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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
Kopkataloga Id: 000963634
Baltic Media Health Check 2018-2019 : protecting media freedom / Džina Donauskaitė, Madara Fridrihsone, Marju Himma-Kadakas, Aija Krūtaine, Alina Lastovska ; editors: Aija Krūtaine, Sanita Jemberga ; language editors: Jody McPhillips, Tim Brogden, Aleks Tapinsh, Uldis Brūns ; graphic design: Dace Eglīte ; cover
illustration: Gatis Šļūka ; Re:Baltica. — Riga : The Centre for Media Studies at SSE
Riga, 2019. — 44, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. —
ISBN 978-9984-822-41-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra „Re:Baltica” sadarbībā ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā tapušais ikgadējais pētījums „Baltic Media Health Check” iezīmē galvenās tendences Baltijas mediju tirgū.

UDK

07(474)+070.13(474)+316.774:32(474)

Kopkataloga Id: 000994964
Millers, Juris. Apelsīnu radio : radio SWH nepublicētā vēsture / Juris Millers. —
[Rīga] : [Juris Millers], [2020]. — 116 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN
978-9934-8365-1-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir veltīta bijušajiem „Radio SWH” kolēģiem. Tās manuskripts tika sagatavots 2008. gadā, taču jaunajiem radio īpašniekiem tā izdošana vairs nešķita būtiska. Grāmata
publicēta 2020. gadā ar Zigmāra Liepiņa atbalstu, saglabājot autentisku 2008. gada manuskriptu.

UDK

075.1(474.3)(091)+654.195.6(474.3)(091)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000989831
Valsts izglītības satura centrs. Datorika 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja Māris Danne, Gundega Dēķena, Inga Eglīte, Lāsma
Mencendorfa, Ingrīda Priedīte, Arta Pūgule-Ignate, Ilmārs Zučiks ; mācību satura
recenzents Mārcis Galiņš ; zinātniskā recenzente Ilze Murāne ; Valsts izglītības
satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes
resurss (202 lp., PDF) : tabulas ; 9,18 MB. — ISBN 978-9934-540-51-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs datorikā ir veidots, lai palīdzētu
skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam
sasniedzamos rezultātus tehnoloģiju mācību jomā.

UDK

004(073)
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005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 000995431
Gaile, Anita. Indivīda karjeras rīcību un individuālo vērtību mijiedarbība un ietekme uz subjektīvi veiksmīgu karjeru : promocijas darba kopsavilkums, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: biznesa vadība / Anita Gaile ; zinātniskā vadītāja
Dr.oec. Ērika Šumilo ; recenzenti: Dr.admin. Iveta Ludviga, Dr.oec. Anda Batraga, Dr. Peter Zetting ; Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augtskola RISEBA = Interaction of Personal Career Behaviours and Values of an Individual and Effect
Thereof on Subjective Career Success : summary of the dissertation, sector: management sciences, subsector: business administration / Anita Gaile ; scientific
advisor Dr.oec. Ērika Šumilo ; reviewers: Dr.admin. Iveta Ludviga, Dr.oec. Anda
Batraga, Dr. Peter Zetting ; RISEBA University College of Business, Arts and Technology. — Rīga : Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, 2019. —
94 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 41.-46.
un 89.-94. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-19-843-4 (brošēts).
UDK
005.966(043)
Kopkataloga Id: 000995440
Gaile, Anita. Indivīda karjeras rīcību un individuālo vērtību mijiedarbība un ietekme uz subjektīvi veiksmīgu karjeru : promocijas darbs / Anita Gaile ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Ērika Šumilo ; Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola
RISEBA. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 240 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 200.- 223. lpp.
UDK
005.966(043)
Kopkataloga Id: 000995424
Miķelsone, Elīna. Ideju vadības sistēmu izmantošanas veidu ietekme uz ideju
vadības rezultātiem uzņēmumos : promocijas darba kopsavilkums, zinātnes nozare: ekonomika un uzņēmējdarbība, zinātnes apakšnozare: uzņēmējdarbības
vadība = Impact of Idea Management System Application Type on Idea Management Results in Enterprises : summary of the doctoral dissertation / Elīna Miķelsone ; zinātniskais vadītājs Dr.oec. Elita Lielā ; recenzenti: Dr.oec. Andra Zvirbule,
Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec. Rozita Susniene ; Banku augstskola. — Rīga :
Banku augstskola, 2020. — 175 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 78.-86. un 167.-175. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-8648-3-4
(brošēts).
UDK
005.591.6(043)
Kopkataloga Id: 000995446
Miķelsone, Elīna. Ideju vadības sistēmu izmantošanas veidu ietekme uz ideju
vadības rezultātiem uzņēmumos : promocijas darbs, zinātnes nozare: ekonomika un uzņēmējdarbība, zinātnes apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Elīna
Miķelsone ; zinātniskais vadītājs Dr.oec. Elita Lielā ; recenzenti: Dr.oec. Andra Zvirbule, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec. Rozita Susniene ; Banku augstskola. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 166 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm + pielikums (sējums, 686 lpp.). — Bibliogrāfija:
150.-166. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN
978-9934-8648-4-1 (iesiets).
UDK
005.591.6(043)
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Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000995326
Disney / tulkojusi Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Dzīvnieki : krāsojamā grāmata. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Disney Animals Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16859‑8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Paviesojies brīnumainajā Disneja studijas animāciju filmu dzīvnieku pasaulē!
Lasi, izvēlies attēliem skaistākās krāsas un rotaļājies ar līmbildēm. Tas sagādās prieku, ļaus uzlabot zīmēšanas iemaņas un aizraujoši pavadīt laiku.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000995327
Disney / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Sirsnīgās krāsās. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Disney
Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-856-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vai esi gatavs palaidnībām un piedzīvojumiem? Tad pievienojies iemīļotajiem Disneja studijas varoņiem — Bembijam, Dambo, Simbam, Pinokio, Pīteram Penam un citiem! Ņem krītiņus, ļauj vaļu iztēlei un radi brīnišķīgus attēlus košās krāsās!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000995308
Garnett, Jaye. Mūū : lodziņu grāmata : atver un izpēti! / Jaye Garnett ; [ilustratore] Joy Steuerwald. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 12 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 18 cm. — Oriģinālnosaukums: Moo: Peek-a-Flap Children’s Board
Book. — ISBN 978-9934-16-819-2 (iesiets).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000994582
Hīla, Sūzija. Brīnumainie vienradži : glaudāmgrāmatiņa / sarakstījusi Sūzija
Hīla ; ilustrējusi Reičela Maklīna ; no angļu valodas atdzejojusi Daina Grūbe ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Sweet and Sparkly Unicorns. — ISBN
978-9934-0-8757-8 (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 maģisko, noslēpumaino vienradžu pasauli var, gan
pieskaroties vienradža mirdzošajam ragam, pataustot mīkstos spārnus, noglāstot pūkainās krēpes, gan kopā ar pieaugušo lasot draiskos dzejolīšus.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000995323
Ledus sirds II / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga :
Egmont Publishing, [2020].
Krāsu burvība : krāsojamā grāmata. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen II: Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-854-3
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Ņem savus košākos flomāsterus un zīmuļus, lai piešķirtu krāsas šiem brīnišķīgajiem attēliem! Tā būs patiesa jautrība un iespēja uzlabot zīmēšanas iemaņas!

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000995330
Littlest Pet Shop / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Rotaļīgās krāsas. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Littlest Pet
Shop. — ISBN 978-9934-16-857-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mīļi sveicināti aizraujošajā Littlest Pet Shop pasaulē! Nāc parotaļājies ar brīnumjaukiem dzīvnieciņiem — viņi ļoti priecāsies, ja tos koši izkrāsosi!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000994577
MacCarthy, Patricia. Krāsosim vienradžus, ziedus un putnus : krāsu kaleidoskops / [ilustrācijas]: Patricia MacCarthy. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 32
nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 29 cm + 4 flomāsteri un spīdumlīme plastikāta ietverē. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Kaleidoscope Colouring
Kit: Unicorns and More. — ISBN 978-9934-0-8622-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Krāsu kaleidoskops ir aizraujoša un radoša nodarbe ikvienam! Īstenojiet savus vizuālos sapņus, izmantojot brīnišķīgos krāsu flomāsterus un spīdumlīmi, kas iekļauti šajā
komplektā. Jūsu iedvesmai izsmalcināti zīmējumi — brīnumaini attēli ar vienradžiem, ziediem,
putniem un dažādiem ornamentiem. Katrs zīmējums uz noplēšamās lapas var kļūt par atsevišķu
mākslas darbu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000995320
Mikijs un draugi : krāsojamā grāmata / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda
Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 nenumurētas lpp., 2
nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: Mickey and Friends. — ISBN 978-9934-16-858-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Satiec iemīļotos Disneja studijas animācijas filmu varoņus šajā krāsojamajā
grāmatā! Lasi, piešķir attēliem košus, dzīvespriecīgus toņus un rotā lappuses ar uzlīmēm! Lai
jautra darbošanās!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000996033
Murr modes nams / [redaktore] Živilė Agurkytė ; [māksliniece] Miglė Šimatonytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Modeles brīvdienās : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 14 nenumurētas lpp.,
2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Miau mados
namai. Supermodelių atostogos. — ISBN 978-9934-0-8775-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Līna, Emma un Anna ir trīs labākās draudzenes, kuras itin visu dara kopā.
Meitenēm patīk atpūsties dabā, sauļoties jūrmalā un peldēties baseinā. Lasi, izkrāso, līmē uzlīmes (tās var lietot vairākkārt) un palīdzi draudzenēm saposties: izvēlies apģērbu un pieskaņotus
aksesuārus! Modes namā MURR allaž valda līksmība.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000996035
Murr modes nams / [redaktore] Živilė Agurkytė ; [māksliniece] Miglė Šimatonytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Modes metropoles : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 14 nenumurētas lpp.,
2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Miau mados
namai. Mados sostinės. — ISBN 978-9934-0-8774-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Līna, Emma un Anna ir trīs labākās draudzenes, kuras itin visu dara kopā:
iegādājas pašu modernāko apģērbu, ceļo un rīko burvīgākās fotosesijas pasaulē. Lasi, izkrāso,
līmē uzlīmes (tās var lietot vairākkārt) un palīdzi draudzenēm saposties: izvēlies apģērbu un
pieskaņotus aksesuārus! Modes namā MURR allaž valda līksmība.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000995314
Paw Patrol. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].
Cipari : mana pirmā grāmatiņa. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. —
Oriģinālnosaukums: PAW Patrol. Numbers: My First Book of Erly Learning. —
ISBN 978-9934-16-778-2 (iesiets).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000995311
Peppa Pig. — Rīga : Egmont Publishing, 2020.
Pirmie vārdi : mana pirmā grāmatiņa. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
17×18 cm. — „Based on the TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville
Astley and Mark Baker”—Iespiedziņās. — ISBN 978-9934-16-777-5 (iesiets).
UDK
087.5
Kopkataloga Id: 000989638
Rimeikis, Juozas. Automobiļi : krāsojamā grāmata / [ilustrators] Juozas Rimeikis. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 24 cm. —
(Sērija „Supercena!”). — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Supermotorai. Automobiliai. — ISBN 978-9934-0-8909-1 (brošēts).
UDK

A n o t ā c i j a : Katrā grāmatas lappusē ir izkrāsošanai paredzēts kāda automobiļa attēls.

087.5

Kopkataloga Id: 000995332
Vāģi 3 / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Linda Kalna ; Disney, Pixar. — Rīga :
Egmont Publishing, [2020].
Komandas krāsas. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars 3
Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-853-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Zibens Makvīns un Krusa Ramiresa ir lieliska komanda. Pieveic trases līkločus kopā ar abiem vāģiem, viņu draugiem un sāncenšiem! Sagaidi starta šāvienu un traucies
aizraujošā piedzīvojumā! Ņem savus labākos krāsošanas piederumus, atrodi brīnišķīgās uzlīme
un lai sākas jautrība!

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
122/129 Speciālā metafizika
Kopkataloga Id: 000993585
Баркановс, Ренарс. Бесконечное сознание / Ренарс Баркановс. — [Priekuļu
novads] : [Sava grāmata], [2020]. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 9789934-582-75-2 (brošēts).
UDK
128+2-141

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 000993683
2020 : grāmata sagatavota no interneta resursiem. — [Rembate] : Viņa Vārds
Manī, 2020. — 70 lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — „Jēzus Kristus
Jahušua Hamašiahs”—Uz vāka. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934515-54-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Jahušua pravietiskā balss, iesākot 2020. gadu. Sagatavojieties sastapties ar
savu Kungu.

UDK

133.9+2-175

Kopkataloga Id: 000993546
Mikuškina, Tatjana. Mācība par apziņas mainīšanu : valdoņu vēstījumi / Tatjana Mikuškina ; no krievu valodas tulkojusi Lauma Ērgle ; redaktore Ieva
Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita,
[2020]. — 303 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Gudrības Valdoņu vēstījumi). — Oriģinālnosaukums: Учение об изменении сознания. — ISBN 978-9984-894-92-8
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā iekļauti Gudrības Valdoņu vēstījumi par cilvēka apziņu un tās mainīšanu. Šīs Mācības pamatā ir tas, ka visa mūsu apkārtējā pasaule nav nekas cits kā spogulis,
kurā atspoguļojas mūsu apziņa. Tāpēc, mainot sevi, mēs mainām šo pasauli. Mācībā par apziņas
mainīšanu Valdoņi saskata vairākus līmeņus: indivīda līmenī tiek doti ieteikumi par metodēm un
paņēmieniem, kā strādāt darbā ar sevi; zemes cilvēku sabiedrības līmenī tiek dota izpratne par
to, kā kolektīvā apziņa un cilvēces kolektīvais neapzinātais maina situāciju uz planētas; Visuma
līmenī tiek aprakstīti Visuma izvēršanas un savākšanas globālie procesi un apzinīgu, saprātīgu
būtņu procesi.

UDK

133.9

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000992027
Grega, Sjūzena. Tolteku ceļš : ceļvedis sevis transformācijā / Sjūzena Grega ;
no angļu valodas tulkojis Andris Egle ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — [Rīga] : Liegra, [2020]. —
165 lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: The Toltec Way. — ISBN 978-9934-57250-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sjūzena Grega ir Tolteku mācības glabātāja un skolotāja, dziedniece, reiki
meistare un grāmatu autore. Autore pacēlusi Tolteku meistarības mācības jaunā līmenī, sākot
tās mācīt no mīlestības pozīcijas. Sjūzena Grega ļauj apzināties to snaudošo spēku sevī, ar kura
palīdzību var izplest apziņu un attālināt robežas, un apzināti radīt savu sapņu dzīvi.

UDK

159.923.2
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Kopkataloga Id: 000996101
Kokins, Aigars. Krāsu zemes : krāsu simbolisms akmens laikmetā / Aigars Kokins ; recenzenti: Dr.geol. Valdis Segliņš, Dr.hist. Ilga Zagorska, Dr.hist. Kaspars
Kļaviņš, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2020. —
134 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — Ziņas par autoru: 134. lpp. — Bibliogrāfija: 116.-128. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-531-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Autors grāmatā pievēršas krāsu simbolisma aizsākumam akmens laikmetā,
ļaujot lasītājam ne tikai apskatīt un savstarpēji salīdzināt senākos zināmos zīmējumus uz alu
sienām un artefaktiem, bet arī uzzināt par dažādām simbolu nozīmes un satura korelācijām un
interpretācijām. Simboli dzimst no sākotnējā haosa, kurā dzīvību rod arī rituāli, kulti un reliģijas,
kas ļauj cilvēkiem iegūt garīgo līdzsvaru kā indivīda, tā kopienas līmenī.

UDK

159.937.515.5+7.01+667.622.11

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija
Kopkataloga Id: 000994256
Eglītis, Ēriks. Kultūras spīlēs / Ēriks Eglītis. — [Valmiera] : Autora izdevums,
2020. — 68 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 66. lpp. — ISBN 978-9934-23-123-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Autors novatoriskā veidā pievēršas sabiedrībā tik aktuālai tēmai kā atkarību
izplatība jauniešu vidū. Grāmata aicina lasītājus pārdomāt, iedziļināties, vispusīgi izprast problēmas, kuras saistītas ar narkotisko vielu lietošanu, pirmkārt, ar tabakas un alkohola lietošanu, ar
šīs parādības patieso ietekmi uz personu un sabiedrību.

UDK

178.1+613.8

Kopkataloga Id: 000995455
Satons, Dāvids. Principu metodes darba burtnīca / Dāvids Satons ; no angļu valodas tulkojusi Līga Fiļipova. — Rīga : Atradums — personības attīstības resursi,
[2020]. — 125 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — („Atraduma” grāmatas). — Oriģinālnosaukums: The Principle Approach Workbook. — ISBN 978-9934-8826-1-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darba burtnīcas mērķis ir palīdzēt tiem, kas cenšas atbrīvoties no atkarības,
integrēt savā dzīvē grāmatā „Principu metode” izklāstītos principus, kas veido pamatu „Divpadsmit soļu” programmai.

UDK

178.2(076)+613.8(076)

Kopkataloga Id: 000995400
Саттон, Дэвид. Подход, основанный на принципиах : ключи к выздоровлению : как оставить прошлое и окончательно восстановить свою жизнь /
Дэвид Саттон ; перевод с английского: Анна Ушакова ; редакторы: Дария
Хайбарова, Юлия Петухова. — Рига : Atradums — ресурсы для развития
личности, 2020. — 231 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — („Atraduma” grāmatas). —
Oriģinālnosaukums: The Principle Approach. — ISBN 978-9934-8826-2-3 (brošēts).

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

UDK

178.2+613.81
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Kopkataloga Id: 000995459
Саттон, Дэвид. Подход, основанный на принципиах : рабочая тетрадь / Дэвид Саттон ; перевод с английского: Ирина Тюлькина ; редаторы: Марина
Короткевич, Алексей Федичкин и Юлия Петухова. — Рига : Atradums — ресурсы для развития личности, [2020]. — 125 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — („Atraduma” grāmatas). — Oriģinālnosaukums: The Principle Approach Workbook. —
ISBN 978-9934-8826-3-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Darba burtnīcas mērķis ir palīdzēt tiem, kas cenšas atbrīvoties no atkarības,
integrēt savā dzīvē grāmatā „Principu metode” izklāstītos principus, kas veido pamatu „Divpadsmit soļu” programmai.

UDK

178.2(076)+613.8(076)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000990618
Akmentiņš, Roberts. Rakstnieka Augusta Saulieša pasaules uzskata pamatproblēmu aktualitāte : disertācija teoloģijas doktora grāda iegūšanai / Roberts
Akmentiņš ; zinātniskā ievada autori: Indulis Paičs, Anete Jenča ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; vāka dizains: Agnese Bule. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2020. — 325 lpp. ; 24 cm. — (Studia Theologica ; Tomus IV [4]). — Bibliogrāfija:
315.-322. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-529-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sērijā „Studia Theologica” tiek publicēti darbi, kas pieder Latvijas teoloģiskās
pagātnes mantojumam. LU Teoloģijas fakultātes dekāna, LELB mācītāja un profesora Roberta Akmentiņa disertācija (1980) teoloģijas doktora grāda iegūšanai sniedz nozīmīgu Augusta Saulieša
literārās daiļrades teoloģisku vērtējumu, pierādot to, ka teoloģija nav atrauta no sabiedriskajiem
procesiem, tās metodes un atziņas ir saistāmas ar ikviena laikmeta aktuālajām problēmām un
meklējumiem.

UDK

2-1(474.3)(043)+821.174(092)(043)+140.8(474.30(043)+17(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000993677
Atteikšanās no senajām saknēm ; Lūgšanas : Kānaāna kalpošana : mācību līdzeklis atbrīvošanas kalpotājiem Nr. 3 / no angļu valodas tulkoja Agnese Šulce
un Miervaldis Zeltiņš ; vāka dizains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds
Manī, 2020. — 213, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Kānaāna kalpošanas materiāli ; 3). — (Atbrīvots). — (Patiesība par okultismu). — „Materiāli iegūti no interneta resursiem”—Titullapas 2. pusē. — ISBN 978-9934-515-25-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā izdevumā ir ievietota specifiska noderīga informācija par senajiem ģermāņu dieviem, nacismu, antisemītismu, seno Ēģipti, šamanismu, astroloģiju, kabalu, numeroloģiju, Lilitu, Jezebeli, dievmātes Marijas kultu, sātanismu un mūslaiku verdzības garu un sniegtas
atbrīvošanas lūgšanas.

UDK

27-534.3

Kopkataloga Id: 000993681
Citronnelli, Eds. Kara lūgšanas : lūgšanas, kas salauž sātaniskās važas, kavēkļus un dēmonisku darbību un kas rada nekavējošus rezultātus / Eds Citronnelli ; no angļu valodas tulkoja Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī,
2020. — 279, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: Prayers of War: Prayers that Break Satanic Chains, Hindrances & Demonic
Operations. — ISBN 978-9934-515-82-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata satur mācību par kara lūgšanām un pasniedz 69 lūgšanu paraugus
sātana saistīšanas un padzīšanas cīņā. Grāmata unikāla ar to, ka pasniedz kristieša kareivja uzbrukuma un nevis aizsardzības pozīcijas aprakstu. No grāmatas dveš cīņas prieks un tajā burtiski
sajūtama uzvaras garša.

UDK

27-534.3

Kopkataloga Id: 000993696
Hāns, Jāzeps. Skats uz debesu dzimteni / Jāzeps Hāns. — [Rembate] : Viņa Vārds
Manī, [2020]. — 31, [1] lpp. : ilustrācijas ; 15×9 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — ISBN 978-9934-515-56-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Stāsts — liecība par Jonatāna ceļojumu uz debesu dzimteni un neparastajiem
piedzīvojumiem debesīs, satikšanos ar savu mirušo māsu Lidiju un mūžībā aizgājušajiem radiem.

UDK

27-187
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Kopkataloga Id: 000993660
Henninga, E . Kristīga bērnu audzināšana / E. Henninga ; no angļu valodas tulkojusi, ievada autore Austra Vīnupe. — Rīga : Viņa Vārds Manī, 2019. — 124, [1] lpp. ;
20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Pārpublicējams no 1927. gada. izdevuma: E. Henninga „Kā audzināsim mūsu bērnus”. — ISBN 978-9934-515-80-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Pienākumi, kurus sajūt vecāki un audzinātāji, domājot par bērniem, kas tiem
uzticēti, ir ļoti nopietni un svarīgi. Šos pienākumus nekad nevar pietiekoši izpētīt, tajos iedziļināties. Katru grāmatas nodaļu ir sarakstījis cits autors — pieredzējušas mammas, bērnu iestāžu
vadītāji — cilvēki ar praktiskām zināšanām kristīgās audzināšanas jomā. Grāmatā iekļautas svarīgas tikumības un morāles tēmas.

UDK

27-45

Kopkataloga Id: 000993673
Kendrick, Stephen. Mīlestība uzdrīkstas dienu no dienas : veltījumu gads laulātiem pāriem : kāzu izdevums / Stephen and Alex Kendrick ; no angļu valodas tulkojis Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2020. — 1 sējums (405
nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: The Love Dare,
Day by Day: Wedding Edition. — ISBN 978-9934-515-83-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Veltījumu gads laulātajiem pāriem ikdienas lasīšanai un meditācijai. Šis viena
gada ceļojums prasīs no jums drosmi un izturību, bet tas jums palīdzēs likt stipru pamatu jūsu
laulības sākumā. Dažreiz tas jums šķitīs izaicinošs un grūti sasniedzams, bet citā reizē tas jums
sniegs neparasti lielu piepildījumu. Grāmata ir sagatavota ar mērķi bagātināt jūsu attiecības ar
Dievu un savu jauno dzīvesdraugu caur ikdienas lūgšanu, veltīšanos un konkrētas rīcības laiku
attiecību veidošanai.

UDK

27-452

Kopkataloga Id: 000993690
Lietuvietis, Estere. Jauns sākums : mācība kā atjaunot savu veselību, kas daļēji
bojāta nepareiza uztura un dzīvesveida dēļ / Estere Lietuvietis ; no krievu valodas tulkojusi, lekcijas pierakstījusi Ina Krieviņa. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī,
2020. — 30, [1] lpp. : portrets ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: Новое начало. — ISBN 978-9934-515-86-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Estere Lietuvietis ir krievu virsnieka meita, izstudējusi par advokāti. Amerikā mācījusies dažādos kursos par veselīgu uzturu. Pieņēma Dievu un Dieva vadīta atgriezās
Igaunijā. „Jauns sākums” ir Esteres Lietuvietis izveidots atpūtas un veselības atjaunošanas centrs
Igaunijā. Savu dzīvi viņa velta pareizam uzturam, kas balstās uz sojas produktiem, kā arī uzsver
ūdens nozīmi organisma funkciju nodrošināšanā.

UDK

27-468.6

Kopkataloga Id: 000993686
Okultās zīmes : patiesība un meli : rokasgrāmata par sātana garu darbību Dieva tautā. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, [2020]. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — (Atbrīvots). — (Kristīgās atmodas resursi). — ISBN 978-9934-515-77-4
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Kas ir tas, ko mēs saucam par okultām zīmēm, simboliem? Pirmkārt, tas ir
kaut kas, kas simbolizē kādu konkrētu dēmonu vai elkdievību. Tas ir radīts, būdams šī elka iedvesmots. Vai arī tas ir cilvēka radīts un pēc tam veltīts vai ziedots šim elkam. Un tas, šī zīme, šis
priekšmets, pieder šim dēmonam, šim ļaunajam garam. Viņam ir pilnīgi visas īpašuma tiesības
uz šo zīmi vai priekšmetu.

UDK

27-545
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000989874
Sociālā un pilsoniskā mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai / izstrādāja: Linda Ummere-Tillberga, Agrita
Tauriņa, Ilona Tempelfelde, Arita Lauka, Ilze Briška ; ilustrēja: Ilze Briška, Inguna Irbe ; recenzentes: Ineta Kromane, Sarmīte Goldmane ; Latvijas Universitāte,
Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. —
1 tiešsaistes resurss (92 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 7,44 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-540-28-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību un metodiskais līdzeklis ir veidots, lai palīdzētu pirmsskolas skolotājam, plānojot un organizējot mācību procesu, mācīt plānotos bērnam sasniedzamos rezultātus
sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Mācību un metodisko līdzekli veido 13 temati.

UDK

3(073)

Kopkataloga Id: 000989178
Valsts izglītības satura centrs. Sociālās zinības 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Natālija Dektereva, Marina Drozda, Signita Gabrāne, Iveta Gaile, Laima Geikina, Aiga Hudobčenoka, Dace Jaundāldere,
Oskars Kaulēns, Santa Kazaka, Līga Peiseniece, Ingrīda Trups-Kalne ; recenzenti:
Daina Zelmene, Juris Goldmanis ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts
izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (139 lp., PDF) : tabulas ;
3,02 MB. — ISBN 978-9934-540-34-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs sociālajās zinības ir veidots, lai
palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam
sasniedzamos rezultātus sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Programmā iekļauti: mācību
priekšmeta mērķis un uzdevumi, mācību saturs, mācību satura apguves norise, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni, ieteikumi mācību darba organizācijai.

UDK

3(073)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 000994095
Anthropology of Political, Social and Cultural Memory: Practices in Central
and Eastern Europe (2020 : Rīga, Latvija). International Scientific Conference
„Anthropology of Political, Social and Cultural Memory: Practices in Central and
Eastern Europe” : program & abstracts : 13/03/2020-14/03/2020 / editors: Vladislav Volkov, Guntis Zemītis, Nadežda Pazuhina ; English language editor Dace
Strelēvica-Ošiņa ; design: Darja Judina ; University of Latvia. Institute of Philosophy and Sociology, Vytautas Magnus University. Social and Political Critique
Centre & Philosophy Department, University of Latvia. Institute of Latvian History, University of Zielona Góra. Institute of Political Science and Public Administration. — Riga : Latvijas Universitāte, 2020. — 53 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, rakstu nosaukumi paralēli angļu un
latviešu valodā. — ISBN 978-9934-506-59-8 (brošēts).
UDK
316.64(4)(062)
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327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 000994575
Development of Baltic States Over 30 Years Since Restoration of Independence: Political, Economic and Legal Aspects (2020 : Rīga, Latvija). The
Development of Baltic States Over 30 Years Since Restoration of Independence:
Political, Economic and Legal Aspects : proceedings of an international scientific
conference, 21-25 April 2020, Riga = Baltijas valstu attīstība aizvadīto 30 gadu
laikā kopš neatkarības atjaunošanas: politiskie, ekonomiskie un tiesiskie aspekti : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 24.-25. aprīlis /
literārās redaktores: Anita Rudziša, Antra Legzdiņa ; vāka dizains: Anita Rudziša ; priekšvārds: Tālavs Jundzis ; Juridiskā koledža. — [Rīga] : Juridiskā koledža,
[2020]. — 102 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, latviešu un krievu valodā. — ISBN 9789934-8719-6-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krājums lasītājiem piedāvā ieskatu konferencē „Baltijas valstu attīstība aizvadīto 30 gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas: politiskie, ekonomiskie un tiesiskie aspekti”,
publicējot divpadsmit rakstus, kuru autori uzstājās konferencē. Publikācijai tika izvēlētas nozīmīgākās tēmas ekonomikā, vēsturē, politikā, tiesību zinātnēs.

UDK

332

327(474)(062)+33(062)+34(062)

Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 000995403
Henilane, Inita. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotības vērtēšana Latvijā : promocijas darba kopsavilkums, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Inita Henilane ; zinātniskā vadītāja
Dr.oec. Daina Šķiltere ; recenzenti: Dr.oec. Irina Kuzmina-Merlino, Dr.oec. Ingrīda
Jakušonoka, Dr. Jurgita Raudeliūnienė ; Banku augstskola = An Assessment of
Long-Term Financing Instruments for Housing According to their Suitability for
Introduction in Latvia : summary of the doctoral thesis, discipline: management
science, sub-discipline: business administration / Inita Henilane ; supervisor
Dr.oec. Daina Šķiltere ; reviewers: Dr.oec. Irina Kuzmina-Merlino, Dr.oec. Ingrīda
Jakušonoka, Dr. Jurgita Raudeliūnienė ; BA School of Business and Finance. —
Rīga : Banku augstskola, 2019. — 76 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN
978-9984-746-24-1 (brošēts).
UDK
332.85/.87(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000995450
Henilane, Inita. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotības vērtēšana Latvijā : promocijas darbs, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Inita Henilane ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Daina
Šķiltere ; Banku Augstskola. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 231 lp. :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 166.-182. lp. un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK
332.85/.87(474.3)(043)
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34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000995410
Baikovska, Inese. Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem problemātika : promocijas darba kopsavilkums studiju programmā juridiskā zinātne, izstrādāts doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnes nozarē, krimināltiesību apakšnozarē / Inese Baikovska ; zinātniskais vadītājs Dr.iur. Sandra
Kaija ; darba recenzenti: Dr.iur. Vladas Tumalavičius, Dr.iur. Juris Juriss, Dr.iur.
Vitolds Zahars ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : Biznesa augstskola Turība,
2019. — 38 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-38. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
343.157.3(043)
Kopkataloga Id: 000995442
Baikovska, Inese. Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem problemātika : promocijas darbs studiju programmā juridiskā zinātne /
Inese Baikovska ; darba vadītājs Dr.iur. Sandra Kaija ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 205 lp. : tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 183.-204. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija
arī angļu un krievu valodā.
UDK
343.157.3(043)
Kopkataloga Id: 000995413
Baikovska, Inese. The Problem of Renewal of Criminal Proceedings in Connection with Newly Disclosed Circumstances : synopsys of the doctoral thesis, study
program: law science, elaborated for award of doctoral degree in law science,
sub-branch: criminal law / Inese Baikovska ; scientific supervisor Dr.iur. Sandra
Kaija ; reviewers: Dr.iur. Vladas Tumalavičius, Dr.iur. Juris Juriss, Dr.iur. Vitolds
Zahars ; Turiba University. — Rīga : Turiba University, 2019. — 42 lpp. ; 21 cm. —
Bibliogrāfija: 39.-42. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
343.157.3(043)
Kopkataloga Id: 000989981
Diukovas, Aleksandras. Dokumentai atveria paslapčių duris : Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento direktoriaus Augustino Povilaičio tardymo byla / Aleksandras Diukovas, sudarytojas, įžangos ir komentarų autorius ;
vertėjas Vaigutis Stančikas. — Rīga : [Andrejs Tatarčuks], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (308 lp., PDF) : tabulas ; 3,90 MB. — Bibliogrāfija: 305.-307. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8915-1-9 (PDF).
UDK
347.9(474.5)+355.40(474.5)
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351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)
Kopkataloga Id: 000995303
Pļavnieks, Ričards. Apsūdzības pret Viktoru Arāju un Latviešu drošības palīgpoliciju : nacistu kolaboracionistu tiesas prāvas Aukstā kara laikā : [holokausts
un tā konteksts] / Ričards Pļavnieks ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ;
māksliniece Aija Andžāne ; zinātniskie konsultanti: Rudīte Vīksne un Uldis Neiburgs ; atbildīga redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Zigrīda Krauze ;
priekšvārds: Didzis Bērziņš. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 334, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Personu rādītājs: [330.]-334. lpp. — Bibliogrāfija: [322.]-329. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Nazi
Collaborators on Trial During the Cold War. — ISBN 978-9934-15-782-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Tas ir detektīvam līdzīgs stāsts par slepkavām un taisnīgumu. Vēsturnieks
Ričards Pļavnieks analizē latviešu kolaboracionistu sadarbību ar nacistiem un piedalīšanos holokaustā. Arī to, kā dažādu valstu un politisko iekārtu tiesu sistēmas centās vērsties pret latviešu
izcelsmes kara noziedzniekiem, piemēram, Viktoru Arāju un mazāk zināmo Staņislavu Šteinu.
Kāds ir Viktora Arāja un citu latviešu kolaboracionistu biogrāfiskais un psiholoģiskais tipāžs?
Vai viņa vietā varēja būt kāds cits latvietis? Kas mudināja iestāties Arāja komandā? Kādas bija
kara noziedznieku apsūdzības un aizstāvības stratēģija pēckara gados? Meklējot atbildes, autors
izmanto gan Rietumu, gan padomju kriminālizmeklēšanas materiālus no Dzelzs priekškara abām
pusēm.

UDK

351.746(474.3)(094)+94(=411.16)(474.3)

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums.
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība
Kopkataloga Id: 000995529
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām / centrs „Dardedze”, biedrība „Skalbes”, biedrība „Centrs
Marta”, Mācību centrs MKB un SIA „Ideju kapitāls” ; Latvijas Republikas Labklājības ministrija. — [Rīga] : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2020. —
139 lpp., 65 dažādi numurētas lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — (Metodiskais
materiāls sociālajam darbam ; ISSN 2661-5371). — Bibliogrāfija: 137.-139. lpp. un
zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Metodika darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām
un sociālo darbinieku apmācība īstenota Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr.9.2.1.1/15/I/001
„Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Metodikas izstrādes mērķis ir nodrošināt metodisko atbalstu pašvaldību sociālajos dienestos praktizējošiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām.

UDK

364-78(072)+364.63(072)

373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 000994248
Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! / Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve,
Elīna Gribuste, Ina Leite ; redaktore Egina Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — [Lielvārde] : Lielvārds, 2020.
Skolotāja grāmata : otrā daļa. — 192 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Komplekt
izdevumu veido krāsaina rakstāmgrāmata „Sākam mācīties!” pirmā, otrā un
trešā daļa, divi darba lapu komplekti „Burti” un „Skaitļi un figūras”, un „Sākam
mācīties! Skolotāja grāmata” trijās daļās. — ISBN 978-9984-11-566-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Komplektizdevums „Sākam mācīties!” paredzēts piecus gadus veciem bērniem un atbilst MK 2018. gada noteikumiem Nr. 716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības
vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”. Skolotāja grāmatas otrajā daļā ir
iekļauti metodiskie komentāri integrētā izglītības satura apguvei no decembra līdz februārim.
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(072)+5(072)
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Kopkataloga Id: 000989820
Caurviju prasmes pirmsskolā : metodiskais līdzeklis pirmsskolas skolotājam /
izstrādāja Ginta Kārkliņa, Arita Lauka, Solvita Lazdiņa ; mācību satura recenzente Ineta Kromane ; zinātniskā recenzente Zenta Anspoka ; Valsts izglītības satura
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss
(63 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 5,04 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-597-21-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājiem izstrādāti Valsts izglītības
satura centra projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Metodiskajā līdzeklī ir aprakstītas caurviju prasmes, to pakāpeniska attīstība pirmsskolas vecumā un šo prasmju attīstības
veicināšanas iespējas. Metodiskie ieteikumi veidoti kā praktisks atbalsts skolotājiem, izglītības
iestādes metodiķiem, vadītājiem un vietniekiem.

UDK

373.2(072)

Kopkataloga Id: 000967040
Cerusa, Vija. Mūsu skolas stāsti — 100 / grāmatas sakārtotāja, priekšvārda autore Vija Cerusa ; dizains: Liega Krūklīte ; māksliniece: Aiva Linkeviča. — Bauska :
Bauskas Valsts ģimnāzija, [2019]. — 256 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. —
ISBN 978-9934-19-908-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bauskas Valsts ģimnāzija klajā laidusi izdevumu „Mūsu skolas stāsti — 100”.
Tās sakārtotāja ir latviešu valodas un literatūras skolotāja Vija Cerusa. Simtgades stāstos skolu
varēs iepazīt četros laika griežos: 1919.-1940. gads, 1941.-1953. gads, 1954.-1989. gads un 1990.2019. gads. Katrs posms ir ar saviem vēsturiskajiem notikumiem, kas atbalsojas gan izglītības
sistēmā, gan skolas dzīvē. Grāmatas izskaņā ir literārā lappuse — absolventu un skolotāju radošie
darbi. Izdevumu rotā un bagātina skolotājas Aivas Linkevičas gleznu reprodukcijas.

UDK

373.5(474.336)(091)

Kopkataloga Id: 000988354
Mācību satura un pieejas plānošana : metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājam / izstrādāja: Ginta Kārkliņa, Arita Lauka, Solvita Lazdiņa ; mācību satura
recenzente Ineta Kromane ; zinātniskā recenzente Zenta Anspoka ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes
resurss (87 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,49 MB. — Izstrādē piedalījās arī:
Daiga Brakmane, Ieva Dakne, Dina Gaide, Inita Irbe, Aiga Jankevica, Baiba Martinsone, Ilze Mazpane, Agrita Miesniece, Pāvels Pestovs, Ilona Tempelfelde. — Ietver
bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-540-18-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājiem izstrādāti Valsts izglītības
satura centra projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Pirmsskolā bērns veidojas
par zinātkāru, radošu un dzīvespriecīgu personību, apgūst lietpratības pamatus, droši, aktīvi un
patstāvīgi darbojoties, gūst pieredzi par sevi, citiem, pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā,
mācoties ieinteresēti un ar prieku. Šajā izdevumā ir skaidrots pirmsskolas mācību satura ietvars,
mācību pieejas akcenti, bērna mācīšanās vajadzības un skolotāja loma mācībās, bērna snieguma
vērtēšana, mācību plānošana un īstenošana.

UDK

373.2(474.3)

Kopkataloga Id: 000989212
Valsts izglītības satura centrs. Pirmsskolas mācību programma / izstrādāja:
Baiba Brice, Inta Bula-Biteniece, Dina Gaide, Inita Irbe, Arita Lauka, Dace Ozola,
Liene Rolanda, Māra Silova, Ilona Tempelfelde ; recenzenti: Ineta Kromane, Zenta
Anspoka, Juris Emsiņš, Sarmīte Goldmane, Dace Kūma, Jāzeps Logins, Nadežda
Pazuhina, Uldis Švinks ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības
satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (117 lp., PDF) : tabulas ; 2,44 MB. —
ISBN 978-9934-540-17-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību programma veidota, lai sasniegtu vadlīnijās noteikto pirmsskolas
izglītības satura īstenošanas mērķi un uzdevumus. Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas
mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi
darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un
savstarpējo mijiedarbību tajā.

UDK

373.2(474.3)
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376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības
Kopkataloga Id: 000991786
Speech Language Therapists’ Congress of the Baltic States (7 : 2020 : Rīga,
Latvija). 7th Speech Language Therapists’ Congress of the Baltic States : March
6-7, 2020, Riga, Latvia : book of abstracts / edited by Egija Laganovska, Sarmīte
Tūbele. — Riga : Speech Therapists’ Association of Latvia, 2020.
Fluency in Speech and Reading. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : tabula,
portrets ; 1,55 MB. — Resursā uzrādīts ISSN 2661-5517. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — Teksts angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-8778-1-0 (PDF).
UDK
376-056.264(062)+37.011.251(062)+616.22-008.5-053.2(062)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 000994550
Bērziņa, Ieva. Atmiņu atspulgi Ņevā : bijušo studentu un viņu laikabiedru atmiņu stāsti / apkopojusi Ieva Bērziņa ; vāka dizains: Viesturs Reķis. — [Gulbene] :
Vītola izdevniecība, [2020]. — 311 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. —
ISBN 978-9934-554-27-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata ietver bijušo Pēterburgas (agrāk Ļeņingradas) studentu un viņu laikabiedru atmiņu stāstus, kā arī stāstus par studentu apvienību „Baltikums”, kura tika nodibināta
Maskavā 1956. gadā.

UDK

378.091.8(=174)(470.231)(092)+061.2:378(=174)(470.231)(092)+
+821.174-94

Kopkataloga Id: 000996040
Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Gadagrāmata = Yearbook / redakcijas kolēģija: Ēriks Geriņš, Aldis Balodis, Dace Šneidere, Anita Avišāne, Agnese Narunovska ; sastādītāja un latviešu
valodas redaktore Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020.
2020. — 96 lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas ; 27 cm. — Bibliogrāfija:
35. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-471-3
(iesiets).
A n o t ā c i j a : RTU MTAF gadagrāmatā atspoguļota fakultātes vēsture, sniegtas ziņas par
fakultātes struktūru, personālu un pētniecības projektiem, par fakultātes studentu pašpārvaldi,
par piedāvātajām studiju programmām mehānikas, mašīnbūves, inženiertehnikas dizaina, mašīnu un aparātu būvniecības, mehatronikas, automobiļu, dzelzceļa, aviācijas transporta, transporta
sistēmu inženierijas, medicīnas inženierijas un fizikas, siltumenerģētikas un siltumtehnikas, nanoinženierijas un ražošanas tehnoloģijas jomā.

UDK

378.6:62(474.362.2)(058)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000989872
Dabaszinātņu mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai / izstrādāja: Ligita Priede, Dagnija Vigule, Ilze Briška, Jolanta Skrastiņa, Arita Lauka, Liene Rolanda, Agnese Kalniņa-Grīsle ; ilustrēja
Inguna Irbe ; mācību satura recenzente Ineta Kromane ; zinātniskais recenzents
Jāzeps Logins ; Latvijas Universitāte, Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (68 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 12,9 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-540-30-1
(PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību un metodiskais līdzeklis ir veidots, lai palīdzētu pirmsskolas skolotājam, plānojot un organizējot mācību procesu, mācīt plānotos bērnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā. Katrs skolotājs to var izmantot pēc saviem ieskatiem. Mācību
un metodisko līdzekli veido 8 temati. Katra temata izklāstu veido šādas sadaļas: sasniedzamā
rezultāta apguves līmeņi un to vērtēšana, ieteicamais vārdu krājums, mācību process, mācību
līdzekļi, pirmsskolas izglītības posmi, idejas bērna darbībai, integrēta mācību procesa piemērs.
Mācību un metodiskais līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja
mācību saturā” ietvaros.

UDK

5(073)

Kopkataloga Id: 000989790
Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības : darba burtnīca mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei) / izstrādāja Ilva Magazeina, Arita Poheviča, Janina Ponomarjova, Inese Stepko, Kaiva Žīmante ; ilustrēja Dzintra Vīriņa ;
mācību satura recenzentes: Jeļena Antoņiva, Marina Kuļičenko ; Liepājas Universitāte, Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (62 lp., PDF) : ilustrācijas ; 9,87 MB. — Mācību
un metodisko līdzekļu komplektā ietilpst: Latviešu valoda un dabaszinības: interaktīvs mācību un metodiskais līdzeklis; Dabaszinības, latviešu valoda, sociālās
zinības un matemātika: mācību grāmata un metodiskais līdzeklis; Latviešu valoda un sociālās zinības: darba burtnīca; Matemātika un sociālās zinības: darba
burtnīca; Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības: darba burtnīca. — ISBN 978-9934-540-61-5 (PDF).
A n o t ā c i j a : Darba burtnīca ir daļa no mācību un metodisko līdzekļu komplekta, kas paredzēts latviešu valodas, dabaszinību, sociālo zinību, matemātikas, dizaina un tehnoloģiju mācību
satura integrētai apguvei skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem
attīstības traucējumiem 1.-9. klasei.

UDK

5(076)+811.174(076)+3(076)+64(076)

Kopkataloga Id: 000989881
Valsts izglītības satura centrs. Dabaszinības 1.-6. klasei : mācību priekšmeta
programmas paraugs / izstrādāja: Renāte Bērziņa, Ingrīda Brizga, Ilze Cīrule, Iveta Irbe, Anda Kuzma, Andris Nikolajenko, Ilmārs Rikmanis, Liene Sabule, Daila
Zēberga ; mācību satura recenzente Anda Deksne ; zinātniskais recenzents Jāzeps Logins ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura
centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (158 lp., PDF) : tabulas ; 2,77 MB. — ISBN
978-9934-540-25-7 (PDF).

A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs dabaszinībās ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam
sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā. Katram programmas tematam piedāvāti
gan plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, gan to apguvei aptuveni paredzētais laiks, izmantojamās mācību metodes un nepieciešamie mācību līdzekļi. Mācību priekšmeta programmas paraugs ir izstrādāts ES sociālā fonda projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”.

UDK

5(073)
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51 Matemātika
Kopkataloga Id: 000989809
Matemātika un sociālās zinības : darba burtnīca mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei) / izstrādāja: Ilva Magazeina, Arita Poheviča, Janina Ponomarjova, Inese Stepko, Kaiva Žīmante ; ilustrēja Dzintra Vīriņa ; mācību satura recenzentes: Jeļena Antoņiva un Marina Kuļičenko ; Liepājas Universitāte, Valsts
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1
tiešsaistes resurss (67 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,14 MB. — Mācību un metodisko
līdzekļu komplektā ietilpst: Latviešu valoda un dabaszinības: interaktīvs mācību
un metodiskais līdzeklis; Dabaszinības, latviešu valoda, sociālās zinības un matemātika: mācību grāmata un metodiskais līdzeklis; Latviešu valoda un sociālās
zinības: darba burtnīca; Matemātika un sociālās zinības: darba burtnīca; Dizains
un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības: darba burtnīca. — ISBN 9789934-540-59-2 (PDF).
UDK
51(076)+3(076)
Kopkataloga Id: 000988364
Matemātikas mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai / izstrādāja: Dagnija Vigule, Antra Randoha, Elga
Drelinga, Ilze Briška ; ilustrēja Inguna Irbe ; recenzenti: Ineta Kromane, Dace
Kūma ; Latvijas Universitāte, Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (70 lp., PDF) : ilustrācijas,
tabulas ; 8,73 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-540-31-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību un metodiskais līdzeklis ir veidots, lai palīdzētu pirmsskolas skolotājam, plānojot un organizējot mācību procesu, mācīt plānotos bērnam sasniedzamos rezultātus
matemātikas mācību jomā. Mācību un metodisko līdzekli veido 9 temati. Katra temata izklāstu
veido šādas sadaļas: sasniedzamā rezultāta apguves līmeņi un to vērtēšana, ieteicamais vārdu
krājums, mācību process, mācību līdzekļi, pirmsskolas izglītības posmi, idejas bērna darbībai,
integrēta mācību procesa piemēri.

UDK

51(072)

Kopkataloga Id: 000989973
Valsts izglītības satura centrs. Matemātika 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Antra Avena, Laine Blūma, Marita Dzene,
Ilze France, Inese Gaša, Marks Gitermans, Sandra Krauze, Liene Krieviņa, Evija
Slokenberga, Skaidrīte Ūzuliņa ; mācību satura recenzente Elfrīda Krastiņa ; zinātniskā recenzente Dace Kūma ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts
izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (348 lp., PDF) : tabulas ;
3,13 MB. — Izstrādē piedalījās arī Astrīda Cīrulis, Līga Čakāne, Jānis Mencis. —
ISBN 978-9934-540-26-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs matemātika 1.-9. klasei ir veidots,
lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par
valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos
skolēnam sasniedzamos rezultātus matemātikas mācību jomā. Katram programmas tematam
piedāvāti gan plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, gan to apguvei aptuveni paredzētais
laiks, izmantojamās mācību metodes un nepieciešamie mācību līdzekļi.

UDK

51(073)
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57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 000987812
Kalniņš, Gints. Bakteriālo trimetilamīnu producējošo enzīmu strukturālie un
funkcionālie pētījumi : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai
bioloģijas nozarē, apakšnozare: molekulārā bioloģija / Gints Kalniņš ; darba vadītājs Dr.biol. Kaspars Tārs ; recenzenti: Dr.biol. Andris Zeltiņš, Dr.chem. Kristaps
Jaundzems, Ph.D. Cheryl A. Kerfeld ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 39 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 32.-39. lpp.
UDK
577.15(043)
Kopkataloga Id: 000987780
Kalniņš, Gints. Structural and Functional Studies of Bacterial Trimethylamine
Producing Enzymes : doctoral thesis submitted for the degree of doctor of biology, subfield: molecular biology / Gints Kalniņš ; supervisor Dr.biol. Kaspars
Tārs ; reviewers: Dr.biol. Andris Zeltiņš, Dr.chem. Kristaps Jaundzems, Ph.D.
Cheryl A. Kerfeld ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Rīga : [izgatavotājs
nav zināms], 2019. — 87 lp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
73.-87. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
577.15(043)
Kopkataloga Id: 000987816
Kalniņš, Gints. Structural and Functional Studies of Bacterial Trimethylamine
Producing Enzymes : summary of doctoral thesis submitted for the degree of
doctor of biology, subfield: molecular biology / Gints Kalniņš ; supervisor Dr.biol.
Kaspars Tārs ; reviewers: Dr.biol. Andris Zeltiņš, Dr.chem. Kristaps Jaundzems,
Ph.D. Cheryl A. Kerfeld ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Rīga : University of Latvia, 2019. — 39 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
32.-39. lpp.
UDK
577.15(043)+577.15(043.2)
Kopkataloga Id: 000989134
Valsts izglītības satura centrs. Bioloģija 7.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Dace Bērtule, Anda Kuzma, Daiga Martinsone,
Anita Rozenblate, Liene Sabule, Vēsma Vijupe, Sibilla Gedvila un Zane Ozoliņa ;
mācību satura recenzente Inita Kriškāne ; zinātniskais recenzents Tūrs Selga ;
Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. —
1 tiešsaistes resurss (90 lp., PDF) : tabulas ; 2,08 MB. — ISBN 978-9934-540-24-0
(PDF).

A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs bioloģijā ir veidots, lai palīdzētu
skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam
sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā. Mācību priekšmeta programmas paraugs ir
izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”.

UDK
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000993616
Pūcīte, Elīna. Ar veselību saistītas dzīves kvalitātes izmaiņas pēc nozīmīgas
miega artērijas stenozes ārstēšanas : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā
doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna,
apakšnozare — neiroloģija / Elīna Pūcīte ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. Evija Miglāne, Dr.med. Dainis Krieviņš ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Ināra Logina, Dr.
med. Viesturs Boka, Dr.med. Dalius Jatužis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga :
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 70 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 61.-67. lpp.
UDK
616.133(043)
Kopkataloga Id: 000993614
Pūcīte, Elīna. Changes in health-related quality of life after carotid stenosis treatment : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.),
sector — clinical medicine, sub-sector — neurology / Elīna Pūcīte ; scientific
supervisors: Dr.med. Evija Miglāne, Dr.med. Dainis Krieviņš ; official reviewers:
Dr.med. Ināra Logina, Dr.med. Viesturs Boka, Dr.med. Dalius Jatužis ; Riga Stradiņš University. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2020. — 64 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-61. lpp.
UDK
616.133(043)
Kopkataloga Id: 000994567
Rozenbaha, Linda. Gaidības un radības ar prieku / Linda Rozenbaha sadarbībā
ar vecmātēm Dinu Cepli, Rudīti Brūveri, Aiju Mikovu un psiholoģi Irēnu Kondrāti ;
redaktore Dace Kaņepone ; ornamentu māksliniece Ilze Krastiņa ; vāka dizains:
Dāniels Brūvers. — Atkārtots izdevums. — Rīga : <vivat_scriptum/>, 2020. —
201 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas par autoriem: 5.-6. lpp. — Bibliogrāfija:
198. lpp. — ISBN 978-9934-8914-0-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas pirmajā daļā ir sirsnīgi vecmāšu ieteikumi, kā atraisīt sevī dabas
dotās spējas dzemdēt. Savā pieredzē un zināšanās dalās Latvijas vecmātes, dabisko dzemdību
atbalstītājas. Otrā daļa ir dokumentāla — tie ir vecāku dzemdību pieredzes stāsti. Tajā varam
emocionāli līdzpārdzīvot mammu un arī tētu stāstiem — kā viņi sagaidījuši dzemdības ar prieku
vai kāds bijis ceļš līdz radībām ar prieku, dažam pirms tam piedzīvojot arī skumju pieredzi.

UDK

618.2+618.4

Kopkataloga Id: 000994808
Sukse, Anita. Notievēt 365 / Anita Sukse ; vāka foto: Māris Bogustovs. — [Smiltene] : [Anita Sukse], 2020. — 176 lpp. ; 21 cm.

A n o t ā c i j a : Autore dalās zināšanās un pieredzē, kas palīdzēs nomest svaru un sakārtot
attiecības ar ēdienu. Grāmata par to, kā atrast motivāciju sevī, kā sākt. Galvenais, lai ir vēlme ko
mainīt un darīt — tad viss izdosies!

UDK

613.2
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64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 000989864
Kalēja-Gasparoviča, Daiga. Tehnoloģiju mācību joma : mācību un metodiskais
līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai / izstrādāja Daiga Kalēja-Gasparoviča ; ilustrēja Inguna Irbe ; recenzenti: Ineta Kromane un Juris Emsiņš ; Latvijas Universitāte, Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : ilustrācijas,
tabulas ; 5,29 MB. — Izstrādē un pilnveidē piedalījās arī Ligita Priede, Dagnija
Vigule, Linda Ummere-Tillberga un Māra Urdziņa-Deruma. — ISBN 978-9934540-32-5 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību un metodiskais līdzeklis ir veidots, lai palīdzētu pirmsskolas skolotājam plānot un organizēt mācību procesu, kas virzīts uz plānoto bērnam sasniedzamo rezultātu apguvi tehnoloģiju mācību jomā. Mācību un metodisko līdzekli veido 6 temati. Katra temata
izklāstu veido šādas sadaļas: sasniedzamā rezultāta apguves līmeņi, ieteicamais vārdu krājums,
mācību process, mācību līdzekļi, pirmsskolas izglītības posmi, idejas bērna darbībai, integrēta
mācību procesa piemērs.

UDK

64(072)+745.5(072)

Kopkataloga Id: 000989189
Valsts izglītības satura centrs. Dizains un tehnoloģijas 1.-9. klasei : mācību
priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Inga Eglīte, Edgars Gribusts, Pēteris Kaļva, Evija Rozentāle, Annele Slišāne, Lauma Veita, Uldis Žīgurs ; mācību
satura recenzente Līga Barbara ; zinātniskais recenzents Jānis Mārciņš ; Valsts
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 1
tiešsaistes resurss (236 lp., PDF) : tabulas ; 2,43 MB. — ISBN 978-9934-540-27-1
(PDF).

A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs dizainā un tehnoloģijās ir veidots,
lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par
valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos
skolēnam sasniedzamos rezultātus tehnoloģiju mācību jomā. Nozīmīgs dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta mērķis ir dot iespēju skolēnam attīstīt praktiskās iemaņas, strādājot ar
daudzveidīgiem, tehnoloģiski aizvien sarežģītākiem darbarīkiem. Mācību priekšmeta programmas paraugs ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”.

UDK

64(073)+674(073)+004.9(073)+745.5(073)

655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. Izdevējdarbība.
Grāmattirdzniecība
Kopkataloga Id: 000990393
The Latvian Publishing Industry / design by Agris Bobrovs ; cover illustration
by Reinis Pētersons ; Latvian Literature. — [Rīga] : Latvian Literature, [2019]. — 1
tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 477,26 KB.
A n o t ā c i j a : Izdevums sniedz daudzveidīgu informāciju literatūras un izdevējdarbības
jomā 2018. gada griezumā. Krājumā apkopotas ziņas par Latvijas autoriem un grāmatām, tulkojumiem, izdevniecībām, bibliotēkām un citām nozares organizācijām, aktualitātēm un aktivitātēm.

UDK
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 000995437
Keller, Pierre G. The Impact of Entrepreneurship Education Awareness Seminars on Discrete Entrepreneurial Emotions and Intentions of Business and
Non-business Students : doctoral thesis, discipline: economics and entrepreneurship, sub-discipline: entrepreneurship management / Pierre G. Keller ; supervisors: Dr.oec. Andrejs Čirjevskis, Dr. Inna Kozlinska ; reviewers: Dr.sc.administr.
Inese Mavļutova, Dr.sc.administr. Irina Senņikova, Ph.D. Tõnis Mets ; BA School
of Business and Finance. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — ix, 202 lp. :
diagramma, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 157.-178. lp. un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-705-44-6 (iesiets).
UDK
658:37(043)
Kopkataloga Id: 000995418
Keller, Pierre G. The Impact of Entrepreneurship Education Awareness Seminars on Discrete Entrepreneurial Emotions and Intentions of Business and
Non-business Students : summary of the doctoral thesis, discipline: economics
and entrepreneurship, sub-discipline: entrepreneurship management / Pierre G.
Keller ; supervisors: Dr.oec. Andrejs Čirjevskis, Dr. Inna Kozlinska ; reviewers:
Dr.sc.administr. Inese Mavļutova, Dr.sc.administr. Irina Senņikova, Ph.D. Tõnis
Mets ; BA School of Business and Finance = Informatīvi izglītojošu semināru par
uzņēmējdarbību ietekme uz biznesu un citas jomas studējošo studentu diskrētām uzņēmējdarbības emocijām un nodomiem : promocijas darba kopsavilkums,
zinātnes nozare: ekonomika un uzņēmējdarbība, zinātnes apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Pjērs G. Kellers ; darba vadītāji: Dr.oec. Andrejs Čirjevskis,
Dr. Inna Kozlinska ; recenzenti: Dr.sc.administr. Inese Mavļutova, Dr.sc.administr.
Irina Senņikova, Ph.D. Tõnis Mets ; Banku augstskola. — Riga : BA School of Business and Finance, 2020. — 138 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 56.-67. un 124.-138. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9984-705-45-3 (brošēts).
UDK
658:37(043)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi
Kopkataloga Id: 000995527
Emsiņš, Juris. Latviešu koka krēsli / Juris Emsiņš, Lāsma Āboliņa, teksts, ilustratīvais materiāls ; literārā redaktore Vita Aišpure. — Rīga : Madris, [2020]. — 206,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 205.-[207.] lpp. — ISBN 978-998431-520-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir aizraujošs ceļojums Latvijā radīto koka krēslu vēsturē. Tas ir vizuāls stāsts, kā tapis, attīstījies, pilnveidojies un mainījies to dizains no senākajiem dobtajiem
koka bluķu un sakņu, zaru veidojumu krēsliem līdz slavenajiem Vidzemes krēslinieku dzimtu un
mākslinieku Anša Cīruļa un Jūlija Madernieka autordarbiem, pārskatot Vīnes krēslus ražojošu
galdniecību, padomju laika mēbeļu kombinātu un fabriku krēslu paraugus un nonākot līdz pat
šodienai.

UDK
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69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process
Kopkataloga Id: 000994555
Tukmanis, Visvaldis. Uzticība spāru vainagiem (1957-1996) : Talsu Starpkolhozu celtniecības organizācijas vēsture / Visvaldis Tukmanis, Juris Jansons, Jānis
Krūmiņš. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, [2020]. — 229 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-513-46-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatas idejas autors ir nu jau mūžībā aizgājušais Talsu novadpētnieks Visvaldis Tukmanis. Izdevuma sagatavošanā iesaistījās bijušais Talsu SCO galvenais inženieris Juris
Jansons, sporta dzīves organizators Jānis Krūmiņš, ražošanas daļas vadītājs un fotomākslinieks
Rūdolfs Edmunds Liepiņš. Informatīvais materiāls par Talsu SCO vēsturi sniedzis darbinieks Gunārs Plucis, izmantoti arī žurnālistes Ilzes Kārkluvalkas un Maijas Brūveres publikāciju fragmenti. Izdevumā ietilpināts plašs fotoattēlu un dokumentu kopiju materiāls, atspoguļojot organizācijas darba, kultūras norišu, sporta un sadzīves ainas.

UDK

69(474.324)(091)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000989010
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (62 : 2020 :
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās
konferences tēzes = Abstracts of the 62nd International Scientific Conference
of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (140 lp.,
PDF) ; 3,00 MB. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — Raksti pārsvarā angļu valodā, daži raksti arī latviešu valodā, sekciju nosaukumi paralēli latviešu un angļu
valodā.

A n o t ā c i j a : Daugavpils Universitātē docētāju un studējošo zinātniskās konferences notiek kopš 1958. gada. Konferencēm ir starpdisciplinārs raksturs, tajās piedalās gan studējošie,
gan arī ievērojami zinātnieki no dažādām pasaules valstīm. Daugavpils Universitātes 62. starptautiskās zinātniskās konferences pētījumu tematika ir ļoti plaša — eksaktajās, humanitārajās,
izglītības, mākslas un sociālo zinātņu jomās.

UDK

7/9(062)+5(062)+3(062)

Kopkataloga Id: 000995335
Minecraft / sarakstījusi Stefānija Miltone ; Raiena Mārša ilustrācijas ; tulkojusi
Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone ; Mojang. — Rīga : Egmont Publishing,
[2020].
Elle un pasaules gals : uzlīmju grāmata. — 32 lpp., 12 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Minecraft. Nether & The End Sticker Book. — ISBN 978-9934-16-820-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Veicot grāmatā iekļautos uzdevumus, uzzināsi, kādus priekšmetus vajadzētu
ņemt nervus kutinošajā piedzīvojumā, kā tikt galā ar šausminošiem briesmoņiem, kur meklēt
cietokšņus, pilsētas un citus noderīgus labumus.

UDK

795(02.053.2)

72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 000990005
Latvijas Arhitektūras politika 2020 / teksta autori: Uģis Bratuškins, Jānis Dripe,
Velta Holcmane, Indra Ķempe, Ilze Martinsone, Ilze Miķelsone, Dzintra Purviņa,
Evita Serjogina, Zanda Treimane ; redaktore Velta Holcmane ; grafiskais dizains:
Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs. — [Rīga] : Kultūras ministrija, [2019]. — 1
tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,22 MB. —
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN
9789934198298 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Informatīvs materiāls, kura mērķis ir apkopot un vizualizēt pašreizējo arhitektūras kultūrpolitiku Latvijā. Informācija strukturēta piecās nodaļās: pirmajā apkopotas svarīgākās nozares kultūrpolitikas definīcijas un stratēģijas prioritārie virzieni; otrajā — būtiskākā
informācija par nozares tiesisko pamatu; trešajā apkopotas mērķtiecīgi veidotas institucionālās
iestādes un nevaldības organizācijas; ceturtajā — informācija par profesionālās izglītības ieguves iespējām Latvijā; piektajā atainoti svarīgākie notikumi arhitektūras vērtību komunikācijā ar
plašāku sabiedrību.

UDK
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745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.
Lietišķā māksla
Kopkataloga Id: 000990166
Sirica, Inese. Otētie motīvi uz Latvijas pūralādēm un skapjiem, 18. gadsimta beigas — 20. gadsimta sākums = Painted Decorations on Latvian Dowry Chests and
Wardrobes, Late 18th — Early 20th Century : disertācija / Inese Sirica ; latviešu teksta redaktore Ilze Antēna ; redaktores konsultantes: Kristīne Ābele, Silvija Grosa ; tulkotāja Elīna Brasliņa ; mākslinieks Rauls Liepiņš. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts : Mākslas vēstures pētījumu
atbalsta fonds, 2020. — 302, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portrets, tabulas ;
24 cm. — (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas ;
VI [6]). — Izdevuma pamatā ir Latvijas Mākslas akadēmijā 2015. gadā aizstāvētā
Ineses Siricas disertācija „Latvijas pūralāžu un skapju otējums” (vadītāja Dr.art.
Silvija Grosa ; recenzenti: Dr.art. Elita Grosmane, Dr.art. Jānis Kalnačs un Dr.habil.
philol. Janīna Kursīte-Pakule). — Personu un vietu rādītājs: 257.-269. lpp. — Bibliogrāfija 212.- 250. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-8824-3-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Otētie motīvi uz pūra mēbelēm ir mazzināma, bet būtiska Latvijas tautas
mākslas sastāvdaļa, kas mudina cilvēkus ieskatīties 18. un 19. gadsimta latviešu zemnieku tēlainajā domāšanā un izpratnē par skaisto. Dekoratīvajos motīvos atklājas vāzes, ziedi, gada skaitļi un
personvārdi, putni, dzīvnieki, sievietes un vīrieša pāris, nāras un reliģiskie simboli, mazāk — par
ģeometriskiem dēvēti ornamenti. Mūsdienās ne visus attēlotos motīvus var saskatīt un izskaidrot, bet to atrašanās uz mēbelēm, kas saistītas ar precībām, norāda uz to īpašo nozīmi. Grāmatā
klasificēti un skaidroti otētie motīvi, meklēti to darinātāji, raksturotas Latvijas pūralādes un pūra
skapji.

UDK

749.048(474.3)+391.984(474.3)+75.058(474.3)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi
Kopkataloga Id: 000995556
Latvian Photography / editor Arnis Balčus ; design: Kirils Kirasirovs. — [Riga] :
Contemporary Culture Centre „Kultkom”, [2020].
2020. — 91 lpp. : fotogrāfijas ; 28 cm. — „ISSN 2243-6979”—Iespiedziņās. —
ISBN 978-9934-8754-2-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevums jau desmito gadu popularizē Latvijas laikmetīgo fotogrāfiju un šoreiz apvieno sešus projektus, kurus varēja apskatīt Rīgas Fotomēneša (2020) ietvaros. Festivāla
un grāmatas atslēgas vārdi — iekāre, izmisums, sapņi un nāve — Pētera Vīksnas, Viktorijas Paegles, Arņa Balčus, Ivara Grāvleja, Vikas Ekstas un Elīnas Semanes izpildījumā.

UDK

77.04(474.3)(084)

78 Mūzika
Kopkataloga Id: 000994267
Журавлев, Сергей. Латвийские триумфы Шаляпина : „король певицов”
в Риге, Либаве, на Рижском взморье (1898-1934-1944) : к 150-летию со дня
рождения Ф.И. Шаляпина / Сергей Журавлев ; Шаляпинское общество Латвии, Петровская академия наук и искусств. Латвийское отделение им. В.С
Пикуля. — Рига : Родина, [2020]. — 148 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs.
UDK
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Kopkataloga Id: 000994273
Журавлёв, Сергей. Музей Ф.И. Шаляпина… в Риге : навстречу 150-летию со
дня рождения Народного артиста : очерк, стихи / Сергей Журавлёв, текст,
редакция, оформление. — Рига : Родина, [2020]. — 36 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 32.-35. lpp.
UDK
78.071.2(470+571)+821.161.1-1(474.3)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 000989833
Valsts izglītības satura centrs. Teātra māksla 1.-9. klasei : mācību priekšmeta
programmas paraugs / izstrādāja Inga Krišāne, Ieva Niedre, Ligita Smildziņa ;
recenzente Zane Bēķe ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības
satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (87 lp., PDF) : tabulas ; 2,22 MB. —
ISBN 978-9934-540-46-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs teātra mākslā ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts
pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā.

UDK

792(474.3)(073)

26

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 15, 1.–15. augusts

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000994605
Jefremova, Marina. Krievu valoda vidusskolai : книга для учителя / Marina
Jefremova, Tatjana Saratova ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020].
1. daļa. — 78, [1] lpp. ; 22 cm. — (100 уроков русского: русский язык как
иностранный. Уровень В1). — ISBN 978-9934-0-8877-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mācību komplekta Skolotāja grāmatā (Книга для учителя) iekļauts mācību
komplekta metodiskais raksturojums, mācību satura un skolēnam plānoto sasniedzamo rezultātu pārskats, to skaitā caurviju prasmju apguvei izmantoto uzdevumu apraksts, ieteikumi skolēna mācību sasniegumu vērtēšanai, klausīšanās uzdevumu teksti, krustvārdu mīklu atminējumi,
palīgmateriāls darbam ar frazeoloģismiem un papildu norādes atsevišķu uzdevumu veikšanai.

UDK

811.161.1’243(072)

Kopkataloga Id: 000987613
Valsts izglītības satura centrs. Angļu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Ināra Dimpere, Gunta Krīgere,
Jānis Zeimanis ; mācību satura recenzente Sandra Kalniņa ; zinātniskā recenzente Indra Odiņa ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura
centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (86 lp., PDF) : tabulas ; 2,97 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-540-38-7 (PDF).

A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs „Angļu valoda” kā otrā svešvaloda
4.-9. klasei ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos
Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā. Angļu valodas
mācību priekšmeta apguves mērķis ir lietot angļu valodu kā izziņas, uztveres un starpkultūru
saziņas līdzekli.

UDK

811.111’243(073)

Kopkataloga Id: 000989136
Valsts izglītības satura centrs. Angļu valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9. klasei :
mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Ināra Dimpere, Gunta
Krīgere, Tatjana Kunda, Tatjana Savicka, Daina Toropova, Jānis Zeimanis ; mācību
satura recenzente Sandra Kalniņa ; zinātniskā recenzente Indra Odiņa ; Valsts
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (116 lp., PDF) : tabulas ; 2,09 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-540-37-0 (PDF).

A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs „Angļu valoda” kā pirmā svešvaloda 1.-9. klasei ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos
Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā. Angļu valodas
mācību priekšmets līdztekus latviešu valodas un mazākumtautību valodas mācību priekšmetiem
veido skolēna valodas pratību.

UDK

811.111’243(073)

Kopkataloga Id: 000989858
Valsts izglītības satura centrs. Krievu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9. klasei :
mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Emma Arhangeļska, Svetlana Brasnujeva, Larisa Ignatjeva, Lidija Izotova, Marina Jefremova, Anželika Pogodina ; mācību satura recenzente Gunda Eglīte ; zinātniskā recenzente Rozanna Kurpniece ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura
centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (140 lp., PDF) : tabulas ; 2,99 MB. — Ietver
bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-540-36-3 (PDF).

A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs „Krievu valoda” kā otrā svešvaloda
4.-9. klasei ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos
Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā.

UDK
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Kopkataloga Id: 000989796
Valsts izglītības satura centrs. Mazākumtautības (krievu) valoda 1.-9. klasei :
mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Raisa Andžāne, Vera Geļfande, Ilona Protčenko, Raisa Vostrjakova ; mācību satura recenzentes: Natālija
Mihailova, Marija Žilinska ; zinātniskā recenzente Margarita Gavriļina ; Valsts
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1
tiešsaistes resurss (215 lp., PDF) : tabulas ; 2,20 MB. — ISBN 978-9934-540-49-3
(PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs mazākumtautības (krievu) valodā ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747
„Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā. Programmas paraugs
veidots krievu valodas kā mazākumtautības valodas apguvei. To var izmantot kā paraugu citu
mazākumtautību valodu programmu izstrādei.

UDK

811.161.1(073)

Kopkataloga Id: 000989797
Valsts izglītības satura centrs. Svešvaloda (angļu valoda) ; Svešvaloda I (angļu valoda) : pamatkursu programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Ināra Dimpere, Gunta Krīgere, Jānis Zeimanis ; mācību satura recenzente Dita Lapiņa ; zinātniskā recenzente Indra Odiņa ; Valsts izglītības satura
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss
(50 lp., PDF) : tabulas ; 2,28 MB. — ISBN 978-9934-540-77-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Svešvalodas (angļu valodas) pamatkursu programmas paraugs ir veidots, lai
palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par
valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā svešvalodās.
Svešvalodas (angļu valodas) pamatkursa programma sastāv no 2 daļām — Svešvaloda (B1 līmenis) un Svešvaloda I (B2 līmenis).

UDK

811.111’243(073)

Kopkataloga Id: 000989969
Valsts izglītības satura centrs. Svešvaloda (franču valoda) ; Svešvaloda I (franču valoda) : pamatkursu programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Jūlija Demakova, Ilze Jirgensone, Irina Makarova, Natālija Servo, Linda
Svilpe, Anita Vaišļa ; mācību satura recenzente Inga Bliska ; zinātniskā recenzente Astra Skrābane ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības
satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : tabulas ; 1,29 MB. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-540-78-3 (PDF).

A n o t ā c i j a : Franču valodas pamatkursu programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu
skolotājiem īstenot MK 2019. gada noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās
izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos
skolēnam sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā svešvalodās. Ar kursu Svešvaloda (B1
līmenis) un Svešvaloda I (B2 līmenis) palīdzību skolēni apgūst plānotos skolēnam sasniedzamos
rezultātus franču valodā vispārīgajā un optimālajā apguves līmenī.

UDK
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Kopkataloga Id: 000989960
Valsts izglītības satura centrs. Svešvaloda (krievu valoda) ; Svešvaloda I (krievu valoda) : pamatkursu programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Emma Arhangeļska, Svetlana Brasnujeva, Larisa Ignatjeva, Lidija Izotova, Marina Jefremova un Anželika Pogodina ; mācību satura recenzente Gunda
Eglīte ; zinātniskā recenzente Marina Novika ; Valsts izglītības satura centrs. —
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (88 lp.,
PDF) : tabulas ; 1,81 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934540-82-0 (PDF).

A n o t ā c i j a : Svešvalodas (krievu valodas) pamatkursu programmas paraugs ir veidots,
lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par
valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā svešvalodās.
Ar kursu Svešvaloda (B1 līmenis) un Svešvaloda I (B2 līmenis) palīdzību skolēni apgūst plānotos
skolēnam sasniedzamos rezultātus krievu valodā vispārīgajā un optimālajā apguves līmenī.

UDK

811.161.1’243(073)

Kopkataloga Id: 000989954
Valsts izglītības satura centrs. Svešvaloda (vācu valoda) ; Svešvaloda I (vācu
valoda) : pamatkursu programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Ina Baumane, Anita Jonasta, Kaiva Kugrēna, Iveta Rorbaha ; mācību satura recenzente Elita Balčus ; zinātniskā recenzente Ilze Kangro ; Valsts izglītības
satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes
resurss (52 lp., PDF) : tabulas ; 1,33 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-540-81-3 (PDF).

A n o t ā c i j a : Vācu valodas pamatkursu programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu
skolotājiem īstenot MK 2019. gada noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās
izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos
skolēnam sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā svešvalodās. Ar kursu Svešvaloda (B1
līmenis) un Svešvaloda I (B2 līmenis) palīdzību skolēni apgūst plānotos skolēnam sasniedzamos
rezultātus vācu valodā vispārīgajā un optimālajā apguves līmenī.

UDK

811.112.2’243(073)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000995855
Cīrule, Līga. It’s Time for Latvian! : basic Latvian for beginners / Līga Cīrule ;
Jutas Tīronas ilustrācijas ; grāmatas un vāka dizains: Gunta Plotka ; no latviešu
valodas tulkojusi Alise Avotiņa ; redaktores: Oļesja Burkevica, Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 182 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Audio
recordings of words and dialogues are available at https://www.zvaigzne.lv/lv/
audio/itstimeforlatvian. — Teksts paralēli angļu un latviešu valodā, tulkots no
latviešu valodas. — ISBN 978-9934-0-7959-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „It’s Time for Latvian!” piedāvā latviešu valodas apguves kursu iesācējiem.
Izdevums būs kā ceļvedis tiem, kas sāk apgūt latviešu valodas pamatus, mācās individuāli vai
grupā, vēlas saprast valodu un runāt latviski. Grāmata dod iespēju lasīt, mācīties sarunāties dažādās ikdienas situācijās, izrunāt noteiktus vārdus un frāzes, tiešsaistē klausoties dialogus un
jaunos vārdus, kā arī vingrināties valodas lietojumā.

UDK
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Kopkataloga Id: 000994253
Dortāne, Rūta. Sākam mācīties! : darba lapas / Rūta Dortāne, Ina Leite ; redaktore Egina Birzgale ; māksliniece Inese Babre. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2020.
Burti. — 72 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Komplektizdevumu veido
krāsaina rakstāmgrāmata „Sākam mācīties!” pirmā, otrā un trešā daļa, divi
darba lapu komplekti „Burti” un „Skaitļi un figūras”, un „Sākam mācīties! Skolotāja grāmata” trijās daļās. — Tīmekļa vietnē www.soma.lv tiek piedāvāta
arī izdevuma digitālā versija „Sākam mācīties! Burti un skaitļi. Interaktīvās
darblapas”. — ISBN 978-9984-11-569-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevumā „Burti” ir apkopotas melnbaltas darba lapas roku vingrināšanai
un praktiskajiem darbiem par visiem latviešu valodas burtiem. Lapas paredzētas, lai bērni iepazītu iespiesto burtu formu, klausītos un mācītos stāstīt pasakas un stāstus, sižetiskajā zīmējumā
saskatītu dažādus objektus ar mācāmo burtu, kā arī trenētu roku — vilktu līnijas, rakstītu burtu
elementus.

UDK

811.174’351(076)

Kopkataloga Id: 000989795
Latviešu valoda un sociālās zinības : darba burtnīca mācību satura integrētai
apguvei (1.-9. klasei) / izstrādāja: Ilva Magazeina, Arita Poheviča, Janina Ponomarjova, Inese Stepko, Kaiva Žīmante ; ilustrēja Dzintra Vīriņa ; mācību satura
recenzentes: Jeļena Antoņiva un Marina Kuļičenko ; Liepājas Universitāte, Valsts
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (63 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,17 MB. — Mācību un metodisko līdzekļu komplektā ietilpst: Latviešu valoda un dabaszinības: interaktīvs mācību
un metodiskais līdzeklis; Dabaszinības, latviešu valoda, sociālās zinības un matemātika: mācību grāmata un metodiskais līdzeklis; Latviešu valoda un sociālās
zinības: darba burtnīca; Matemātika un sociālās zinības: darba burtnīca; Dizains
un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības: darba burtnīca. — ISBN 9789934-540-62-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Darba burtnīca ir daļa no mācību un metodisko līdzekļu komplekta, kas paredzēts latviešu valodas, dabaszinību, sociālo zinību, matemātikas, dizaina un tehnoloģiju mācību
satura integrētai apguvei skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem
attīstības traucējumiem (1.-9. klasei).

UDK

811.174(076)+3(076)

Kopkataloga Id: 000996036
Ptičkina, Ārija. Ābecīte pirms skolas : mācību līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem / Ārija Ptičkina ; māksliniece Ieva Maurīte ; redaktores: Ieva Strelēvica un
Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 119 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. —
ISBN 978-9934-0-8803-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ābecīte ir domāta pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir gatavi sākt mācīties
lasīt un rakstīt ar iespiedburtiem. Visvairāk tā varētu noderēt četrus un piecus gadus veciem bērniem, kam jau ir noteikta pieredze runātās valodas apguvē. Grāmatu veido ieteikumi vecākiem un
skolotājiem, kā darboties ar šo grāmatu, 23 sadaļas ar mācāmajiem burtiem un 12 spēles bērnu
valodas prasmju pilnveidei.

UDK

811.174(072)+811.174(075.2)
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Kopkataloga Id: 000989798
Valsts izglītības satura centrs. Latviešu valoda un literatūra izglītības iestādēs,
kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Silvija Mickeviča, Inga Narmonta un Sandra Zariņa ; mācību satura recenzente Marina Fekļistova ; zinātniskā recenzente
Iveta Grīnberga ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura
centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (302 lp., PDF) : tabulas ; 3,35 MB. — ISBN
978-9934-540-48-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs latviešu valodā un literatūrā izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam
sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā.

UDK

811.174’243(073)+821.174(073)

821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 000995102
Čajkovskis, Adrians. Kara suņi : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Andis Reinbergs. — [Rīga] : Prometejs, [2020]. — 319, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums:
Dogs of War. — ISBN 978-9934-553-38-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Rekss ir ģenētiski pārveidota bioforma — nāvējošs ierocis nežēlīgā karā.
Viņam piemīt intelekts, kas ļauj pildīt komandas, un atgriezeniskās saites čips, kas viņu par to
apbalvo. Viņš tikai vēlas būt Labs suns. Lai par tādu kļūtu, jādara tieši tas, ko liek Saimnieks. Un
Saimnieks liek nogalināt daudzus ienaidniekus. Bet kas tieši ir ienaidnieki? Kas notiek, kad Saimnieku apsūdz kara noziegumos? Kādas tiesības Ženēvas konvencija sniedz ieročiem? Vai Reksam
un citām bioformām ir tiesības eksistēt? Un kas notiks, kad Rekss norausies no ķēdes?

UDK

821.111-311.9

Kopkataloga Id: 000997106
Goldinga, Melānija. mazie mīlulīši : psiholoģisks trilleris / Melānija Goldinga ;
no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 366, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: little darlings. —
ISBN 978-9934-0-8401-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Mazie mīlulīši” ir Melānijas Goldingas debijas romāns. Tā ideju autore ir aizguvusi no seniem tautas nostāstiem par samainītiem bērniem. Psiholoģiskais trilleris ir veidots,
stāstījumā ieplūdinot diezgan biedējošus folkloras elementus. Lasītājs tiek ierauts notikumos,
kur nav īsti skaidrs, vai izlasītais ir ilūzija vai notiek īstenībā, un ir grūti izšķirties, kam ticēt un
kam ne…

UDK

821.111-312.4
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821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000995857
Karlena, Odrija. Kalendāra meitene : romāns / Odrija Karlena ; no angļu valodas
tulkojusi Ligita Lukstraupe ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020].
III [3. daļa], Jūlijs — septembris. — 381, [2] lpp. ; 22 cm. — (Kalendāra meitene / Odrija Karlena ; III [3]). — Oriģinālnosaukums: Calendar Girl. Volume
Three, July, August, September. — ISBN 978-9934-0-8933-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mias Sondersas ceļojums turpinās jau trešajā grāmatā. Lai gan Miu joprojām
vajā mokošas atmiņas par iepriekš piedzīvoto, jūlijā viņa piedalās slavenā hiphopa mākslinieka
Antona Santjago mūzikas videoklipa uzņemšanā Maiami. Augustā Mia dodas uz Teksasu, lai nospēlētu Maksvela Kaningema, bagāta naftas biznesmeņa, sen neredzēto māsu. Viņa ir pārliecināta, ka šis būs viegls darbiņš, tomēr negaidot atklājas rūpīgi glabāti ģimenes noslēpumi. Septembrī
Mia steidz uz grēku pilsētu Lasvegasu. Visa pasaule ap viņu grasās sabrukt, un Miai ir jāatrod
veids, kā pasargāt sevi un savus mīļos, pirms viss nav zaudēts.

UDK

821.111(73)-993

Kopkataloga Id: 000996103
Kreiss, Roberts. Bīstamais cilvēks : romāns / Roberts Kreiss ; no angļu valodas
tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 399 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: A
Dangerous Man. — ISBN 978-9984-35-985-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad Džo Paiks, izgājis no bankas, dodas uz savu auto, viņš kļūst par liecinieku
tam, kā divi vīrieši mēģina nolaupīt bankas kasieri Izabelu Rolendu. Paiks izjauc abu ļaundaru
plānus, bet ar to nekas nebeidzas — kāds joprojām ir apņēmies uzmeklēt Izabelu. Kļuvis par
viņas uzticības personu, Paiks sāk šķetināt šo lietu kopā savu draugu privātdetektīvu Elvisu Kolu.
Kādēļ vesels noziedznieku grupējums tērē resursus, lai sagūstītu vienkāršu bankas darbinieci?
Vai viņi ir sajaukuši Izabelu ar kādu citu? Vai varbūt Izabela nav tā, par ko uzdodas?

UDK

821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000995854
Penipārkere, Sāra. Pakss / Sāra Penipārkere ; no angļu valodas tulkojusi Laura
Dreiže ; ilustrējis Džons Klasens ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 279, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Pax. — ISBN
978-9934-0-8624-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pīters un Pakss ir bijuši nešķirami, kopš zēns izglāba lapsēnu un pārnesa mājās. Taču kādu dienu notiek neparedzamais: Pītera tēvs dodas karā un liek palaist lapsu savvaļā.
Nonācis sava vectēva mājās trīssimt jūdžu attālumā, Pīters saprot, ka neatrodas tur, kur viņam
vajadzētu būt, — līdzās Paksam. Mīlestības, uzticības un skumju mudināts, zēns dodas ceļā, lai
atrastu lapsu un abi atkal būtu kopā. Tikmēr Pakss neatlaidīgi gaida savu zēnu, iekuldamies dažādos piedzīvojumos un atklādams daudz jauna.

UDK

821.111(73)-93-31

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 000995299
Šepa, Emēlija. Iezīmēti uz mūžu : romāns / Emēlija Šepa ; tulkojusi Dace Andžāne ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga
Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. —
429, [1] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji). — Oriģinālnosaukums: Märkta för livet. — ISBN 978-9934-15-754-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Deviņu gadu vecumā Jāna pamostas slimnīcā, neatminoties neko no tā, kas
noticis iepriekš — nedz savus vecākus, nedz vārdu. Laimīgā kārtā meiteni savā ģimenē pieņem
ietekmīgs prokurors. Pēc divdesmit gadiem nu jau talantīgās prokurores Jānas Berzeliusas pārziņā nonāk imigrācijas departamenta ierēdņa slepkavība — šķietami ātri tiek atrasts arī aizdomās
turētais. Taču apstāklis, ka tas ir apmēram desmit gadus vecs bērns, aizved izmeklētāju grupu pie
daudz vērienīgāka un tumšāka nozieguma tīkla, kā viņi sākotnēji domājuši. Tomēr Jānas dzīvē šai
izmeklēšanai ir daudz lielāka nozīme. Soli pa solim Jāna sāk atcerēties savu dzīvi pirms nokļūšanas Berzeliusu ģimenē.

UDK

821.113.6-31
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821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 000995964
Gunels, Lorāns. Diena, kurā es iemācījos dzīvot : romāns / Lorāns Gunels ; no
franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 256 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Le jour où j’ai
appris à vivre. — ISBN 978-9934-0-8714-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Iedomājieties, ka jūs kādu dienu pastaigājaties pa Sanfrancisko krastmalu,
un pēkšņi jūsu roku satver čigāniete, lai izzīlētu nākotni. Uzjautrināts jūs piekrītat, taču jau pēc
mirkļa viņas skatiens sastingst. Un to, ko viņa jums beigās pavēsta… jūs labprātāk nemaz nebūtu
dzirdējis. Kopš tā brīža nekas vairs nebūs kā agrāk — jūs vairs nespēsiet iet pa ierasto taciņu.
Tieši tā notiek ar Žonatanu šajā romānā. Pēc satraucošās tikšanās Žonatans metīsies sevis meklējumos, gūstot pieredzi, kas pilnībā izmainīs viņa dzīves uztveri.

UDK

821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000992428
Slāvu lasījumi = Славянские чтения = Slavic Readings / galvenā redaktore A.
Stankeviča ; Daugavpils Universitātes Rusistikas un slāvistikas katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019.
XIII [13]. — 262 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „ISSN 1407-7817”—Titullapas otrā
pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts krievu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā; saturs paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN
978-9984-14-891-5 (brošēts).
UDK
821.161.1.09(082)+821.161.3.09(082)+398(=161.1)(091)
Kopkataloga Id: 000990432
Valsts izglītības satura centrs. Mazākumtautības literatūra (krievu) 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Oksana Fiļina, Nataļja
Mitrofanova, Ludmila Vorobjova ; mācību satura recenzente Marija Žilinska ; zinātniskā recenzente Nadežda Pazuhina ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (166 lp., PDF) : tabulas ; 1,92 MB. — ISBN 978-9934-540-50-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem
īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā.

UDK

821.161.1(073)

Kopkataloga Id: 000995392
Алтухов, Вячеслав. Услышьте наши голоса в тревожном шорохе травы /
Вячеслав Алтухов. — Рига : [Vjačeslavs Altuhovs], 2020. — 176 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-056-1 (iesiets) ; ISBN 9789834230561
(kļūda).
UDK
821.161.1-1+821.161.1-3
Kopkataloga Id: 000994278
Журавлев, Сергей. Ратушная площадь, Шаляпин в Риге ; Курляндия: конец войны : историческая поэзия, посвящения Ф.И. Шаляпину, пейзажная лирика, из юмора, иронии, сатиры / Сергей Журавлев, текст, редакция, оформление. — Рига : Родина, [2020]. — 48 lpp. : ilustrācijas, portrets ;
22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK
821.161.1-1(474.3)
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Kopkataloga Id: 000995385
Журавлёв, Сергей. Меридианы и параллели Планети Высоцкого : мемориальный сборник : очерки творчества, поэтические посвящения, заметки,
материалы / Сергей Журавлёв, текст, редакция. — Рига : Родина, [2020]. —
63 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.
UDK
821.161.1-1.09
Kopkataloga Id: 000995383
Журавлёв, Сергей. Мерцай, Пикулия! : памяти гран-романиста, академика
ПАНИ В.С. Пикуля : историческая лирика, поэтические посвящения, очерки,
заметки, эссе, виртуальные интервью / Сергей Журавлёв ; Петровская академия наук и искусств. Латвийское отделение им. В.С. Пикуля. — Издание
2-е дополненное. — Рига : Родина, [2020]. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. —
Virstitulā arī: Русский культурный центр, Профессиональная писательская
творческая организация „Родина”. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK
821.161.1(092)
Kopkataloga Id: 000994258
Журавлёв, Сергей. Эпоха Шаляпина в Риге : историческая поэзия, лирика,
юмор : навстречу 150-летию со дня рождения народного артиста / Сергей
Журавлёв, текст, редакция, оформление. — Рига : Улей, [2020]. — 52 lpp. :
ilustrācijas, portrets ; 21 cm.
UDK
821.161.1-1(474.3)
Kopkataloga Id: 000994282
Подвинские повести в прозе и стихах, или В первые годы Риги : из цикла „Русский след в Латвии” / С. Арсеньева, Вл. Орлов, С. Журавлев-Якушевич. — Рига : Родина, [2020]. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija
nodaļu beigās.
UDK
821.161.1-3(474.3)+821.161.1-1(474.3)
Kopkataloga Id: 000995575
Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, критика / редакционная коллегия: Т. Зандерсон, Е. Матьякубова, В. Новиков ;
главный редактор Ирина Цыгальская ; художник Виктория Матисон. —
Рига : Латвийское общество русской культуры, 2020.
№ 10 (15). — 289, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoriem:
287.-[290.] lpp. — Autori: Игорь Трохачевский, Дмитрий Драгилёв, Василий Карасёв, Глаша Кошенбек, Марианна Боровкова, Светлана Андроник, Полина Орынянская, Виталий Мамай, Артем Малышев, Ярослава
Говорова, Екатерина Фонарикова, Софья Исаченкова, Александра Косачева, Инга Абеле, Кристина Филатова, Алексей Герасимов, Яков Берг,
Юрий Касянич, Н. Петренко, Ирина Сабурова, Бенджамин Музаккио,
Людмила Спроге, Борис Равдин, Вадим Перельмутер, Анатоль Имерманис, Нина Орлова. — ISBN 978-9934-8636-6-0 (brošēts).
UDK
821.161.1(474.3)(059)+821.161.09(059)
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Kopkataloga Id: 000993511
Филь, Ольга. Добрячок и Милашка : сборник сказок / составитель и редактор Ольга Филь ; редактор Ирина Никифорова ; литературный редактор Александра Луговая. — Рига : Beaux-Arts, 2020. — 175 lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. — ISBN 978-9934-8690-3-7 (iesiets).
UDK
821.161.1-343(474.3)
Kopkataloga Id: 000993514
Филь, Ольга. Принцесса и ангел : сборник сказок / составитель и редактор
Ольга Филь ; редактор Ирина Никифорова ; литературный редактор Александра Луговая. — Рига : Beaux-Arts, 2020. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. —
ISBN 978-9934-8690-4-4 (iesiets).
UDK
821.161.1-343(474.3)

821.172 Lietuviešu literatūra
Kopkataloga Id: 000995337
Dmuhovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte / Rasa Dmuhovskiene ; mākslinieks
Gintars Jocjus ; tulkojusi un atdzejojusi Jana Egle ; atbildīgā redaktore Gunta
Apse. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020].
2. grāmata. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Skruzdėliukas Nežiniukas. — ISBN 978-9934-15-772-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatas „Skudriņa Kāpēcīte” otrajā daļā turpinās zinātkārās skudriņas
piedzīvojumi mežā, kur viņa satiek dažādus tā iemītniekus un uzdod daudzus jo daudzus jautājumus. Kāpēc bitei vajadzīgi divi kuņģi? Kāpēc vardes vakaros kurkst un kvarkšķ? Cik daudz
barības vienā dienā apēd slieka? Skudriņa Kāpēcīte šos un vēl daudzus citus jautājumus noskaidro un pastāsta lasītājiem. Tāpēc „Skudriņa Kāpēcīte” ir ne vien jautra pasaciņa, bet arī izzinoša
lasāmviela par dažādu meža iemītnieku dzīvesveidu.

UDK

821.172-93-32

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000995968
Ābeltiņa, Dace. Reiz dvēsele ziedēt sāks : dzeja / Dace Ābeltiņa ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 198, [1] lpp. ; 19 cm. — ISBN
978-9934-587-72-6 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000995856
Eņģelis, Guntis. koncerts vectēva pagalmā : romāns / Guntis Eņģelis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 351, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8565-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Gadsimta laupīšana slavenā mākslas muzejā, kruīza kuģa traģiskā bojāeja,
skandāls futbola spēles laukumā, negaidīta sirsniņmājiņas sagāšanās. Vai iespējams, ka šo notikumu dalībnieki, aculiecinieki un upuri var dzīvē satikties? Nu, dzīvē varbūt arī ne, bet autors
šādu tikšanos padarījis pilnīgi iespējamu — kādā pavisam parasta veca lauku vīra pagalmā tiek
sarīkots teju starptautiska mēroga ļembasts. Tajā iesaistīti gan itāļu mafiozo un latviešu dīkdieņi,
gan vietējās pašvaldības boss un bijušais krievu čekists un vēl citi, un kaķis. Bildi pa bildītei,
gabaliņu pa gabaliņam autors saliek kopā aizraujošu, ironisku intrigu, vienlaikus iepazīstinot ar
amizantu tipāžu galeriju.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 000995306
Grīnbergs, Andris. Katru dienu ar piesitienu / Andris Grīnbergs ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ;
[priekšvārds]: Janīna Kursīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 250, [3] lpp. :
faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 249.-[251.] lpp. — ISBN 9789934-15-760-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autors grāmatā „Katru dienu ar piesitienu” atskatās uz savas dzīves un žurnālista karjeras laika piedzīvojumiem, darba izaicinājumiem, sastaptajiem cilvēkiem un gūtajām
dzīves mācībām. Tāpat kā pirms gada iznākušajā grāmatā „Kustinu dzīvi”, arī šajā darbā iezīmējas
tas, cik lielu vietu autora sirdī ieņem novadi, kuros dzīvots un strādāts — Sēlija un Kurzeme.

UDK

821.174-92

Kopkataloga Id: 000996110
Jansone, Ilze. Vīru lietas : romāns / Ilze Jansone ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. — 142, [2] lpp. ;
21 cm. — Vāka noformējumā izmantota Kaspara Groševa glezna „Vīru lietas”. —
ISBN 978-9934-595-09-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Romānā trāpīgi raksturoti modernās inteliģences pārdzīvojumi. „Tas ir dziļi personisks, nesaudzīgs un nepiedienīgs grupas portrets, kura galvenie varoņi — izmisuši un
apmaldījušies domātāji — tā vien izstaro mūsdienās labi pazīstamo lielpilsētas vientulību. Zem
vienmuļajām ikdienas rūpēm slēpjas daudz dziļāki teoloģiski un filozofiski slāņi, kuru interpretācija vienmēr paliek lasītāja ziņā”, raksta Svens Kuzmins.

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 000995301
Judina, Dace. Viļņos : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; autoru redakcijā ;
atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; vāka dizains un mākslinieciskais noformējums:
Arturs Nīmanis. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 264, [7] lpp. : ģenealoģiskā
tabula, ilustrācija ; 21 cm. — (Laika stāsti ; Trešā grāmata). — Ziņas par autoriem:
[266.-267.] lpp. — ISBN 978-9934-15-761-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vētrainajos deviņdesmitajos Vējpilī nejauši, bet varbūt likteņa lemti, satiekas
divi jaunieši — vientuļais vilks, ģitārists Ralfs Vanadziņš un televīzijas žurnāliste Rasa Sidraba.
Ne vienu, ne otru dzīve nav lutinājusi, abi alkst dvēseles siltuma un mīlestības, taču baidās uzticēties otram, bet galvenais — paši sev. Galveno varoņu likteņi cieši savijas ar laiku, notikumiem
un cilvēkiem. Tūkstošgades mija — kultūras dzīve un sadzīve, mūziķi, aktieri, mediju vide un
līdzcilvēki — skaudrs un smeldzīgs fons abu varoņu izturības un jūtu dziļuma pārbaudei.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000996125
Kalns, Ints. Es runāju nopietni / Ints Kalns ; redaktors un ievada autors Viesturs
Vecgrāvis ; Sigitas Liepiņas ilustrācijas un vāka zīmējums. — [Inčukalna novads] :
[Ints Kalns], 2020. — 166, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-23-125-4
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Inta Kalna pirmā dzejas grāmata ir autora ceļojums laikā, telpā un sajūtās, lai
meklētu un atrastu sev nozīmīgas dzīves vērtības un atziņas. Inta Kalna dzejā ir daudz sirsnības
un mīlestības, kas ļauj viņu droši pieskaitīt mūsdienu romantiķiem.

UDK
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Kopkataloga Id: 000994563
Kalvāns, Aleksandrs. Drosme darīt : (Puika un plinte) : padsmitnieku raibie
piedzīvojumi īpaši bīstamajos gados 1943.-1948. / Aleksandrs Kalvāns ; Raula
Liepiņa dizains ; Agijas Stakas, Ievas Liepiņas un Ēvalda Dajevska ilustrācijas. —
[Amatas novads] : Sprīdīšu draugu biedrība, 2020. — 171, [5] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-129-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tālā pagātnē iegrimušie kara un pēckara gadi bija laiks, kad jau 13-14 gadīgi
puikas prata rīkoties ar sprāgstvielām un dažāda kalibra stobriem. Savās neparastajās gaitās pusaudži mācījās saprast, ka drosme nav iespējama bez bailēm. Atgūstot kādreiz paslēptos pagātnes
dokumentus, nāca apjausma, ka joprojām der atcerēties laiku, kad cilvēki piedzīvoja baiļu un
traģisma pilnus brīžus. Viņu vidū bija arī tā laika padsmitnieki ar neparastajiem piedzīvojumiem.
„Puika” un „plinte” bija divi nešķirami jēdzieni.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000995389
Kokina, Aināra. Pirmā / Aināra Kokina. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata,
[2020]. — 29 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-582-71-4 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000993445
Kronenbergs, Alberts. Tuntuļu Jurītis : stāsts par mazo zēnu no vakardienas
mājām, skroderi Diegu, raibo kazu un veco beku / teksts un ilustrācijas: Alberts
Kronenbergs ; redaktore Ilze Saulīte-Jansone ; foto: Indra Kalvāne. — [Jūrmala] :
Kronenbergs un Draugi, 2020. — 133 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 978-99348921-1-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Galvenais grāmatas varonis ir apķērīgs lauku zēns Jurītis, kas patiesībā ir
pats autors bērnībā un grāmatā aprakstītie notikumi risinās Jūrmalā — Kronenberga dzimtajā
pusē. Lielupes pļavas, Valteru meža takas, lauki, dzirnavas, baznīca — dzimtā Sloka ir Tuntuļu Jurīša pasaule, kas eksistē arī šodien, taču citāda nekā 1935. gadā, kad grāmata piedzīvoja pirmizdevumu. Jaunajā izdevumā Kronenberga darbs ir papildināts ar foto foniem. Kronenberga zīmējumi
labi sadzīvo ar krāsaino realitāti Indras Kalvānes radītajās Jūrmalas dabas fotogrāfijās.

UDK

821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000995388
Lāce, Elīna. Taurenis vēderā : mīlestības vēstule gandrīz 20 nodaļās : romāns /
Elīna Lāce. — [Talsi] : Nodibinājums „Exodus in venia”, [2020]. — 375, [1] lpp. ;
22 cm. — ISBN 978-9934-23-118-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Romāna „Tas brīdis, kad…” turpinājums. Rakstot pirmo romānu, autorei radās interese par tā galvenajiem varoņiem. Gribējās uzzināt par viņiem ko vairāk un iepazīt viņus
labāk. Grāmata „Taurenis vēderā” autorei lika daudz smaidīt. Tas šķita ļoti silts. Sāpīgs un silts —
kā mīlestība. Pirmais romāns dabiski pašnosaucās par nātru pinumu, tad otrais kļuva par mīlestības vēstuli. Kam? Mīlestībai, Dievam, varbūt arī sev pašai un jebkuram lasītājam.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000995977
Stankeviča, Aina. Mana mūža gliemežnīca / Aina Stankeviča ; redaktore Agnese
Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 220 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934587-74-0 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 000992998
Stinkuls, Alfrēds. Mati sarkanā vējā : patiesa teiksma / Alfrēds Stinkuls ; [redaktore] Eva Eglāja-Kristsone ; [dizains]: Mikus Čavarts ; zīmējumi: Ingūna Galviņa,
Andrejs Ģērmanis. — [Amatas novads] : Kultūras menedžmenta centrs „Lauska”,
2020. — 359 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Alfrēda Stinkula atmiņas var uzskatīt kā turpinājumu grāmatai „Īkšķojot pa Latviju. Ceļojumu piezīmes” (Stokholma, 1988). — Vārdu rādītājs: 353.-357. lpp. — Bibliogrāfija: 358.359. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8752-4-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autobiogrāfija „Mati sarkanā vējā” ir atklāta un personīga liecība par padomju Latviju. Grāmatā aprakstītas epizodes ar daudziem zināmiem mūziķiem, dzejniekiem, māksliniekiem, kā Andris Grīnbergs, Ieva Akuratere, Valdis Muktupāvels, Pits Andersons un citi. Šī
jauniešu kustība, kura iedvesmojās no Rietumos valdošām mūzikas strāvām, uzvedības un ģērbšanās stila, vienlaicīgi bija nevardarbīga pretošanās valdošajam padomju režīmam. Autora atmiņās ir daudz spilgtu stāstu, kuros parādās gan kultūras darbinieki, gan arī politiskie disidenti.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000995297
Treimanis, Normunds. Aukstums, tumsa, bads : latviešu leģionāra gaitas padomju gūstā, 1945-1947 / Normunds Treimanis ; zinātniskais redaktors, priekšvārda un komentāru autors Dr.hist. Kaspars Zellis ; māksliniece Aija Andžāne ;
atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Drulle. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 429, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 9789934-15-784-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Aukstums, tumsa un bads padomju gūstā nav metaforas, bet ikdiena, par spīti
kurai autoram izdodas izkļūt dzīvam un atgriezties mājās ar šo apbrīnojami detalizēto, patieso
atmiņu stāstu. Latviešu leģiona 15. ieroču SS divīzijas artilērijas pulka oberšārfīrera Normunda
Treimaņa atmiņas, ko viņš sarakstīja četrus gadus pēc atgriešanās no padomju filtrācijas nometnēm, sniegtas ar minimālu redaktoru iejaukšanos autora tekstā, saglabājot autora izteiksmes veidu un valodu, kas arī ir savdabīgs sava laika piemineklis.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 000994925
Zeļģis, Krišjānis. Skaistuma klātbūtne / Krišjānis Zeļģis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; mākslinieks Paulis Liepa. — Rīga : Neputns, [2020]. — 90, [2] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-565-93-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Autors par krājumu saka: „Pārdomas par indivīda uzvedību sabiedrībā, rakstītajiem un nerakstītajiem likumiem, atmiņu nozīme mūsu personību attīstībā un kā ikdienā sadzīvot ar dzīves bezjēdzību, kas nereti ir ļoti skaista — tas viss veido šo krājumu”.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 000995304
Zīle, Monika. vientuļo spīganu dārzs / Monika Zīle ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Eva Mārtuža. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 350, [1] lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā
izdevuma ISBN 9789934157752. — ISBN 978-9934-15-774-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Romantiski gleznainā Latgales nostūrī pēc sarežģījumiem ar veselību un
sirdslietām atpūšas veiksmīga žurnāliste Raina. Vietējā sabiedrībā rodas gūzma jautājumu par
dāmas ierašanās motīviem. No jauna samilzt vecas nebūšanas, jo Raina savulaik žurnālistes darbā dažai vietējai „zvaigznei” uzminusi uz varžacīm. Arī tagad Raina kādai traucē, kuras kaimiņš
ir glīts, brīvs kungs, bet vairāk uzmanības velta žurnālistei. Savukārt ar TV raidījumu vadītājas
Selestes dzīvi notiek neparastas pārvērtības, jo viņas vīrs gatavojas nopietnam karjeras lēcienam,
bet neatkarīgi domājoša sieva var sagādāt pārsteigumus. Tikai pateicoties jaunās sievietes bērnībā gūtajai skarbajai pieredzei, izdodas izdzīvot un atdzimt.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 000994260
Грантс, Янис. Фронтовые рассказы : к 75-летию Победы над гитлеровской Германией / Янис Грантс ; перевёл Сергей Журавлёв. — Рига : Родина,
[2020]. — 116 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
Oriģinālnosaukums: Frontes stāsti.
UDK
821.174-32
Kopkataloga Id: 000994263
Дамбурс, Эдгар. Из книги „Старый воин идёт и размышляет” : в год 75-летия Победы над гитлеровской Германией / Эдгар Дамбурс ; перевёл Сергей
Журавлёв. — Рига : Родина, [2020]. — 120 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK
821.174-32
Kopkataloga Id: 000995381
Саксе, Анна. О подвиге, войне, патриотизме и пути к победе : публицистика военных лет (1942-1945/46 гг.) : к 75-летию Великой Победы над гитлеровской Германий / Анна Саксе ; перевёл Сергей Журавлёв. — Рига : Родина, [2020]. — 70 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a : Izlasē ietverti 1942.-1946. gadā presē publicēto Annas Sakses rakstu tulkojumi krievu valodā, pārsvarā no laikrakstiem „Cīņa”, „Literatūra un māksla” un „Propagandists un
Aģitators”, kā arī Voldemāra Meļinovska biogrāfisks raksts par Annu Saksi.

UDK

821.174-92

Kopkataloga Id: 000994268
Силс, Петерис. На пути к земле латышей : из лирики военных лет : к 75-летию Великой Победы над нацистской Германней / Петерис Силс ; перевёл
Сергей Журавлёв. — Рига : Родина, [2020]. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK
821.174-1

821.511.111 Somu literatūra
Kopkataloga Id: 000995300
Hietamies, Eve. Tētis diviem : romāns / Eve Hietamies ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 477, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Tarhapäivä. —
ISBN 978-9934-15-756-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir somu rakstnieces Eves Hietamies aizraujošā romāna „Tētis uz
pilnu slodzi” turpinājums „Tētis diviem”. Brīdī, kad vientuļā tēva Anti dzīve beidzot sakārtojusies
un Pāvo ir kļuvis ne vien par prātīgu bērnudārznieku, bet arī pokemonu un rotaļu vāģu ekspertu,
ģimenei uz nenoteiktu laiku pievienojas piecgadniece Tertu, un abu ikdiena mainās līdz nepazīšanai.

UDK

821.511.111-31
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82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 000995317
Manu brīnišķīgo pasaku krājums : 11 klasiski stāsti / Emanuelas Mannello ilustrācijas ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Cilda Redliha. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģinālnosaukums: My Fantastic Fairy Tale Collection. — ISBN 978-9934-16-752-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Iekārtojies ērtāk un iegrimsti vilinošajā pasaku pasaulē! Vienpadsmit klasisku, brīnišķīgi ilustrētu pasaku pārstāsti mudinās vismazākos lasītājus ne reizi vien kopā ar
Džeku kāpt garajā pupā, ballē satikt Pelnrušķīti, Zeltmatītes pavadībā viesoties lāču namiņā un
piedzīvot vēl daudz ko citu.

UDK

82-93-343
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 000994606
Kalna, Baiba. Muižu dāmu stāsti : kā Tiņģeres muižas Marianna Spāres muižas
Balto dāmu satika : krāsojamā grāmata / māksliniece un teksta autore Baiba
Kalna. — [Talsi] : Aleksandra Pelēča lasītava, [2020]. — 20 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-513-44-2 (brošēts) ; ISBN 978993451342
(kļūda).
A n o t ā c i j a : Īves pagasta attīstības biedrība „Tiņģernieks” izdevusi krāsojamo grāmatu
bērniem „Muižu dāmu stāsti”. Krāsojamā grāmata radīta, lai ieinteresētu un uzrunātu bērnu auditoriju par muižu laikiem un muižu kultūrvēsturisko nozīmi, kā arī radītu jaunu kultūrtūrisma
produktu — vizuāli informatīvu materiālu.

UDK

908(474.324)+087.5

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana.
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 000989951
Valsts izglītības satura centrs. Ģeogrāfija I : pamatkursa programmas paraugs
vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Ģirts Burgmanis, Iveta Eglīte, Jana France, Agra Lipsberga, Zaiga Tenisone ; mācību satura recenzents Imants Kukuļs ; zinātniskā recenzente Maija Rozīte ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts
izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (68 lp., PDF) : tabulas ;
1,63 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-540-93-6 (PDF).

A n o t ā c i j a : Ģeogrāfija I pamatkursa programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumus Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās
vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

UDK

91(072)

Kopkataloga Id: 000993637
Vinogradovs, Ivo. Ecosystem Service Approach for Land Use Management in
Agroecosystems in the Mosaic-Type Landscape : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of science (Ph.D.) in earth sciences, physical geography, environmental science / Ivo Vinogradovs ; supervisor Dr.geogr. Oļģerts
Nikodemus ; reviewers: Dr. Hannes Palang, Dr.silv. Zane Lībiete, Dr.geogr. Solvita
Rūsiņa ; University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences = Ekosistēmu pakalpojumu pieeja zemes izmantošanas pārvaldībā mozaīkveida ainavu agroekosistēmās : promocijas darba kopsavilkums 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 zinātņu fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2020. —
74 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 70.-74. lpp. — Teksts latviešu
un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. —
ISBN 978-9934-18-532-8 (brošēts).
UDK
911.2(043)+911.5(043)+502.15(474.365)(043)+631.95(474.365)(043)
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Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000989185
Valsts izglītības satura centrs. Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Dzintra Liepiņa, Valdis Klišāns,
Aija Kļaviņa, Edgars Plētiens, Vilnis Purēns, Ilze Šēnberga ; mācību satura recenzente Ineta Amoliņa ; zinātniskais recenzents Juris Goldmanis ; Valsts izglītības
satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes
resurss (74 lp., PDF) : tabulas ; 1,99 MB. — ISBN 978-9934-540-35-6 (PDF).

A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs Latvijas un pasaules vēsturē ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi
par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Vēstures izpratnes
veidošana paredz arī uzskatu un viedokļu daudzveidību par dažādiem vēstures procesiem, tas
padara mācību procesu vairāk personiski nozīmīgu. Vēstures apguves mērķis — veidot skolēna
izpratni par vēsturiskajiem procesiem, laika ritējumu un pārmaiņām cilvēku sabiedrībā, veidot
vēsturisko apziņu un nostiprināt skolēna prasmi izvērtēt citu viedokļus un pamatot savējo.
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