības apziņa — privilēģija 
dzīvot saskaņā ar savu kredo. Lai cik dīvaini tas arī būtu, šeit nav nekādas mistikas — viss ir 
reāls. Tāpēc, pārbaudot izlasīto praksē, stingri turieties pie zemes, lai aiz brīnumiem un sajūsmas 
neiekristu debesīs.

UDK	 133+159.963.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991949
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992034
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14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 000973094
Hiršs, Andris. Jēkabs Osis un Tērbatas personālisma skola : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai filozofijas nozarē, ideju vēstures apakš-
nozarē / Andris Hiršs ; darba zinātniskā vadītāja Dr.phil. Aija Priedīte-Kleinhofa ; 
darba recenzenti: Dr.phil. Agita Misāne, Dr.phil. Raivis Bičevskis, Dr.theol. Jānis 
Priede ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte = Jēkabs Osis and 
Tartu Personalism School : summary of doctoral thesis submitted for the degree 
of doctor of philosophy, subfield of the history of ideas / Andris Hiršs ; supervi-
sor Dr.phil. Aija Priedīte-Kleinhofa ; reviewers: Dr.phil. Raivis Bičevskis, Dr.phil. 
Agita Misāne, Dr.theol. Jānis Priede ; University of Latvia. Faculty of History and 
Philosophy. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 56 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 54.-56. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās.
UDK	 14(474.3)(092)(043)+141.144(091)(043)

Kopkataloga Id: 000973209
Hiršs, Andris. Jēkabs Osis un Tērbatas personālisma skola : promocijas darbs fi-
lozofijas doktora grāda ieguvei ideju vēstures apakšnozarē / Andris Hiršs ; darba 
vadītāja Dr.phil. Aija Priedīte-Kleinhofa ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozo-
fijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 221 lp. ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 193.-221. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 14(474.3)(092)(043)+141.144(091)(043)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000994600
Mūsu bērniņa pirmais gads / no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore 
Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
23 cm. — Oriģinālnosaukums: My Baby’s 1st Year. — ISBN 978-9934-0-8641-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tveriet un iemūžiniet īpašos mirkļus, tad tie vienmēr būs līdzās! Saglabājiet 
aizkustinošākās atmiņas par mazā cilvēka pirmo dzīves gadu, fantastiskākās fotogrāfijas un stās-
tus par lietām, kas notiek pirmo reizi. Šajā albumā ir vieta skaistākajiem brīžiem kopš laika, kad 
bērniņš vēl tikai pieteicies, līdz pat viņa pirmajai dzimšanas dienai.

UDK	 159.922.7(02)+087

Kopkataloga Id: 000994594
Sveiks, bērniņ! : pirmais gadiņš / [ilustrācijas]: Gina Maldonado ; no angļu va-
lodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. — 44 lpp., 4 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālno-
saukums: Hello Baby! Record Book. — ISBN 978-9934-0-8524-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Sveiks, bērniņ!” glabās atmiņas par jūsu bērna pirmo dzīves gadu. 
Tajā atradīsiet gan idejas piezīmēm, gan vietu fotogrāfijām, brīnišķīgas ilustrācijas un citātus par 
prieku, ko sniedz bērniņa brīnumainā ienākšana ģimenē. Grāmatas beigās ievietotas izgriežamas 
īpašo notikumu kartītes, kas palīdzēs ikdienā izcelt jaunākos bērniņa sasniegumus, kā arī aploks-
ne dažādu nieciņu glabāšanai.

UDK	 159.922.7(02)+087

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000973094
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000973209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994600
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994594
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000992145
Maijerhofers, Gotfrīds. Kunga sprediķi / Iekšējā Vārdā saņēmis un uzrakstījis 
Gotfrīds Maijerhofers. — Rīga : Svedenborga biedrība, 2020. — 160 lpp. ; 21 cm. — 
Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Predigten des Herrn. — ISBN 
978-9934-14-488-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ietverti 53 sprediķi. Tas ir dārgums, kur tuvāk izskaidrota virkne 
Bībeles Jaunās Derības tekstu — kā tie jāsaprot garīgā nozīmē un jāpielieto ikdienas dzīvē. Šie 
sprediķi ir domāti katrai gada svētdienai un līdzinās pakāpienam, kas lasītājus pamazām mācīs 
arvien vairāk iepazīt Kristu, Viņa vārdus un sevi pašu.

UDK	 27-287

Kopkataloga Id: 000994603
Ņats Haņs, Tiķs. Apzinātība izdzīvošanai : 5 nemainīgas prakses mainīgai pasau-
lei / Tiķs Ņats Haņs ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Ita Anko-
riņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 159 lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: 
The Mindfulness Survival Kit. — ISBN 978-9934-0-8636-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Godbijība pret dzīvību, īsta laime, īsta mīlestība, dziļa ieklausīšanās un mī-
lestības pilna valoda, sevis, savas ģimenes un sabiedrības uzturēšana un dziedēšana. Šīs piecas 
apzinātības mācībstundas ir budisma ētikas un morāles pamatā. Zen meistars un visā pasaulē 
zināmais miera aktīvists Tiķs Ņats Haņs ir pārliecināts par to pielietojamību ikviena cilvēka ik-
dienas dzīvē. Praktizējot šos principus, ikviens cilvēks var padziļināt izpratni, skaidrāk saredzēt 
cilvēkus un situācijas un iemantot laimi ciešanu vidū.

UDK	 24-583

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992145
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994603


Latvijas jaunākās grāmatas 2020 Nr. 14, 16.–31. jūlijs

16

3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000992340
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (2019 : Daugavpils, Latvija). Starp-
tautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2019” 
materiāli (2019. gada 11.-12. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The materials 
of the International Scientific Conference „Social Sciences for Regional Develop-
ment 2019” (11th-12th October, 2019) : Proceedings of the International Scientific 
Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University / zinātniskais 
redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; atbildīgā par izdevumu Olga Volkova ; Dau-
gavpils Universitāte. Sociālo Zinātņu fakultāte. Humanitāro un Sociālo zinātņu 
institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 
2020.

I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes = Part 1 [1st], Issues of Sociolgy. — 149 lpp. : 
diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — „ISSN 2255-8853” — Titullapas otrā 
pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, latviešu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9984-14-902-8 (brošēts).

UDK	 316(062)

338.48  Tūrisms

Kopkataloga Id: 000993461
Mahareva, Kristīna. Development of Tourism Services for Air Passenger Trans-
port Market by Embracing the New Distribution Capability Technology (exem-
plified by Latvia) : doctoral thesis / Kristīna Mahareva ; supervisor Dr.oec. Inna 
Stecenko ; Baltic International Academy. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 
2020. — 198 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 183.-
197. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 338.48(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000993466
Mahareva, Kristīna. Tūrisma pakalpojumu jomas attīstības veicināšana, ar teh-
noloģijas „Jaunā izplatīšanas iespēja” palīdzību piedāvājot tos aviopasažieriem 
(kā piemēru aplūkojot Latviju) : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā dok-
tora (Ph.D.) grāda iegūšanai = Development of tourism services for air passen-
ger transport market by embracing New Distribution Capability Technology 
(exemplified by Latvia) : summary of the doctoral thesis for the scientific degree 
(Ph.D.) / Kristīna Mahareva ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Inna 
Stecenko ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.oec. Tatjana Golubkova, Dr.oec. Biruta Sloka, 
Dr.oec. Iveta Mietule ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. — Rīga : Baltijas Starp-
tautiskā akadēmija, 2020. — 225 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, vāka un 
titullapas noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-47-223-2 (brošēts).
UDK	 338.48(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992340
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993461
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993466
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000990616
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (78 : 2020 : Rīga, Latvija). Ju-
ridiskā sekcija. Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacio-
nālajās tiesās : Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences 
rakstu krājums / redkolēģijas priekšsēdētāja Anita Rodiņa ; latviešu valodas re-
daktores Gita Kļaviņa un Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore Andra Damber-
ga ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2020. — 501 lpp. : ilustrācija, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-
18-536-6 (brošēts).
UDK	 340.132(4)(062)+347.99(062)

Kopkataloga Id: 000993773
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (78 : 2020 : Rīga, Latvija). Ju-
ridiskā sekcija. Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacio-
nālajās tiesās : Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences 
rakstu krājums / redkolēģijas priekšsēdētāja Anita Rodiņa ; latviešu valodas re-
daktores Gita Kļaviņa un Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore Andra Damber-
ga ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (505 lp., PDF) : ilustrācija, tabulas ; 4,70 MB. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-18-537-3 (PDF).
UDK	 340.132(4)(062)+347.99(062)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000990588
Valsts robežsardzes koledža (Latvija). Zinātniski praktiskā konference (5 : 
2019 : Rēzekne, Latvija). Valsts robežsardze: attīstība, problēmas, risinājumi : 
Valsts robežsardzes amatpersonu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētāju un 
studējošo 5. zinātniski praktiskās konferences materiāli : Rēzekne, 10.05.2019 / 
Valsts robežsardzes koledža, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. — Rēzekne : 
Valsts robežsardzes koledža, 2019. — 141 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, rakstu kopsavilkumi angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8388-6-6 
(brošēts).
UDK	 351.746.1(062)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000991368
Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! : kompetenču pieeja mācību saturā / Zenta 
Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ina Leite ; redaktore Egina 
Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 
2020.

Pirmā daļa. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9984-11-563-4 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Komplektizdevums „Sākam mācīties!” paredzēts piecus gadus veciem bēr-
niem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst MK noteikumiem Nr.716 „Noteikumi par 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” (2018). 
Pirmajā daļā bērniem tiek piedāvāti trīs svarīgi dabaszinātņu temati „Planēta Zeme: kur mēs dzī-
vojam?”, „Ūdens — dzīvības pamats” un „Izejam svaigā gaisā!”, kuros ir integrēti pārējie mācību 
jomu un caurviju jautājumi.

UDK	 373.2(076)+502/504(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000990616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993773
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000990588
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991368
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Kopkataloga Id: 000991373
Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! : kompetenču pieeja mācību saturā Zenta Ans-
poka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ina Leite ; redaktore Egina Bir-
zgale ; māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2020.

Otrā daļa. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9984-11-565-8 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Komplektizdevums „Sākam mācīties!” paredzēts piecus gadus veciem bēr-
niem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst MK noteikumiem Nr.716 „Noteikumi par 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” (2018). 
Otrās daļas temati tiek saistīti ar dabas un sabiedrības dzīves ritmiem: „Kalendārs” (par dienu un 
nakti, darbdienām un svētkiem), „Gadalaiki” un „Dabas ritmi”. Lielajos tematos ir integrēti pārējie 
mācību jomu un caurviju jautājumi.

UDK	 373.2(076)+502/504(076)

Kopkataloga Id: 000991377
Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! : skolotāja grāmata / Zenta Anspoka, Egina 
Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ina Leite ; redaktore Egina Birzgale ; māk-
sliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2020.

Pirmā daļa. — 192 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 978-9984-11-564-1 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Komplektizdevums „Sākam mācīties!” paredzēts piecgadīgiem bērniem mā-
cībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst MK noteikumiem Nr.716 „Noteikumi par valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” (2018). Šajā 
grāmatā ir iekļauts teorētiskais pamatojums un metodiskie komentāri integrētā izglītības satura 
apguvei pirmajos trijos mēnešos. 

UDK	 373.2(072)+502/504(072)

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 000993535
Lūse, Judīte. Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca / Judīte Lūse, Irēna 
Miltiņa, Sarmīte Tūbele ; recenzentes: Dr.psych. Skaidrīte Liepiņa, Dr.paed. Ras-
ma Vīgante ; redaktore Rita Cimdiņa ; vāka dizains: Arta Muceniece. — Rīga : 
RaKa, [2020]. — 527 lpp. ; 23 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma 
ISBN. — Bibliogrāfija: 513.-524. lpp. un terminu rādītājs: 372.-500. lpp. — ISBN 
9789984462462 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ietveri vairāk nekā 2800 vārdu skaidrojumi, kā arī to zinātniskie tul-
kojumi angļu, vācu un krievu valodās. Lai gan galvenais akcents ir likts uz logopēdijas terminiem, 
vārdnīcā atrodami arī pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas un lingvistiskie jēdzieni, kas saistīti 
ar logopēdijas jautājumiem.

UDK	 376-056.264(038)+616.89-008.434(038)=174

398  Folklora

Kopkataloga Id: 000993262
Birkerts, Pēteris. Latvju tautas dzīves gudrība : pēc sakāmvārdiem, parunām 
un citiem folkloras materiāliem / Pēteris Birkerts ; Skaidrītes Lasmanes priekš-
vārds ; zinātniskais konsultants, pēcvārda autors Guntis Pakalns ; literārā redak-
tore Raita Saleniece ; atbildīgā redaktore Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Trei-
ce. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 767, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. — Grāmata 
sagatavota pēc J. Grīnberga 1937. gada izdevuma. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9984-23-769-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevums ir starpnozaru pētījums, kas veidots, galvenokārt, no autora paša 
savāktiem folkloras tekstiem. Grāmatu var lasīt dažādi: kā ērti sistematizētu un komentētu fol-
kloras krājumu; kā zinātniski analizējamu noteiktā laikā un konkrētā pētnieciskā un filozofiskā 
tradīcijā sarakstītu apcerējumu; kā pamatojumu kādām ideoloģijām, teorijām vai mācībām; vai 
vienkārši — kā dzīvesgudra cilvēka klusu un nesteidzīgu sarunu par to, kas ir patiesi vērtīgs šajā 
dzīvē un pasaulē.

UDK	 398.1(=174)+17.02

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991373
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991377
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993535
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993262
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Kopkataloga Id: 000991963
Leščinska, Marija. Latviešu tautas anekdotes : atlasītas no 1929. gada izdevu-
ma / sastādījusi Marija Leščinska ; Indriķa Zeberiņa ilustrācijas. — Rīga : Jumava, 
[2020]. — 94, [2] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-20-368-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņā apkopotās anekdotes un ironiskās miniatūras vēršas gan pret sa-
biedrībā valdošajiem uzskatiem un pieņemtajiem principiem, gan nesaudzīgi atklāj latviešu ēnas 
puses un parāda atsevišķu indivīdu nejaukos ieradumus.

UDK	 398.23(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991963
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 000994252
Dzērve, Ināra. Sākam mācīties! / Ināra Dzērve ; redaktore Egina Birzgale ; māk-
sliniece Inese Babre. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2020.

Skaitļi un figūras : darba lapas. — 64 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tīmekļa vietnē www.soma.lv tiek piedāvāta arī izdevuma digitālā versija „Sā-
kam mācīties! Burti un skaitļi. Interaktīvās darblapas”. — ISBN 978-9984-11-
570-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā „Skaitļi un figūras” ir apkopotas darba lapas roku vingrināšanai 
un praktiskajiem darbiem par skaitļiem no 1-10, trijstūri, četrstūri, riņķi, telpas ķermeņiem. La-
pas paredzētas, lai bērni iepazītu ciparu formu, skaitītu, trenētu roku — vilktu līnijas, rakstītu, 
krāsotu, grieztu, līmētu. Darba lapas satur uzdevumus, kur jāskaita, jānosaka kopīgas pazīmes, 
jāgrupē, jāsavieno, jāatrod pareizie cipari, jāsaskata likumsakarības.

UDK	 51(076)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 000989199
Fizika 8.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāji: Larisa 
Koroševska, Anda Priedīte, Anita Vēciņa, Valdis Zuters ; recenzenti: Voldemārs 
Muižnieks, Lolita Jonāne ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītī-
bas satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (86 lp., PDF) ; 2,40 MB. — ISBN 
978-9934-540-23-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Fizikas mācību priekšmeta programmas paraugs veidots, lai palīdzētu sko-
lotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatiz-
glītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” plānotos skolēnu sasniedzamos 
rezultātus. Programmā iekļauti: mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi, mācību saturs, mācību 
satura apguves norise, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni, ieteiku-
mi mācību darba organizācijai. Katram programmas tematam piedāvāti gan plānotie skolēnam 
sasniedzamie rezultāti, gan to apguvei aptuveni paredzētais laiks, izmantojamās mācību metodes 
un nepieciešamie mācību līdzekļi.

UDK	 53(073)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000993452
Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam : mācību līdzeklis / 
Irina Kazuša ; galvenā redaktore Aija Lapsa ; vāka dizaina autors Modris Bras-
liņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. — 13. 
izdevums. — Rīga : RSU, 2020. — 169 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 169. lpp. — ISBN 978-9934-563-63-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vispārīgās ķīmijas materiāls sniedz priekšstatu par analītiskajā ķīmijā lieto-
jamām metodēm, kā arī par vielu uzbūvi un vielu pārvērtībām, raksturojot ķīmisko procesu gaitu. 
Medicīniskās ķīmijas kursa mērķis ir padziļināt izpratni par vielu daudzveidību, to pārvērtību 
norises likumsakarībām, pilnveidojot mūsdienīgu priekšstatu veidošanu par dzīvības procesu 
vieliskajiem pamatiem cilvēka organismā, ietverot vielmaiņas procesus un cilvēka ķermeņa vie-
lisko uzbūvi, kā arī tā funkcionēšanu. Mācību līdzeklis ir domāts kā atbalsta punkts studiju sā-
kumā.

UDK	 54(075.8)+543(075.8)+612.015(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994252
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000989199
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993452
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59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 000992272
Simple and Rapid Luminescent Staining Protocols in Helminthology / Inese Ga-
varane, Elena Kirilova, Ilze Rubenina, Sergejs Osipovs, Ligita Mezaraupe, Alek-
sandrs Puckins, Muza Kirjusina ; reviewers: Dr.biol. Arvids Barsevskis, Dr.Phys.
Math.Sci. Galyna P. Gorbenko. — Daugavpils : Daugavpils University [Academic 
Press] „Saule”, [2020]. — 131 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 131. lpp. — ISBN 978-9984-14-897-7 (iesiets).
UDK	 595.1-169(076.5)+616.995.1(076.5)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992272
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000992010
Aprūpes diagnozes : definīcijas un klasifikācija 2018-2020 / T. Hīteras Herdma-
nes un Šigemi Kamitsuras redakcijā ; zinātniskās redaktores: Rita Konstante, Ag-
ita Melbārde-Kelmere ; no angļu valodas tulkojusi Maija Treilona ; literārā redak-
tore Agnese Biteniece. — 11. izdevums [angļu valodā]. — Rīga : Medicīnas apgāds, 
[2020]. — 456, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās 
un rādītājs: 448.-[457.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Nursing Diagnoses. Defini-
tions and Classificcation 2018-2020. — ISBN 978-9934-573-19-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas „Aprūpes diagnozes: definīcijas un klasifikācija 2018-2020” pilnībā 
pārskatītais un atjauninātais 11. oriģinālizdevums noteikti ir vislabākais ceļvedis šajā jomā. Jau-
najā izdevumā katram pamattekstam autores ir uzrakstījušas pirmā posma māsu apmācības lī-
menim piemērotu ievadu, sniedzot būtisku informāciju attiecībā uz pacientu novērtēšanu, saikni 
ar diagnozi un klīnisko pamatojumu, kā arī par klasifikācijas nozīmi un izmantošanu, atrodoties 
pie pacienta.

UDK	 616(035)+614(035)

Kopkataloga Id: 000993603
Atstupens, Kristaps. Intraoperatīvas ultrasonogrāfijas pielietošana laparosko-
piskas holecistektomijas laikā pacientiem ar aizdomām par holedoholitiāzi : pro-
mocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” 
iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — ķirurģija / Kristaps At-
stupens ; promocijas darba vadītāji: Dr.med. Guntars Pupelis, Dr.med. Haralds 
Plaudis ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Artūrs Ozoliņš, Dr.med. Igors Ivanovs ; Dr.
med. Žilvinas Dambrauskas ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2020. — 57 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 52.-55. lpp.
UDK	 616.366-003.7(043)

Kopkataloga Id: 000993506
Atstupens, Kristaps. Intraoperatīvas ultrasonogrāfijas pielietošana laparosko-
piskas holecistektomijas laikā pacientiem ar aizdomām par holedoholitiāzi : 
promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, 
nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — ķirurģija / Kristaps Atstupens ; pro-
mocijas darba vadītāji: Dr.med. Guntars Pupelis, Dr.med. Haralds Plaudis ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 101 lp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 81.-93. lp. — Teksts latvie-
šu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 616.366-003.7(043)

Kopkataloga Id: 000993604
Atstupens, Kristaps. The role of laparoscopic intraoperative ultrasonography 
in patients with suspected choledocholithiasis : summary of the doctoral thesis 
for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — clinical medicine, sub-sector — 
surgery / Kristaps Atstupens ; scientific supervisors: Dr.med. Guntars Pupelis, 
Dr.med. Haralds Plaudis ; official reviewers: Dr.med. Artūrs Ozoliņš, Dr.med. Igors 
Ivanovs ; Dr.med. Žilvinas Dambrauskas ; Rīga Stradiņš University. — Rīga : Rīga 
Stradiņš University, 2020. — 57 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 52.-55. lpp.
UDK	 616.366-003.7(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992010
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993603
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993604
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Kopkataloga Id: 000993628
Balodis, Arturs. Cerebrāla infarkta agrīnas attēldiagnostikas un reperfūzijas 
taktikas saistība ar radioloģisko un klīnisko iznākumu : promocijas darba kop-
savilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, noza-
re — klīniskā medicīna, apakšnozare — radioloģija / Arturs Balodis ; darba zi-
nātniskie vadītāji: Dr.med. Kārlis Kupčs, Dr.med. Evija Miglāne ; darba zinātniskā 
konsultante Dr.med. Maija Radziņa ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Ardis Platkājis, 
Dr.med. Dainis Krieviņš, Dr.med. Rytis Kaupas ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 72 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 65.-72. lpp.
UDK	 616.831-005(043)

Kopkataloga Id: 000993509
Balodis, Arturs. Cerebrāla infarkta agrīnas attēldiagnostikas un reperfūzijas tak-
tikas saistība ar radioloģisko un klīnisko iznākumu : promocijas darbs zinātniskā 
doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, 
apakšnozare — radioloģija / Arturs Balodis ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. 
Kārlis Kupčs, Dr.med. Evija Miglāne ; darba zinātniskā konsultante Dr.med. Maija 
Radziņa ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 
107 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 89.-100. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 616.831-005(043)

Kopkataloga Id: 000993626
Balodis, Arturs. The impact of early imaging and reperfusion therapy tactics 
on radiological and clinical outcome in acute ischemic stroke : summary of the 
doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (PhD), sector — clinical medicine, 
sub-sector — radiology / Arturs Balodis ; scientific supervisors: Dr.med. Kārlis 
Kupčs, Dr.med. Evija Miglāne ; scientific advisor Dr.med. Maija Radziņa ; official 
reviewers: Dr.med. Ardis Platkājis, Dr.med. Dainis Krieviņš, Dr.med. Rytis Kau-
pas ; Riga Stradiņš University. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2020. — 71 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 64.-71. lpp.
UDK	 616.831-005(043)

Kopkataloga Id: 000993621
Bruņenieks, Ints. Clinical, biomechanical and morphological peculiarities of the 
rectum in patients with obstructed defecation syndrome : summary of the doc-
toral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — clinical medicine, 
sub-sector — surgery / Ints Bruņenieks ; scientific supervisors: Dr.med. Aigars 
Martinsons, Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Kasjanovs ; scientific advisor Dr.habil.med. 
Valērija Groma ; official reviewers: Dr.med. Arnis Enģelis, Dr.med. Paulius Že-
romskas, Dr.habil.sc.phys. Jurijs Dehtjars ; Rīga Stradiņš University. — Rīga : Rīga 
Stradiņš University, 2020. — 69 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 61.-67. lpp.
UDK	 616.34(043)

Kopkataloga Id: 000993623
Bruņenieks, Ints. Taisnās zarnas sienas klīniskās, biomehāniskās un morfolo-
ģiskās īpatnības pacientiem ar obstruktīvās defekācijas sindromu : promocijas 
darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegū-
šanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — ķirurģija / Ints Bruņenieks ; 
darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. Aigars Martinsons, Dr.habil.sc.ing. Vladimirs 
Kasjanovs ; darba zinātniskā konsultante Dr.habil.med. Valērija Groma ; oficiālie 
recenzenti: Dr.med. Arnis Enģelis, Dr.med. Paulius Žeromskas, Dr.habil.sc.phys. 
Jurijs Dehtjars ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2020. — 73 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 64.-
71. lpp.
UDK	 616.34(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993628
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993509
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993626
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993621
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993623
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Kopkataloga Id: 000993507
Bruņenieks, Ints. Taisnās zarnas sienas klīniskās, biomehāniskās un morfolo-
ģiskās īpatnības pacientiem ar obstruktīvās defekācijas sindromu : promocijas 
darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — 
klīniskā medicīna, apakšnozare — ķirurģija / Ints Bruņenieks ; darba zinātniskie 
vadītāji: Dr.med. Aigars Martinsons, Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Kasjanovs ; darba 
zinātniskā konsultante Dr.habil.med. Valērija Groma ; Rīgas Stradiņa universitā-
te. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 99 lp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 81.-95. lp.
UDK	 616.34(043)

Kopkataloga Id: 000991439
Danilāns, Anatolijs. Dakteri un šamaņi : Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs 
diskutē par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību / sastādītāja Kristīna 
Blaua ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; foto: Jānis Brencis. — Rīga : Jumava, 
[2019]. — 133, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-388-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ārsta Anatolija Danilāna un ceļotāja Pētera Struberga grāmata „Dakteri un 
šamaņi” veidota kā dialogs par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību. Grāmata ir ļoti nepa-
rasta. Medicīnā tāda grāmata latviešu valodā nav bijusi. Autori ir tradicionālās medicīnas piekri-
tēji, tajā pašā laikā sakot, ka „šamanismam ir sava piešprice”. Šamanisms — tā ir arī pašiedvesma.

UDK	 615.89+616

Kopkataloga Id: 000994071
Jansone, Ilze. Paši spēcīgākie pretvīrusa, pretstafilokoka un pretvēža savvaļas 
augi un dārzeņi / Ilze Jansone. — [Rīga] : Autorizdevums, [2020]. — 64 lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm. — (Dziednieces pieredze). — Ziņas par autori: 53.-56. lpp. — 
ISBN 978-9934-583-25-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sakārtosim savu imūnsistēmu — gļotādu un aizkuņģa dziedzeri, lai tie var 
uzvarēt jebkuru nākošo vīrusu vai vironu, kas jau ir sagatavoti ceļā pie mums! Izmantosim Baltā 
Dieva radītos pretvīrusu augus savvaļā un dobē.

UDK	 615.3

Kopkataloga Id: 000992150
Jansone, Ilze. Zīdainis. Māmiņa. To uzturs pēc Ilzes Jansones sistēmas : kas jāēd 
māmiņai bērnu barojot ar krūti ; piebarojums / Ilze Jansone. — [Rīga] : Autoriz-
devums, [2020]. — 80 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-583-
23-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pēdējos 50 gados zīdaiņu uzturs ir strauji pasliktinājies tik tālu, ka diagno-
ze- zīdaiņa pēkšņā nāve, ir kļuvusi par ikdienu un nevienu vairs īpaši neuztrauc, jo mēs jau sen 
sākam visā uzņemt pataloģiju par normu. Zīdaiņa nāves cēlonis ir zināms, taču tas netiek popu-
larizēts. Tautai tas ir jāzina — ja gribam izdzīvot kā etnoss, jāveido jauna un veselīga paaudze, un 
šī grāmata ir domāta tiem, kas to vēlas darīt!

UDK	 615.89+641.562(083.12)

Kopkataloga Id: 000993595
Kazūne, Sigita. Artēriju funkcionālo parametru loma multiorgānu disfunkci-
jas sindroma progresēšanas riska prognozēšanā sepses slimniekiem : promo-
cijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” 
iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — anestezioloģija un rea-
nimatoloģija / Sigita Kazūne ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. Eva Strīķe un 
Dr.med., Dr.habil.med. Indulis Vanags ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Agnese Ozo-
liņa, Dr.med. Aleksejs Miščuks, Dr.med. Andrius Macas ; Rīga Stradiņa universitā-
te. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 39 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-38. lpp. 
UDK	 616.13(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993507
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991439
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994071
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992150
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993595
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Kopkataloga Id: 000993502
Kazūne, Sigita. The role of functional arterial properties in prediction of clini-
cal outcomes of septic patients : doctoral thesis for obtaining a doctoral degree 
(Ph.D.), sector — clinical medicine, sub-sector — anaesthesiology and intensive 
care / Sigita Kazūne ; supervisor of the doctoral thesis: Dr.med. Eva Strīķe un 
Dr.med., Dr.habil.med. Indulis Vanags ; Rīga Stradiņš University. — Rīga : [izgata-
votājs nav zināms], 2020. — 101 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 81.-91. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 616.13(043)

Kopkataloga Id: 000993596
Kazūne, Sigita. The role of functional arterial properties in prediction of clinical 
outcomes of septic patients : summary of the doctoral thesis for obtaining a doc-
toral degree (Ph.D.), sector — clinical medicine, sub-sector — anaesthesiology 
and intensive care / Sigita Kazūne ; scientific supervisors: Dr.med. Eva Strīķe un 
Dr.med., Dr.habil.med. Indulis Vanags ; official reviewers: Dr.med. Agnese Ozo-
liņa, Dr.med. Aleksejs Miščuks, Dr.med. Andrius Macas ; Rīga Stradiņš Univer-
sity. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2020. — 49 lpp. : diagrammmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 43.- 47. lpp.
UDK	 616.13(043)

Kopkataloga Id: 000993503
Pūcīte, Elīna. Ar veselību saistītas dzīves kvalitātes izmaiņas pēc nozīmīgas 
miega artērijas stenozes ārstēšanas : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda 
„zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnoza-
re — neiroloģija / Elīna Pūcīte ; promocijas darba vadītāji: Dr.med. Evija Miglāne, 
Dr.med. Dainis Krieviņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav 
zināms], 2020. — 160 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrā-
fija: 117.-130. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 616.133(043)

Kopkataloga Id: 000993611
Skuja, Vita. Iekaisīgo zarnu slimību aktivitāte iepriekš hospitalizētiem pacien-
tiem ar paplašināta spektra beta-laktamāzes producējošām Enterobacteriaceae 
dzimtas baktērijām zarnu traktā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā 
doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīna, apakš-
nozare — internā medicīna / Vita Skuja ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. Ai-
vars Lejnieks, Dr.med. Angelika Krūmiņa ; darba zinātniskie konsultanti: Dr.med. 
Aleksejs Derovs, Dr.med. Rami Eliakim ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Ivars Tol-
manis, Dr.med. Mārcis Leja, Dr.med. Georgina Hold ; Rīgas Stradiņa universitā-
te. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 49 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 34.-37. lpp.
UDK	 616.34-002(043)

Kopkataloga Id: 000993505
Skuja, Vita. Iekaisīgo zarnu slimību aktivitāte iepriekš hospitalizētiem pacien-
tiem ar paplašināta spektra beta-laktamāzes producējošām Enterobacteriaceae 
dzimtas baktērijām zarnu traktā : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda 
„zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīna, apakšnozare — in-
ternā medicīna / Vita Skuja ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. Aivars Lejnieks, 
Dr.med. Angelika Krūmiņa ; darba zinātniskie konsultanti: Dr.med. Aleksejs De-
rovs, Dr.med. Rami Eliakim ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs 
nav zināms], 2020. — 100 lp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 75.-
81. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 616.34-002(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993502
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993596
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993503
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993611
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993505
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Kopkataloga Id: 000993607
Skuja, Vita. Inflammatory bowel disease activity in previously hospitalised pa-
tients with extended spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae 
presence in the gut : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral de-
gree (Ph.D.), sector — medicine, sub-sector — internal medicine / Vita Skuja ; 
scientific supervisors: Dr.med. Aivars Lejnieks, Dr.med. Angelika Krūmiņa ; scien-
fific advisors: Dr.med. Aleksejs Derovs, Dr.med. Rami Eliakim ; official reviewers: 
Dr.med. Ivars Tolmanis, Dr.med. Mārcis Leja, Dr.med. Georgina Hold ; Rīga Stra-
diņš University. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2020. — 50 lpp. diagrammas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-38. lpp.
UDK	 616.34-002(043)

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 000989073
Inženierzinības 7. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādā-
tāji: Jānis Čilipāns un Māris Danne ; zinātniskā recenzente Ludmila Belogrudova ; 
Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 
1 tiešsaistes resurss (53 lp., PDF) ; 3,12 MB. — ISBN 978-9934-540-52-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Inženierzinību mācību priekšmeta programmas paraugs ir veidots, lai palī-
dzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolē-
nam sasniedzamos rezultātus tehnoloģiju mācību jomā. Katram programmas tematam piedāvāti 
gan plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, gan to apguvei aptuveni paredzētais laiks, izman-
tojamās mācību metodes un nepieciešamie mācību līdzekļi.

UDK	 62(073)

621  Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.  
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas

Kopkataloga Id: 000994521
Kļaviņa, Gunta. IKT nozare Atmodas gaismā : cilvēki, notikumi, atmiņas / Gunta 
Kļaviņa ; tehniskais redaktors Dr.sc.ing. Jānis Lelis ; pēcvārds: Pēteris Šmidre. — 
[Rīga] : Latvijas Telekomunikāciju asociācija, [2019]. — 424 lpp. : ilustrācijas, por-
treti ; 25 cm. — Teksta autori: Ivars Auza, Rihards Balodis-Bolužs, Oļģerts Belma-
nis, Aigars Benders, Normunds Bergs, Guntis Bērziņš, Juris Binde, Kārlis Bogens, 
Juris Borzovs, Juris Griķis, Ina Gudele, Juris Gulbis, Andris Jautrums, Inārs Jēkab-
sons, Marina Kalmikova, Edvīns Karnītis, Juris Kūla, Broņislavs Laizāns, Jānis 
Lelis, Ivars Liepiņš, Aleksandrs Ločmelis, Valdis Lokenbahs, Agasijs Pakūlis, Vol-
demārs Plavoks, Māris Rutks, Jānis Smilga, Edmunds Spektors, Gundars Straut-
manis, Pēteris Šmidre, Valdis Vancovičs, Vasīlijs Vinokurovs, Andris Virtmanis, 
Janīna Ambaine, Ivars Bārs, Andris Gūtmanis, Raita Karnīte. — Personu rādītājs: 
[415.]-424. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-015-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Apjomīgajā izdevumā ir apkopoti vairāk nekā trīsdesmit telekomunikāciju 
nozares veterānu atmiņu stāsti par to, kā šī nozare Latvijā attīstījusies pēc neatkarības atgūšanas. 
Te ir gan stāsti par VDK slepeno sakaru ierīču pārņemšanu, gan interneta pirmsākumiem Lat-
vijā, gan par neilgo peidžeru laikmetu, gan mobilo sakaru izaugsmi un daudz ko citu. Grāmatas 
kontekstā Atmodas gaisma ir robežšķirtne starp aizejošo un atnākošo laikmetu, starp rutīnu un 
progresu.

UDK	 621.39(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993607
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000989073
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994521
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Kopkataloga Id: 000993579
Ločs, Sergejs. Laser Cladded Surface Hardening Coating with Gradient of Me-
chanical Properties : summary of the doctoral thesis / Sergejs Ločs ; scienti-
fic supervisor Dr.sc.ing. Irīna Boiko ; official reviewers: Dr.sc.ing. Ēriks Geriņš, 
Dr.sc. Alexander S. Kalinichenko, Ph.D. Vadim V. Savich ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Mechanical Engineering. Transport and Aeronautics Institute of 
Mechanics and Mechanical Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 36 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Re-
sursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224584. — Bibliogrāfija: 
33.-36. lpp. — ISBN 978-9934-22-457-7 (brošēts).
UDK	 621.771.8(043)

Kopkataloga Id: 000993575
Ločs, Sergejs. Lāzeruzkausēts virsmu nocietinošs vienslāņa pārklājums ar me-
hānisko īpašību gradientu : promocijas darba kopsavilkums / Sergejs Ločs ; 
zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Irīna Boiko ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ēriks 
Geriņš, Dr.sc. Alexander S. Kalinichenko, Ph.D. Vadims Savičs ; Rīgas Tehniskā 
Universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Mehānikas un 
mašīnbūves institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 36 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224560. — Bibliogrāfija: 33.-36. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-455-3 (brošēts).
UDK	 621.771.8(043)

Kopkataloga Id: 000993572
Ločs, Sergejs. Lāzeruzkausēts virsmu nocietinošs vienslāņa pārklājums ar me-
hānisko īpašību gradientu : promocijas darbs / Sergejs Ločs ; zinātniskā vadītāja 
Dr.sc.ing. Irīna Boiko ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves institūts. — Rīga : RTU Iz-
devniecība, 2020. — 175, [27] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 165.-175. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 621.771.8(043)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 000993549
Grinšteins, Māris. Ar sapni par kuģiem / Māris Grinšteins ; redaktore Marija 
Anmane. — Tukums : Māris Grinšteins, 2020. — 88 lpp., 16 nenumurētas lpp. 
ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-085-1 (brošēts).
UDK	 629.5(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000993718
Граматниекс, Эвалдс. Рассказы северного капитана, или Oт Арктики до 
Ямайки / Эвалд Граматниекс ; ответственный редактор Владимир Нови-
ков ; редактор Ольга Новикова. — Рига : Rīdzene-1, 2020. — 383 lpp. : fak-
simili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9984-553-48-1 (iesiets) ; ISBN 
9789984553485 (kļūda).
UDK	 629.5(474.3)(092)+656.61.071.1(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993579
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993575
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993572
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993549
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993718
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659  Publicitāte. Reklāma. Informācijas darbs.  
Sabiedriskās attiecības, sabiedriskā saskarsme

Kopkataloga Id: 000994220
Abbas, Syed Ali. Formation of Brand Loyalty Matrix for Higher Education Insti-
tutions (HEIs) : synopsis of the doctoral thesis developed for doctor’s degree in 
business administration (Dr.oec.) / Syed Ali Abbas ; scientific supervisor Dr.phil. 
Velga Vēvere ; official reviewers: Dr.paed. Ineta Luka, Dr.paed. Jelena Davidova, 
Dr.Ph.D. Maria Kovacova ; Turiba University. — Riga : Turiba University, 2020. — 
89 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 79.-89. lpp.
UDK	 659.126(043)

Kopkataloga Id: 000994222
Abbas, Syed Ali. Formation of Brand Loyalty Matrix for Higher Education In-
stitutions (HEIs) = Zīmola lojalitātes matricas izveidošana augstākās izglītības 
iestādēm (AII) : doctoral thesis for a doctor’s degree in management science, sub 
branch — business management / Syed Ali Abbas ; advisor Dr.phil. Velga Vēvere ; 
official reviewers: Dr.paed. Ineta Luka, Dr.paed. Jelena Davidova, Dr.Ph.D. Maria 
Kovacova ; Turiba University. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 232 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 160.-180. lp. — Teksts 
angļu valodā, anotācija arī latviešu un poļu valodā.
UDK	 659.126(043)

Kopkataloga Id: 000994218
Abbas, Syed Ali. Zīmola lojalitātes matricas izveidošana augstākās izglītības ies-
tādēm (AII) : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadībzi-
nātnes nozarē, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē / Syed Ali Abbas ; darba 
vadītājs Dr.phil. Velga Vēvere ; darba recenzenti: Dr.paed. Ineta Luka, Dr.paed. 
Jelena Davidova, Dr.Ph.D. Maria Kovacova ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : 
Biznesa augstskola Turība, 2020. — 89 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
20 cm. — Bibliogrāfija: 79.-89. lpp.
UDK	 659.126(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994220
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994222
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994218
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000994690
Skulme, Uga. Raksti / Uga Skulme ; sastādītāja Astrīde Skulme ; ievada autore un 
zinātniskā redaktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redakto-
re Cilda Redliha ; fotogrāfs Normunds Brasliņš. — Rīga : Neputns, [2020].

[1. burtnīca], 1921-1940. — 134, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. — Personu rādītājs: 
65.-130. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-565-90-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata lasītājiem sniegs spilgtus, pat pārsteidzošus iespaidus par dažā-
du latviešu mākslas nozaru un skolu attīstību pagājušajā gadsimta 20.-30. gados. Ugas Skulmes 
rakstība atklāj būtiskas un interesantas konkrētā laikposma iezīmes arī latviešu rakstu valodas 
vēsturē. Pirmajā burtnīcā tiek sniegti sastādītājas Astrīdas Skulmes un redaktores Stellas Pelšes 
skaidrojumi saistībā ar izdevumā biežāk minētiem terminiem, nosaukumiem, notikumiem, kā arī 
personu rādītājs.

UDK	 7.071.1(474.3)(01)+7.072.3(474.3)(01)

Kopkataloga Id: 000994691
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Red-
liha]. — [Rīga] : [Neputns], [2020].

[2. burtnīca], 1921. — 137.-[216.] lpp. ; 21 cm. 
A n o t ā c i j a :  Uga Skulme bija, iespējams, ražīgākais mākslas darbu kritiķis neskaitāmos 

starpkaru perioda izdevumos. Šim izdevumam atlasītas vairāk nekā 300 publikācijas — izstāžu 
un grāmatu recenzijas, teorētiskas apceres, ārzemju ceļojumu apskati, etnogrāfisko priekšmetu 
apraksti, izvērsti „viena mākslas darba stāsti” u.c. Uga Skulme rakstīja asprātīgi, intelektuāli un 
daudzpusīgi. Viņa rakstītajā ir gan mākslas vēsture un teorija, gan personīgas atmiņas par laika-
biedriem, gan arī izglītojoši un anekdotiski ekskursi Eiropas mākslas vēsturē.

UDK	 7.036/.038(474.3)(081)+7.072.3(474.3)(081)

Kopkataloga Id: 000994693
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Red-
liha]. — [Rīga] : [Neputns], [2020].

[3. burtnīca], 1922/1923. — [217.-262.] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. 

UDK	 7.036/.038(474.3)(081)+7.072.3(474.3)(081)

Kopkataloga Id: 000994695
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Red-
liha]. — [Rīga] : [Neputns], [2020].

[4. burtnīca], 1924/1925. — [265.]-339. lpp. ; 21 cm. 
UDK	 7.036/.038(474.3)(081)+7.072.3(474.3)(081)

Kopkataloga Id: 000994699
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Red-
liha]. — [Rīga] : [Neputns], [2020].

[5. burtnīca], 1927/1928. — [341.-417.] lpp. ; 21 cm. 
UDK	 7.036/.038(474.3)(081)+7.072.3(474.3)(081)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994690
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994691
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994693
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994695
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994699
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Kopkataloga Id: 000994701
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Red-
liha]. — [Rīga] : [Neputns], [2020].

[6. burtnīca], 1929/1930. — [421.-545.] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. 

UDK	 7.036/.038(474.3)(081)+7.072.3(474.3)(081)

Kopkataloga Id: 000994702
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Red-
liha]. — [Rīga] : [Neputns], [2020].

[7. burtnīca], 1931/1932. — [549.-652.] lpp. ; 21 cm. 
UDK	 7.036/.038(474.3)(081)+7.072.3(474.3)(081)

Kopkataloga Id: 000994705
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Red-
liha]. — [Rīga] : [Neputns], [2020].

[8. burtnīca], 1933/1934. — [653.-732.] lpp. ; 21 cm. 
UDK	 7.036/.038(474.3)(081)+7.072.3(474.3)(081)

Kopkataloga Id: 000994706
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Red-
liha]. — [Rīga] : [Neputns], [2020].

[9. burtnīca], 1935/1936. — [733.-826.] lpp. ; 21 cm. 
UDK	 7.036/.038(474.3)(081)+7.072.3(474.3)(081)

Kopkataloga Id: 000994708
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Red-
liha]. — [Rīga] : [Neputns], [2020]. 

[10. burtnīca], 1937. — 829.-930. lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs.

UDK	 7.036/.038(474.3)(081)+7.072.3(474.3)(081)

Kopkataloga Id: 000994709
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Red-
liha]. — [Rīga] : [Neputns], [2020].

[11. burtnīca], 1938. — 933.-[995.] lpp. ; 21 cm. 
UDK	 7.036/.038(474.3)(081)+7.072.3(474.3)(081)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994701
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994702
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994705
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994706
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994708
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994709


Latvijas jaunākās grāmatas 2020 Nr. 14, 16.–31. jūlijs

31

Kopkataloga Id: 000994710
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Red-
liha]. — [Rīga] : [Neputns], [2020].

[12. burtnīca], 1939. — 997.-[1087.] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs.

UDK	 7.036/.038(474.3)(081)+7.072.3(474.3)(081)

Kopkataloga Id: 000994712
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Red-
liha]. — [Rīga] : [Neputns], [2020].

[13. burtnīca], 1940. — 1089.-[1154.] lpp. ; 21 cm. 
UDK	 7.036/.038(474.3)(081)+7.072.3(474.3)(081)

Kopkataloga Id: 000994716
Skulme, Uga. [Raksti] / Uga Skulme ; [sastādītāja Astrīde Skulme ; zinātniskā re-
daktore Stella Pelše ; māksliniece Zane Ernštreite ; literārā redaktore Cilda Redli-
ha ; fotogrāfs Normunds Brasliņš]. — [Rīga] : [Neputns], [2020].

[14. burtnīca], Ilustrācijas : 1921-1940. — [1157.-1316.] lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, portreti ; 21 cm. 

A n o t ā c i j a :  Ugas Skulmes „Rakstos” ir gan mākslas vēsture un teorija, gan personīgas 
atmiņas par laikabiedriem, gan arī izglītojoši un anekdotiski ekskursi Eiropas mākslas vēsturē. 
Rakstus papildina ilustratīvā burtnīca, kas sniedz iespēju mūsdienu lasītājam apskatīt gan izde-
vumus, kuros Skulme publicējās, gan mākslas darbus, par kuriem rakstīja.

UDK	 7.036/.038(474.3)(084)+766:655.26(474.3)(084)

71  Teritoriālā plānošana. Reģionālā, pilsētbūvnieciskā un lauku 
plānošana. Ainavas, parki, dārzi

Kopkataloga Id: 000991477
Vugule, Kristīne. Latvijas ceļu ainavas lietotāju uztverē : promocijas darba kop-
savilkums arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātniskā grāda iegūšanai ainavu ar-
hitektūras apakšnozarē = Road landscapes in Latvia: from the traveller’s point of 
view : summary of doctoral thesis for the scientific degree of Dr.arch. in landscape 
architecture / Kristīne Vugule ; darba zinātniskie vadītāji: PhD Simon Bell, Dr.oec. 
Ilze Stokmane ; oficiālie recenzenti: Dr.scient. Karsten Jørgensen, Dr.agr. Anders 
Larsson, Dr.phil. Attila Tóth ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un bū-
vzinātņu fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. — 
1 tiešsaistes resurss (113 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,97 MB. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984483269. — Bibliogrāfija: 
96.-113. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-327-6 (PDF).
UDK	 712.36(474.3)(043)+625.7/.8(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994710
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994712
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994716
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991477
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72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000991466
Miķelsone, Ilze. Value System in the Architectural Practice : summary of the doc-
toral thesis / Ilze Miķelsone ; scientific supervisor Dr.arch. Sandra Treija ; scien-
tific consultant Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš ; official reviewers: Dr.arch. Kestutis 
Zaleckis, Dr.arch. Aija Ziemeļniece, Dr.arch. Jānis Zilgalvis ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Architecture. Department of Architecture Design. — Riga : RTU 
Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (71 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabula ; 
2,13 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223723. — Bib-
liogrāfija: 40.-70. lp. — ISBN 978-9934-22-373-0 (PDF).
UDK	 72.01(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000991465
Miķelsone, Ilze. Vērtību sistēma arhitektūras praksē : promocijas darba kopsa-
vilkums / Ilze Miķelsone ; zinātniskā vadītāja Dr.arch. Sandra Treija ; zinātniskais 
konsultants Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš ; oficiālie recenzenti: Dr.arch. Kestutis 
Zaleckis, Dr.arch. Aija Ziemeļniece, Dr.arch. Jānis Zilgalvis ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Arhitektūras fakultāte. Arhitektūras projektēšanas katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, 
tabula ; 2,35 MB. — Bibliogrāfija: 36.-65. lp. — ISBN 978-9934-22-371-6 (PDF).
UDK	 72.01(474.3)(043)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000991829
Cicchella, Antonio. A Comprehensive Review of Sports Training: Historical Per-
spective and Open Questions : study aid / Antonio Cicchella ; zinātniskā recen-
zente Dr.paed. Helēna Vecenāne ; angļu valodas teksta literārā redaktore Dr.phil. 
Lāsma Latsone. — Atkārtots, rediģēts un papildināts izdevums. — Liepāja : LiePA, 
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (123 lp., PDF) : diagramma, ilustrācijas, tabulas ; 
32,81 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934569807. — 
Bibliogrāfija: 102.-121. lp. — ISBN 978-9934-569-81-4 (PDF).
UDK	 796.011.3+796.015.52/.54

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991466
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991465
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991829
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000989065
Literatūra 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādātāji: 
Signe Ābola, Inese Lāčauniece, Lita Silova, Māris Bušmanis, Rūta Dortāne ; re-
cenzentes: Vija Cerusa, Daiga Celmiņa ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (233 lp., PDF) ; 
3,06 MB. — ISBN 978-9934-540-43-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību priekšmeta programmas paraugs literatūrā ir veidots, lai palīdzē-
tu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos sasniedzamos 
rezultātus skolēnam kultūras izpratnes mācību jomā. Literatūras mācīšanās procesā ir būtiski 
respektēt proporciju starp latviešu literatūru (un folkloru) un cittautu literatūru, ņemot vērā, 
ka latviešu literatūra ir viena no valsts kultūras pamatvērtībām. Literatūras mācību priekšmeta 
mērķis — veidot ieinteresēta lasītāja pieredzi un attīstīt emocionālo inteliģenci, praktiski un ra-
doši darbojoties ar daudzveidīgiem literāriem tekstiem.

UDK	 82(073)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000992327
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 Universitā-
te. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds „Saule”, 2019. — 307, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
24 cm. — (Zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fa-
kultāte, ISSN 1691-6042 ; XXIX [29]). — Redaktori arī: Ilze Oļehnoviča, Gaļina Si-
rica, Vilma Šaudiņa u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu, angļu, lietuviešu, krievu un vācu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-14-892-2 (brošēts).
UDK	 81’1(062)

Kopkataloga Id: 000987656
Zālīte, Jūlija. Runātāju maiņa vācu un latviešu televīzijas politisko diskusiju rai-
dījumos : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai valodniecī-
bas nozarē / Jūlija Zālīte ; darba zinātniskais vadītājs Dr.philol. Pēteris Vanags un 
Dr.philol. Tomass Šprancs-Fogasi ; darba recenzenti: Dr.habil.philol. Ina Druviete, 
Dr.philol. Linda Lauze, Em.Dr. Ēvalds Reiters ; Latvijas Universitāte. Humanitā-
ro zinātņu fakultāte = Turn-taking in Political Discussion Broadcasts of German 
and Latvian Talkshows : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral 
degree in linguistics / Jūlija Zālīte ; supervisors: Dr.philol. Pēteris Vanags and 
Dr.philol. Thomas Spranz-Fogasy ; reviewers: Dr.habil.philol. Ina Druviete, Dr.phi-
lol. Linda Lauze, Em.Dr. Ewald Reuter ; University of Latvia. Faculty of Humani-
ties. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 64 lpp. : shēmas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 57.-62. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-533-5 (brošēts).
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)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000989065
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992327
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000987656
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000992130
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / 
atbildīgā redaktore Dr.philol. Ilze Lokmane ; recenzents Dr.philol. Andrejs Veis-
bergs ; vāka dizains: Kristaps Rozītis ; Latviešu valodas aģentūra. — Rīga : Latvie-
šu valodas aģentūra, 2020.

Nr. 15. — 203 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — „ISSN 1691-273X”—Uz 1. 
vāka. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Populārzinātniskā rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” 
15. laidienā aplūkota virkne aktuālu leksikas, terminoloģijas, gramatikas, tekstveides un pragma-
tikas jautājumu.

UDK	 811.174(082)+81’1(082)

821  Daiļliteratūra

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000994075
Bukovskis, Čārlzs. Kodiens : dzejas izlase / Čārlzs Bukovskis ; no angļu valo-
das atdzejojis, sastādītājs, priekšvārda autors Jānis Elsbergs ; redaktors Kārlis 
Vērdiņš ; mākslinieks Andris Breže. — Rīga : Neputns, [2020]. — 255, [6] lpp. : 
portrets ; 16×11 cm. — ISBN 978-9934-565-85-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Čārlza Bukovska darbu fonā ir ASV četrdesmito-astoņdesmito gadu dzīve, 
īpaši sabiedrības zemāko slāņu dzīve, bet pamattēmas: cilvēka eksistenciālā kondīcija šajā fonā, 
gribēta un negribēta vardarbība pret sevi un citiem, depresija, atkarības (visupirms alkoho-
lisms), paša bieži noliegta un apironizēta, tomēr taustīšanās pēc skaistuma un jūtu tīrības. Tā 
kā Bukovska daiļrade ir lielā mērā autobiogrāfiska, izlase kārtota, izsekojot liriskā varoņa dzīves 
gaitām no bērnības līdz pēdējām dienām.

UDK	 821.111(73)-1

Kopkataloga Id: 000991420
Henrijs, O. 21 stāsts / O. Henrijs ; no angļu valodas tulkojis Alberts Dzenītis ; 
mākslinieks Valdis Villerušs. — Rīga : Jumava, [2020]. — 190, [2] lpp. ; 20 cm. — 
Grāmatas vāka noformējumam izmantotas Valda Villeruša un Otto Zitmaņa ilus-
trācijas. — ISBN 978-9934-20-392-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lielā pilsēta, lielais ābols, lielo sapņu un aso stūru pilsēta, atradās uz salām 
tieši Atlantijas okeānā, un tās salīdzinoši nelielo platību apdzīvoja 4 miljoni cilvēku. Tāda bija 
Ņujorka pirms 100 gadiem, kad tās viesmīles un ierēdņi, sīktirgotāji un mēbeļu istabu izīrētājas, 
bezdarbnieki un pašnāvnieki, nabagie un miljonāri iedvesmoja izcilo amerikāņu rakstnieku O. 
Henriju attēlot šo kolorīto pilsētu gadsimtu mijas dzīves virpulī. Transatlantijas ideju varenības 
burvība, dzelzceļš un traktori, dolārs un demokrātija, sieva — „virtuves klukste” un sirdspuķīte 
salonā ir vērtības, kas bija katrā plaukstošās Amerikas rančo fermera dzīves pamatā. Taču viņu 
atvases alkst nonākt Ņujorkā. O. Henrija darbi aizrauj ar savu humoru, dziļi atklātiem varoņu 
raksturiem un īpašo dzīvesziņu.

UDK	 821.111(73)-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992130
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994075
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991420
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Kopkataloga Id: 000994470
Vaita, Kārena. Savrupnams Tredstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas 
tulkojusi Marta Mežule ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 
505, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The House on Tradd Street. — ISBN 
978-9984-35-987-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nekustamā īpašuma māklere Melānija Midltone ir ārkārtīgi pārsteigta, kad 
uzzina, ka mantojusi savrupnamu no kāda veca kunga, ar kuru tikusies vienu vienīgu reizi. Tes-
tamentā norādīts, ka viņai šajā mājā jānodzīvo gads un tā jārestaurē. Bet Melānijai nepavisam 
nepatīk vecas mājas. Viņai jau no bērnības piemīt neparastas spējas — viņa redz spokus. Un 
Tredstrītas namā to ir papilnam. Melānijai vēlas palīdzēt valdzinošais rakstnieks Džeks Tren-
holms, kurš meklē sižetu savai nākamajai grāmatai. Abi kopā mēģina noskaidrot, kādēļ pirms 
daudziem gadiem mīklaini pazudusi nama saimniece. Izrādās, tas nebūt nav vienīgais noslēpums, 
kas jāatklāj.

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000992601
Garlībam Merķelim — 250 (2019 : Rīga, Latvija). Garlībam Merķelim — 250 : 
starptautiska zinātniska konference Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 2019. 
gada 27.-29. novembrī = Garlieb Merkel — 250 : internationale wissenschaflitche 
Konferenz Riga, Nationalbibliothek Lettland, 27.-29. November 2019 / zinātniskā 
redaktore Māra Grudule ; tulkotājas: Beata Paškevica, Ilga Brigzna ; literārā re-
daktore Agita Kazakēviča. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. — 1 tiešsaistes 
resurss (52 lp., PDF) ; 344,95 KB. — Teksts paralēli latviešu un vācu valodā, viens 
raksts angļu un latviešu valodā; tulkots no latviešu, vācu un angļu valodas. — 
ISBN 9789934184888 (kļūda).
UDK	 821.112.2(474.3)(092)(062)

Kopkataloga Id: 000990627
Reidera, Katja. Kad mazajiem zaķēniem ir sāpīte / Katjas Reideras ilustrācijas ; 
Franciskas Harvejas teksts ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — 
Rīga : Madris, [2020]. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģinālno-
saukums: Wenn kleine Hasen Aua haben. — ISBN 978-9984-31-460-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kā palīdzēt Zaķu ģimenei, kad gan Zaķu mamma, gan Zaķu tētis un arī mazie 
Garausītis un Garausīte ir savainojušies? Jautrs mierinājuma stāstiņš mazajiem.

UDK	 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 000991971
Zommerkampa, Sabīne. 17 skati uz Fudži kalnu : fotoattēli un tankas = 17 An-
sichten des Berges Fuji : Bilder und Tanka / Sabīne Zommerkampa ; no vācu 
valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; ievads: Dītrihs Kruše ; pēcvārds: profesors 
Klauss Pēters Nēbels ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore 
Irīda Miska. — Rīga : Jumava, [2020]. — 53, [2] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un vācu valodā, tulkots no vācu valodas. — ISBN 978-9934-20-
390-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „1834. gadā Japānas dižais mākslinieks kokgriezējs Hokusai (1760-1849) pub-
licējis savu slaveno darbu „Simts skati uz Fudži kalnu”. Pēc 180 gadiem, Kavaguči ezera krastā, 
lūkojoties uz Japānas augstāko kalnu — Fudži, kopā ar savu dēlu pastaigāju lielā mākslinieka 
domu takas. Ar fotoaparātu un saviem vārdiem klasiskās japāņu dzejas — „tankas” formā es šajos 
„17 skatos uz Fudži kalnu” mēģināju izteikt ne ar ko nesalīdzināmā kalna skaistumu un garu”, teic 
Sabīne Zommerkampa.

UDK	 821.112.2-1=030.112.2=174

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994470
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992601
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000990627
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991971
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821.112.5  Holandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000994187
Shāpa, Anete. Lampiņa : romāns / Anete Shāpa ; no nīderlandiešu valodas tulko-
jusi Aija van Hooff-Miškine ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, [2020]. — 319, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Lampje. — ISBN 978-9984-23-788-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis ir stāsts par jūru. Par noslēpumainām radībām un mežonīgiem jūras lau-
pītājiem. Par admirāļa Melno namu, kurā, kā stāsta, mājo briesmonis. Par pelēku bāku uz mazas 
saliņas jūrā un par Lampiņu, bākas uzrauga meitu, kas katru vakaru kāpj sešdesmit vienu pakā-
pienu augšā bākas tornī, lai iedegtu gaismu. Par kādu vētrainu nakti, kad ir izbeigušies sērkociņi 
un viss noiet greizi. Taču galvenokārt par drosmi un spēju paveikt vairāk, nekā jebkad no sevis 
esi gaidījis.

UDK	 821.112.5-93-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000990691
Аваков, Андрей. На пути в Непал : психологическая проза / Андрей Ава-
ков ; фото: Айк Мелконян. — Рига : [Andrejs Avakovs], 2020. — 102 lpp. ; 
21 cm. — (Библиотека газеты „Арарат”). — ISBN 978-9934-8937-0-4 (brošēts).
UDK	 821.161.1-3(474.3)

Kopkataloga Id: 000988639
Захаранс, У. Если я смог и ты сможешь : история повторяется — человек 
остается человеком / У. Захаранс. — Rīga : TMKZ, [2020]. — 1 tiešsaistes re-
surss (121 lp., ePUB) : ilustrācijas ; 17,06 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā 
izdevuma ISBN 9789934887505 (iesiets) un 9789934887512 (brošēts). — ISBN 
978-9934-8875-2-9 (ePUB).
UDK	 821.161.1-94(474.3)

Kopkataloga Id: 000994622
Пономаренко, Владимир. Анекдоты, фельетоны, притчи / Владимир По-
номаренко. — Рига : [Владимир Пономаренко], 2020. — 378 lpp. ; 16 cm. — 
ISBN 9789984994392 (kļūda).
UDK	 821.161.1(474.3)(082)

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000994602
Žutaute, Lina. Kika Mika un draudzības slota / Lina Žutaute ; no lietuviešu va-
lodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 34 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Priekštitullapā nosau-
kums: Kornēlija un draudzības slota. Vārds „Kornēlija” pārsvītrots un labots uz 
Kika Mika. — Oriģinālnosaukums: Kakė Makė ir draugystės šluota. — ISBN 978-
9934-0-8719-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kikai Mikai ļoti patīk pilsētas parkā. Tur viņa tiekas ar draugiem Annu un 
Jonu. Kopā viņi spēlē pasaulē interesantāko spēli „Kurš pirmais?”. Nav taču nekā jaukāka kā pir-
majam ielēkt šūpolēs, tikt visaugstāk un skriet visātrāk! Bet vai tiešām? Kādu dienu rotaļājoties, 
Kika Mika, Anna un Jons nomaldās un iepazīstas ar noslēpumainu parka iedzīvotāju. Bērniem 
nākas izturēt īstu draudzības pārbaudījumu. Kas draudzībā ir svarīgāks — pārspēt draugus vai 
kaut ko darīt kopā ar tiem?

UDK	 821.172-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994187
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000990691
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000988639
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994622
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994602
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000993559
Čaklais, Māris. Raksti / Māris Čaklais ; Dzidras Vārdaunes un Jāņa Ogas sakār-
tojums ; redaktors Jānis Oga ; Zigmunda Lapsas dizains ; priekšvārds, komentāri: 
Dzidra Vārdaune. — Rīga : Mansards, [2020].

2. — 1019 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimils, ilustrācijas ; 20 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 992.-1007. lpp. — ISBN 
978-9934-12-239-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Māra Čaklā „Rakstu” 2. sējums nāk klajā dzejnieka 80. dzimšanas dienas gadā. 
Grāmatā apkopota dzejnieka brieduma gadu daiļrade. Sējumā ietilpst arī Māra Čaklā publikācijas 
periodikā un raksti par dzejnieku pašu. Te lasāmas viņa vēstules Lalitai Muižniecei, Aleksand-
ram Pelēcim, Gunaram Saliņam un Veltai Tomai. No izmantotajiem dzejnieka dienasgrāmatas 
tekstiem rodas priekšstats par Māra Čaklā dzīves daudzkrāsainību. Šīs daudzslāņainās dzīves 
ritmu nosaka ne vien radoša cilvēka darbs, bet arī aktīva piedalīšanās sabiedriskās, īpaši kultūras 
dzīves notikumos, draugi, satikšanās, sarakste, domu apmaiņa un bohēma.

UDK	 821.174(081.1)

Kopkataloga Id: 000992308
Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural Studies : scientific pa-
pers / galvenā redaktore Dr.theol. Anita Štašulāne ; redakcijas kolēģija: Maija 
Burima, Ēvalds Daugulis, Viktors Ivbulis, Kristīne Ogle, Anna Stankeviča, Andris 
Vecumnieks ; literārās redaktores: Jana Butāne-Zarjuta (latviešu valoda), Sandra 
Meškova (angļu valoda), Gaļina Sirica (krievu valoda) ; māksliniece Andra Liepi-
ņa ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020.

XII [12], Noziegums un sods literatūrā un kultūrā = Crime and Punishment in 
Literature and Culture. — 138 lpp. ; 24 cm. — „ISSN 1691-6026”—Titullapas 
otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, krievu un angļu 
valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-898-4 (brošēts).

UDK	 821.174.09(082)+82.09(082)+82-312.4.09(082)

Kopkataloga Id: 000992349
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krā-
jums / sastādītājas un zinātniskās redaktores: Maija Burima, Rudīte Rinkeviča ; 
krājuma zinātniskā kolēģija: Dr.philol. Maija Burima, Dr.philol. Inguna Daukste-Si-
lasproģe, Dr.philol. Rudīte Rinkēviča [un vēl 12 redaktori] ; angļu teksta redaktore 
Sandra Meškova ; latviešu teksta redaktore Jana Butāne-Zarjuta ; Daugavpils Uni-
versitāte. Humanitārā fakultāte. Latviešu literatūras un kultūras katedra. — Dau-
gavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019.

XIX [19], Robeža un diaspora literatūrā un kultūrā. IV [4]. — 85 lpp. ; 21 cm. — 
„ISSN 2243-6960”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, ievads, kopsavilkumi un satura rādītājs arī angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-14-896-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājuma „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas” 19. 
laidiens ir jau ceturtais izdevums, kurā aktualizēta robežas un diasporas problemātika literatūrā. 
Krājumu veido latviešu literatūras 20. un 21. gadsimta mazāk zināmu literatūras fenomenu litera-
tūrvēsturiska, kultūrkritiska vai kultūrantrapoloģiska interpretācija robežas un diasporas kon-
ceptu vēsturiskajā diskursā: A. Austriņa humoristiski satīrisko darbu īpatnības, latviešu trimdas 
norises, bēgļu dzīves telpa Zviedrijā, vēstošās balss īpatnības Anitas Liepas prozā, literāro žanru 
robežu nojaukšana, pārbīde un jaunu žanru pieteikumi kā literārās mijiedarbes procesu rezultāts 
kultūru hibriditātes perspektīvā u.c.

UDK	 821.174.09+82.09+821.112.2(092)(047.53)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993559
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992308
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992349
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Kopkataloga Id: 000993582
Ozols, Antons. Vārdi / Antons Edmunds Ozols. — Rīga : Sava grāmata, 2020. — 
162 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-68-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bez vārdiem nav ne domu, ne runu, ne rakstu. Tas ir autora trešais dzejoļu 
krājums, kurā atklātas cilvēka domas, izjūtas un norises dabā.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000993588
Putniņa, Margarita. Kailā, iekšējā apzinātība : dzeja un proza = Naked, Intrinsic 
Awareness : poetry and prose / Margarita Putniņa ; autores tulkojums angļu va-
lodā ; dizains: Irīna Smirnova. — Rīga : [Autorizdevums], 2020. — 98 lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
8945-0-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Margarita Putniņa — agrāk pasniedzēja, pedagoģijas doktore, dzejniece un 
tulkotāja, tagad vienīgā Tibetas budismu praktizējošā mūķene latviete. Plaukstai ir divas pu-
ses — kopā tveramas, viena bez otras nav domājamas. Forma un saturs. Tukšums un tā izpausme 
materiālā vidē. Tīrais prāts un dzīves laikā sakrātie aptraipījumi, kas notīrāmi tikai ar garīgām 
praksēm.

UDK	 821.174-1+821.174-32

Kopkataloga Id: 000994487
Rikmane, Māra. Viens visā viss vienā / Māra Rikmane ; redaktore Dzidra Birn-
bauma. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2019]. — 137, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-8841-5-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Grāmatas priekšvārdā minu, ka sevi par dzejnieci nekādā gadījumā neuz-
skatu, esmu saistīta ar tēlotājmākslas veidiem (stājgrafiku, grāmatu ilustrēšanu, glezniecību), to-
mēr ar niansēto literatūras un dzejas pasauli likteņa pavērsienos esmu bijusi vienota kopš gluži 
agrīniem gadiem līdz pat šai dienai. Grāmatā paužu savus personīgos uzskatus par tā sauktajām 
„mūžīgajām vērtībām” — tā, kā tās izprotu, uzdrošinoties būt nesaprasta, naiva un no tradicionā-
lo uzskatu viedokļa pat ķecerīga”, raksta autore.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000994503
Rimša-Eglīte, Līga. Ko nezina sfinksa : dzeja / Līga Rimša-Eglīte. — Rīga : Sava 
grāmata, 2020. — 206, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-582-53-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir domāta, lai lasītāju tuvinātu dzejas izpratnei, pievērstu uzmanību 
Latvijas dabai un norisēm sabiedrībā. Grāmatas unikalitāte slēpjas tajā, ka vienā lappusē ir pub-
licēts dzejolis, bet pretī atstāta balta lapa. Tajā lasītājs var izpaust savas domas, uzrakstīt savus 
dzejoļus, uzzīmēt attēlu vai karikatūru, kā arī cilvēki ar muzikālo izglītību var ierakstīt melodiju. 
Tas cilvēkiem liks uzmanīgāk izlasīt katru dzejoli, to pārdomāt un atklāt savas radošās spējas. 
Tādā veidā var atklāt jaunus talantīgus dzejniekus vai komponistus. Vecāka gada gājuma cilvē-
ki baltajās lapās var ierakstīt savas atmiņas, tā atstājot garīgo kultūras mantojumu nākamajām 
paaudzēm.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000990474
Satikties ar vakardienu / Ziedīte Kalna, Sarmīte Poikāne, Elita Ieva Puķe ; redak-
tore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 143, [1] lpp. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-587-68-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pagātne ir tā, kas veido nākotni. Pagātne ir tā, ko vairs nevar mainīt. Var tikai 
atcerēties. Atcerēties ar prieku, ar padarīta darba sajūtu vai smeldzi — tas jau atkarīgs no katra 
paša. Trīs autores. Trīs dažādi rokraksti. Divi atmiņu un viens literārs stāsts. Pagātne atbrīvo, vai 
tomēr sapin? To ļauts atklāt pašam lasītājam.

UDK	 821.174-34(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993582
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993588
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994487
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994503
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000990474
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Kopkataloga Id: 000994482
Slaidiņš, Jānis. Ilgās pēc dzimtenes / Jānis Slaidiņš ; literārā redaktore Rita Cim-
diņa ; grafiskais dizains: Arta Muceniece ; priekšvārds: Rasma Sautiņa. — [Rīga] : 
[Nils Sautiņš], 2020. — 238, [2] lpp. : faksimils, ilustrācija ; 20 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-127-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000991447
Strelēvica, Daina. Herbe ar lielo cepuri : luga pirmsskolas un sākumskolas 
bērniem pēc Otfrīda Preislera stāsta motīviem ar Valda Zilvera mūziku / Daina 
Strelēvica ; Diānas Potapovas mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, 
[2020]. — 24 lpp., 7 nenumurētas lpp. notis : ilustrācijas ; 24 cm + 1 CD. — Grā-
mata papildināta ar autores dziesmu tekstiem un Valda Zilvera dziesmu kompo-
zīcijām, pielikumā CD ar bērnu vokālā ansambļa „Podziņa” iedziedātām dzies-
mām. — ISBN 978-9934-20-355-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dainas Strelēvicas grāmatiņa bērniem ir vācu rakstnieka Otfrīda Preislera 
darba „Herbe ar lielo cepuri” saīsināts variants. Darbā izceltas bērnu audzināšanā tik ļoti nozīmī-
gās morālās pamatvērtības — mīlestība un rūpes par savu dzimto vietu, ģimeniskuma un tuvākā 
mīlestības tikums, darba tikums, īstas draudzības novērtējums, rūpes par tiem, kas vientuļi.

UDK	 821.174-93-2

Kopkataloga Id: 000994544
Tora, Inese. zeltaina migla izlijusi / Inese Tora ; dizains, ilustrācijas: Viesturs Re-
ķis. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2020]. — 177 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-554-26-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Tā ir mana dzimtās vietas smalkā izjūta dzejā un tā ir dabas un cilvēka mij-
iedarbība”, jauno izlasi raksturo pati dzejniece, kurai jau izdoti divpadsmit dzejas krājumi. Katrā 
grāmatas atvērumā — dzejas noskaņai piemērota Viestura Reķa ilustrācija.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000994204
Vanaga, Agnese. Plastmasas huligāni / Agnese Vanaga ; māksliniece Līva Ozola ; 
literārā redaktore Sigita Kušnere. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. 

Draugs pazudis. — 99, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9984-23-819-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai atceraties brāļus Klāvu un Intaru, kas sadraudzējās ar plastmasas maisi-
ņu Dusmukuli un kopā mēģināja glābt pasauli no piesārņojuma? Nu viņu draugs ir pazudis. Kur? 
Vai viņš atradīsies? Kādi vēl pasaules glābšanas plāni zēniem padomā? Un vai viņi tiks galā ar 
Čiekurkalna nešpetno puišeļu bandu?

UDK	 821.174-93-32

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000994588
Miedziņpasakas : lasīšanai pirms gulētiešanas / no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Tarvida ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 96 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Bedtime Tales. — 
ISBN 978-9934-0-8662-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ieritinies gultiņā, lasi miedziņpasakas un priecājies par skaistajiem zīmēju-
miem! Jaukie, sirdi aizkustinošie, maiguma un mīlestības pilnie stāstiņi iepriecinās mazuli vakarā 
pirms gulētiešanas.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994482
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000991447
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994544
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994204
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000994588
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000993717
Auns, Muntis. Ikšķiles novads : vieta, kur sākas Latvija / Muntis Auns ; redakto-
re Ilze Antēna ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Sabīne Martinsone ; angļu 
valodas redaktore Madara Stāde ; mākslinieks Gints Roderts. — Ikšķile : Ikšķiles 
novada pašvaldība, [2020]. — 135 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Uz 
pirmā vāka: Ikšķile (nezināma mākslinieka glezna, 19. un 20. gadsimtu mija). — 
Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 125.-127. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-
111-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ikšķile ir īpaša vieta, senāka par Rīgu. Atzīmējot Ikšķiles 835. gadskārtu, 
Muntis Auns sagatavojis grāmatu „Ikšķiles novads. Vieta, kur sākas Latvija”. Pētnieks kādu dienu 
atskārtis, ka arhīvā ir milzums Ikšķiles vēstures materiālu, kas tā vien prasa, lai tos izpētī un 
apraksta. Tā tapa šī grāmata — kā ātrs skrējiens cauri Ikšķiles novada vēsturei no vissenākiem 
laikiem līdz mūsdienām.

UDK	 908(474.361)

91  Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana.  
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija

Kopkataloga Id: 000987595
Birzulis, Philip. The Latvian ABC : your guide to Latvia and Latvians / text by 
Philip Birzulis and Kristīne Komarovska ; design by Linda Ofelia Rutule ; Latvian 
Institute. — Riga : The Latvian Institute, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 22,74 MB. — Autori uzrādīti teksta beigās. — ISBN 978-9984-
736-60-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Tuvojoties 4. maijam — Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pa-
sludināšanas trīsdesmitajai gadadienai, Latvijas Institūts īstenojis multimediālu projektu „The 
Latvian ABC”. Izdevums 33 latviešu alfabēta burtos stāsta par Latvijai un latvietim raksturīgajām 
īpašībām un īpatnībām, izceļ personības, kas devušas ieguldījumu valsts un nācijas pašapziņas 
izveidē vēsturē un tagadnē, dod ieskatu vēstures notikumos, apskata mūsu tradīcijas, dabu, arhi-
tektūru un daudzus citus nacionālos dārgumus.

UDK	 913(474.3)

Kopkataloga Id: 000992659
Vinogradovs, Ivo. Ecosystem Service Approach for Land Use Management in Ag-
roecosystems in the Mosaic-Type Landscape : doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor of science (Ph.D.) in earth sciences, physical geography, envi-
ronmental science / Ivo Vinogradovs ; supervisor Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus ; 
reviewers: Dr. Hannes Palang, Dr.silv. Zane Lībiete, Dr.geogr. Solvita Rūsiņa ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences = Ekosistēmu pakalpo-
jumu pieeja zemes izmantošanas pārvaldībā mozaīkveida ainavu agroekosistē-
mās : promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai zemes zinātnēs, 
fiziskajā ģeogrāfijā, vides zinātnēs / Ivo Vinogradovs ; darba zinātniskais vadītājs 
Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus ; darba recenzenti: Dr. Hannes Palang, Dr.silv. Zane 
Lībiete, Dr.geogr. Solvita Rūsiņa ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zi-
nātņu fakultāte. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 151 lp. : ilustrācijas, 
kartes, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Promocijas darbs ietver arī saistītās publikā-
cijas. — Bibliogrāfija: 66.-70. lp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts angļu un 
latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām.
UDK	 911.2(043)+911.5(043)+502.15(474.365)(043)+631.95(474.365)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993717
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000987595
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992659
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929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 000993557
Būmanis, Jānis. Dzimtas saknes / Jānis Būmanis ; redaktore Valentīna Unda ; 
grāmatas dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecī-
ba, 2020. — 279 lpp. : ģenealoģiskās tabulas, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 278. lpp. — ISBN 978-9984-29-333-2 (iesiets).
UDK	 929.52(474.3)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://www.instagram.com/lnblv/
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993557
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