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0 VISPĀRĪGĀ DAĻA
Kopkataloga Id: 000993241
Hwang, Tim. Deepfakes — Primer and Forecast / Tim Hwang ; copy editing:
Jazlyn Malnczyk ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (23 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,44 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 22. lp. — ISBN 978-9934-564-75-8 (PDF) ;
ISBN 9789934564499 (kļūda).
UDK
07+316.774:004+316.776.23
Kopkataloga Id: 000993242
Smith, Hannah. Online Influence and Hostile Narratives in Eastern Asia / Hannah Smith ; content editor George Steele ; design: Kārlis Ulmanis ; NATO Strategic
Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO Strategic Communications
Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 11,59 MB. — Bibliogrāfija: 37.-40. lp. — ISBN 978-9934-56470-3 (PDF).
UDK
077.5(5-11)+316.776.23(5-11)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000997673
Dagiene, Valentina. Datorikas uzdevumi 1. un 2. klasei / Valentina Dagiene,
Natālija Bankauskaite, Sonata Bružiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika
Taube ; redaktore Ingrīda Kreicberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 83 lpp., 2
nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Informatikos užduotys 1-2 klasei. — ISBN 978-9934-0-8938-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Uzdevumu burtnīca 1. un 2. klasei paredzēta datorikas apguvei integrēti ar
matemātiku, latviešu valodu, sociālajām zinībām un citiem mācību priekšmetiem. Veicot burtnīcā iekļautos uzdevumus, skolēni attīstīs algoritmiskās domāšanas prasmi, mācīsies saprātīgi
un apzinīgi izmantot digitālās tehnoloģijas. Algoritmiskā domāšana kļūst par vienu no nozīmīgākajām 21. gadsimta cilvēku kopīgām prasmēm — tā ir saistīta ar radošo, tehnisko, loģisko un
kritisko domāšanu, problēmu risināšanu.

UDK

004(076)
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Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000990170
Bedojēra, Kamilla de la. Dzīvnieki : neparasti jautājumi un atbildes / Kamilas
de la Bedojēras teksti ; Polīnas Rīvas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojis Gints
Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 31 lpp. :
ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Curious Questions & Answers About
Animals. — ISBN 978-9934-0-8558-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vai tev ir daudz neparastu jautājumu par dzīvniekiem? Šajā grāmatā ir milzums aizraujošu atbilžu! Dzīvespriecīgie zīmējumi un pārsteidzošie teksti atklāj apbrīnojamas un
patiesi dīvainas lietas par savvaļas dzīvniekiem.

UDK

087.5+59(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000990171
Bedojēra, Kamilla de la. Glābsim Zemi! : neparasti jautājumi un atbildes / Kamilas de la Bedojēras teksti ; Ričarda Votsona ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Dace Markota ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
31 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Curious Questions & Answers
About Saving the Earth. — ISBN 978-9934-0-8559-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Vai Tev ir daudz neparastu jautājumu? Šajā grāmatā ir milzums aizraujošu
atbilžu! Jautrie zīmējumi un neparastie fakti palīdzēs tev saprast, cik vajadzīga un patiešām apbrīnojama spēj būt mūsu planētas aizsardzība.

UDK

087.5+502/504(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000999011
Iepazīsti dzīvniekus! / [ilustrācijas]: Lauren Ellis. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Oriģinālnosaukums: First
animals. — ISBN 978-9934-0-8664-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņā ir ērti pāršķiramas lapas. Bērns tajā varēs pētīt jaukas ilustrācijas,
skaitīt, meklēt un iepazīt vairāk nekā 30 dzīvniekus.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000996032
Miciulevičiūtė-Smeu, Jurgita. Muris un Ņuris / Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu ;
[ilustratores]: Jurgita Juškaitė-Jakaitienė, Neringa Daumantaitė ; tulkojusi Iveta
Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Draudzēsimies!. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Noriukas ir Nenoriukas. Mokomės draugauti!. — ISBN 978-9934-0-8920-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Kā rotaļlaukumā, skolā vai parkā vajadzētu izturēties pret citiem? Vai tiešām
ir jautri visu laiku būt nedraudzīgam? Par to varēs spriest pēc Mura un Ņura piedzīvojumiem, bet
draiskie uzdevumi palīdzēs bērnam saprast, cik jauki ir draudzēties.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000997657
Milbourne, Anna. Dārzā : atver un ieskaties! / Anna Milbourne ; [ilustrējusi]
Sarah Allen. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
16 cm. — (Atver un ieskaties!). — Oriģinālnosaukums: Little Lift and Look. Garden. — ISBN 978-9934-0-8687-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ko tu varētu sastapt dārzā? Pašķir zāles stiebrus, paskaties zem lapām un
uzzini, kas tur dzīvo!

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 000997660
Milbourne, Anna. Jūras dzelmē : atver un ieskaties! / Anna Milbourne ; [ilustrējusi] Sarah Allen. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — (Atver un ieskaties!). — Oriģinālnosaukums: Little Lift and Loon.
Under the Sea. — ISBN 978-9934-0-8686-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ko tu varētu sastapt jūras dzelmē? Pašķir jūraszāles, paskaties aiz jūras anemonēm un uzzini, kas tur mitinās!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 000997119
Rubino, Maurizia. Skani, mana grāmatiņa! / [ilustrācijas]: Maurizia Rubino ;
[teksts]: Barbara Gentile ; tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020].
Pasaules dzīvnieki. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22×22 cm. — (Skani,
mana grāmatiņa!). — Teksts latviešu valodā, tulkots no itāliešu valodas. —
Oriģinālnosaukums: Animali del mondo. — ISBN 978-9934-0-8667-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ikvienu mazo lasītāju šajā grāmatā sagaida īsi stāstiņi un sirsnīgas ilustrācijas. Mazulim noteikti patiks grāmatas lapās pieskarties papagaiļa knābim, paglaudīt alpakas
sprogu cekulu, pārbaudīt, cik mīksta ir koalas vilna, un ieklausīties dzīvnieku balsīs.

UDK

087.5
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 000996174
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3 gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, 2020.
3. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,37 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Jūsu priekšā ir domāšanas uzdevumi pašiem mazākajiem. Šis ir laiks, kad
bērnu varat iepazīstināt ar krāsām un to šķirošanu, ar ēnām, ar līdzīgā atrašanu un ar atšķirību
meklēšanu, pētot attēlu un pievēršot uzmanību detaļām!

UDK

159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000996169
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 2-3 gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, 2020.
4. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,95 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Tie ir domāšanas uzdevumi pašiem mazākajiem. 2-3 gadi ir laiks, kad piedāvāt bērnam jau likt 2 gabaliņu puzlītes, griezt ar speciālajām noapaļotajām šķērītēm, fonā skaitot
pantiņu „ciet-vaļā-ciet”, darboties ar līmes zīmuli un mīkstu plastilīnu. Trešā lieta, ko bērns var
darīt ar papīru ir — plēst to! Jo plēšana attīsta 3 pirkstu satvērienu, kas atbild par valodas centru
attīstīšanos.

UDK

159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000996167
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, 2020.
1. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,78 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Krājums domāts 4-5 gadus veciem bērniem. Matemātika ir abstrakta zinātne
un, pirms ķerties klāt darba lapām, bērnam ir jāsaprot, ka melnās simbolu svītriņas nozīmē ciparu „4” utt. Ja arī bērns ir apguvis skaitīt no 1-20, tas nebūt nenozīmē, ka viņš saprot, ka 4 ķirši
nozīmē daudzumu (nevis secību).

UDK

159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000996164
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, 2020.
2. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp., PDF) : ilustrācijas ; 7,70 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Krājums domāts 4-5 gadus veciem bērniem. Matemātika ir abstrakta zinātne
un, pirms ķerties klāt darba lapām, bērnam ir jāsaprot, ka melnās simbolu svītriņas nozīmē ciparu „4” utt. Ja arī bērns ir apguvis skaitīt no 1-20, tas nebūt nenozīmē, ka viņš saprot, ka 4 ķirši
nozīmē daudzumu (nevis secību).

UDK

159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000996157
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Ilze Dzene, 2020.
6. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,37 MB. —
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Jūsu priekšā ir domāšanas uzdevumi 6-gadniekiem. 6 gados bērnam vajadzētu mācēt skaitīt līdz 20, izprotot skaitļa sastāvu, lasīt vienkāršus divzilbju vārdus un rēķināt 1-10
skaitļu robežās! Vismaz tādas ir prasības ejot uz skolu! Šajā krājumā ir ietverti arī uzdevumi, kas
ir sarežģītāki un prasa lielāku iedziļināšanos un koncentrēšanos.

UDK

159.955(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000996192
Dzene, Ilze. Uzdevumu MIX 3-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene,
2020.
2. krājums. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,35 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Bērniem 3-4 gadi ir laiks, kad viņi sāk apgūt burtu skaņas. Šie uzdevumi ir
domāti, lai nostiprinātu burtu apgūšanu.

UDK

159.955(02.053.2)
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000993229
Báb. Dieva vārda liesmas : Báb rakstu izlase / no angļu valodas tulkojusi Renāte Ābeltiņa ; korāna vārsmas pēc Ulda Bērziņa tulkojuma ; redaktors Māris
Pavlovs. — Saīsināts izdevums. — Rīga : Rīgas Bahai ticības draudze, 2020. — 1
tiešsaistes resurss (105 lp., PDF) ; 565,61 KB. — Tulkots no: Selections from the
Writings of the Báb. — ISBN 978-9934-8809-9-5 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmata apkopoti izvilkumi, lūgšanas, meditāciju teksti no Báb galvenajiem
darbiem. Ticības mācības ceļš ir mīlestības un līdzjūtības ceļš, nevis piespiešanas ceļš. Svētajiem
rakstiem ir liels ietekmes spēks.

UDK

285-231

Kopkataloga Id: 000995395
Mauldin, Bill. Giving Predestination a Decent Burial : new and compelling reasons to put the ghost of John Calvin to rest forever / Bill Mauldin ; graphic design:
Aigars Truhins. — Riga : Atradums, 2020. — 521 lpp. ; 23 cm. — Rādītāji: 489.521. lpp. — Bibliogrāfija: 469.-487. lpp. un nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-88264-7 (brošēts).
UDK
275.4
Kopkataloga Id: 000995969
Timma, Māra. Tīras sirds kalpošana / Māra Timma. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 519, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-587-71-9 (brošēts).
UDK
27-584(089.3)

Kopkataloga Id: 000997026
Zonne, Kristīne. 12 vidas : dios es fiel / Kristīne Zonne ; traductor de la edición
en castellano Marga Llavador ; editor de la edición en castellano Pilar Tejero ; diseño de la cubierta y compaginación: Estere Rozkalne. — [Rīga] : Kristīne Zonne,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (165 lp., PDF) : portrets ; 1,47 MB. — Oriģinālnosaukums: 12 dzīves stāsti. — ISBN 978-9934-23-079-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : K. Zonnes grāmatā ietverti 12 sieviešu dzīves stāsti. Viņas drosmīgi, patiesi
un atklāti stāsta par savu dzīvi. Viņas ir kā spožas pērles virtenē, kas atrodas cieši pie Dieva sirds.

UDK

27-584-055.2
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000987603
Health and Social Sciences (2020 : Rīga, Latvija). Rīga Stradiņš University
International Student Conference, 2020 / layout: Andris Strazdīts ; Rīga Stradiņš University Student Union. — Rīga : Rīga Stradiņš University Student Union,
[2020].
Social Sciences : abstract book. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) ;
3,49 MB. — Autoru rādītājs: 43. lp. — ISBN 978-9934-8927-3-8 (PDF).
UDK
3(062)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 000997662
Šarmers, Klauss Otto. U teorija īsumā : pamatprincipi un pielietojums / Klauss
Otto Šarmers ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Ita Ankoriņa. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 181, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — Ziņas
par autoru: [183.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Essentials of Theory U: Core
Principles and Applications. — ISBN 978-9934-0-8869-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Lai spētu efektīvi risināt problēmas, ir svarīgi pilnībā apzināties iekšējo stāvokli, no kura izriet mūsu uzmanība un darbība. Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pasniedzējs
un Klātbūtnības institūta līdzdibinātājs Otto Šarmers kodolīgi izgaismo šo mūsdienu līderības
aklo punktu un piedāvā pavisam praktiskas metodes, ar kuru palīdzību to pārvarēt, izmantojot U
teorijas procesu, principus un prakses. Grāmata palīdzēs visdažādāko jomu vadītājiem un organizācijām mainīt apziņu un apjaust labākās nākotnes iespējas.

UDK

316.4

Kopkataloga Id: 000996880
Zimmels, Georgs. Lielpilsēta un garīgā dzīve / Georgs Zimmels ; no vācu valodas
tulkojis Igors Šuvajevs. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], 2020. — 25, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21×23 cm. — Oriģinālnosaukums: Großstädte und das Geistesleben.
UDK
316.334.56

323 Iekšlietas. Iekšpolitika
Kopkataloga Id: 000993768
Terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas vadlīnijas NILLTFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām / Valsts drošības dienests ; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests. — Rīga : [Valsts drošības dienests],
2019. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : diagramma ; 1,26 MB. — NILLTFNL =
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums. — Bibliogrāfija: 34. lp.
A n o t ā c i j a : Vadlīnijas paredzētas kā praktisks instruments NILLTFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas pasākumu plānošanā
un realizēšanā. Vadlīniju uzdevums ir veidot un atainot vienotu izpratni par situāciju terorisma
finansēšanas un proliferācijas novēršanas jomā, par esošās situācijas novērtējumu un riskiem,
par nepieciešamajiem veicamajiem pasākumiem identificēto risku novēršanai.

UDK

323.28
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336 Finanses
Kopkataloga Id: 000995996
Bessonovs, Andrejs. Inflācijas īstermiņa prognozēšanas modelis un tās novērtējums Latvijai / Andrejs Bessonovs, Oļegs Krasnopjorovs. — Rīga : Latvijas Banka,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
4,87 MB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 2020/1). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 54.-56. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934578-24-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Rakstā izklāstīts Īstermiņa inflācijas prognozēšanas (STIP) modelis, kas atspoguļo savstarpēji saistītās attiecības starp ļoti detalizētām patēriņa cenām un to noteicošajiem
faktoriem. Tiek dokumentētas sakarības starp būtisku iekšzemes darbaspēka izmaksu, jēlnaftas
un pasaules pārtikas preču cenu pārnešanu uz patēriņa cenām Latvijā.

UDK

336.748.12(474.3)

338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas
Kopkataloga Id: 000995999
Siliverstovs, Boriss. Recessions as Breadwinner for Forecasters State-Dependent Evaluation of Predictive Ability: Evidence from Big Macroeconomic US
Data / Boriss Siliverstovs, Daniel S Wochner. — Riga : Latvijas Banka, [2020]. — 1
tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,23 MB. —
(Working paper / Latvijas Banka ; 2020/2). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 43.-46. lp. — ISBN 978-9934-578-23-6 (PDF).
UDK
338.27(047)+330.101.541(047)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 000996100
Latvijas Republikas Senāts. Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi / krājumu sagatavoja: Veronika Krūmiņa, Kaspars Kukmilks, Aigars Strupišs,
Reinis Odiņš, Pēteris Dzalbe, Nora Magone ; redaktores: Anita Zikmane, Liena
Henke ; priekšvārda autors Ivars Bičkovičs. — Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2020.
2019. — 1184 lpp. (vii, A-432, C-414, K-326 lpp.) ; 23 cm. — Ietver bibliogrāfiju
un rādītājus katras daļas beigās. — Teksts latviešu valodā, ievads paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934508615 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Augstākā tiesa izdevusi 2019. gadā kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Tā ir jau divdesmit ceturtā Augstākās tiesas nolēmumu gadagrāmata. 2019. gadā kasācijas kārtībā izskatītas 2942 lietas. Nolēmumu krājumā izvēlēti
juridiski interesantākie katra departamenta nolēmumi. Šoreiz Administratīvo lietu departamentam tie ir 28, Civillietu un Krimināllietu departamentam — katram 25 nolēmumi. Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti, tiem pievienotas judikatūras tēzes. Lai vieglāk orientētos krājumā, meklējot interesējošo nolēmumu vai konkrēto judikatūras atziņu, katrai daļai atsevišķi pēc
dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji.

UDK

347.991(474.3)
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Kopkataloga Id: 000997316
Terehovičs, Vladimirs. Tiesību pamati : īss kurss nejuridisko specialitāšu augstskolu studentiem / Dr.iur. Vladimirs Terehovičs, Dr.iur. Elita Nīmande. — Rīga :
Vladimirs Terehovičs, 2020. — 155 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8011-5-0 (brošēts) ; ISBN 9789934801167 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Tiesību kā sociālā fenomena pareiza izpratne ir nepieciešams nosacījums, lai
piekoptu tiesiskas, demokrātiskas valsts labumus un aktīvi piedalītos sabiedriskajā dzīvē. „Tiesību pamati” kā vispārizglītojošs kurss tradicionāli ir obligāts visās valsts nejuridisko augstskolu izglītības programmās. Lasītājam piedāvātajā darbā sakārtoti zinātniskie pamatatzinumi un
skaidrojumi par tiesību būtību un to izpausmi sabiedriskajā dzīvē. Šie atzinumi veido vienotu
sistēmu, kuras jēga ir veidot apziņā kopīgu priekšstatu par tiesībām kā sabiedrisko attiecību regulācijas līdzekli.

UDK

340(075.8)+34(075.8)

355.48 Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas.
Militārie varoņdarbi
Kopkataloga Id: 000997677
Kovtuņenko, Rolands. Kauja Lubānas zemienē : vēsturisks ieskats : abu karojošo pušu dokumentu un atmiņu krājums / Rolands Kovtuņeko, teksts, tulkojums
no vācu un krievu valodas ; zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Valdis
Kuzmins ; literārie redaktori: Jānis Lejiņš, Mareta Krisberga. — Rīga : [Latviešu
Virsnieku apvienība], [2019]. — 143 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ;
25 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-23-036-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ar Latviešu Virsnieku apvienības atbalstu klajā laista Latviešu Virsnieku apvienības biedra, II pasaules kara veterāna virsleitnanta Rolanda Kovtuņenko (1924-2011) grāmata
„Kauja Lubānas zemienē”, kurā autors apraksta laika posmu no 1944. gada jūlija līdz augustam,
t.i., laiku, kad viņš kā jauns vada komandieris piedalījās smagās aizstāvēšanās kaujās pret uzbrūkošo Sarkano armiju.

UDK

37

355.48(474.3)

Izglītība

Kopkataloga Id: 000988365
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai / izstrādāja: Baiba
Brice, Daiga Kalēja-Gasparoviča, Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Ilze Briška ; ilustrēja
Inguna Irbe ; recenzenti: Ineta Kromane, Nadežda Pazuhina ; Latvijas Universitāte, Valsts izglītības satura centrs. — Rīga : Valsts izglītības satura centrs,
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (102 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 13,8 MB. —
Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-540-29-5 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību metodiskais līdzeklis ir veidots, lai palīdzētu pirmsskolas skolotājam plānot un organizēt mācību procesu, kas virzīts uz plānoto bērnam sasniedzamo rezultātu
kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā. Katrs skolotājs to var izmantot pēc
saviem ieskatiem. Mācību un metodisko līdzekli veido vairāki temati, kuri ietver 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

37.015.31:7(072)+37.015.3:159.954(072)

Kopkataloga Id: 000997083
Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990-2004:
Changes and Challenges / editors: Iveta Kestere, Ene-Silvia Sarv, Irena Stonkuviene ; reviewers: Maurju Lauristin, Lilia Žukauskienė, Linda Daniela, Ilze Šenberga ; text editor Aija Abens ; Baltic Association of Historians of Pedagogy. — Riga :
University of Latvia Press, 2020. — 284 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-542-7 (brošēts).
UDK
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Kopkataloga Id: 000994144
Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990-2004:
Changes and Challenges / editors: Iveta Kestere, Ene-Silvia Sarv, Irena Stonkuviene ; reviewers: Maurju Lauristin, Lilia Žukauskienė, Linda Daniela, Ilze Šenberga ;
text editor Aija Abens ; Baltic Association of Historians of Pedagogy. — Riga : University of Latvia Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (288 lp., PDF) : ilustrācijas,
tabulas ; 2,45 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934185427 (kļūda).
UDK
37(474)(091)(082)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000989804
Dabaszinības, latviešu valoda, sociālās zinības un matemātika : mācību grāmata
un metodiskais līdzeklis mācību satura integrētai apguvei (1.-9. klasei) / izstrādāja: Ilva Magazeina, Arita Poheviča, Janina Ponomarjova, Inese Stepko un Kaiva
Žīmante ; ilustrēja Dzintra Vīriņa ; recenzentes: Jeļena Antoņiva un Marina Kuļičenko ; Liepājas Universitāte, Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts
izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (124 lp., PDF) : ilustrācijas ;
13,65 MB. — ISBN 978-9934-540-60-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību grāmata un metodiskais līdzeklis dabaszinību, latviešu valodas, sociālo zinību un matemātikas mācību satura integrētai apguvei skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem 1.-9. klasei.

UDK

5(075)+811.174(075)+3(075)

Kopkataloga Id: 000993781
Valsts izglītības satura centrs. Dabaszinības : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Ilze Cīrule, Inese Dudareva, Andris
Nikolajenko, Anita Vēciņa ; zinātniskais recenzents Jāzeps Logins ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes
resurss (115 lp., PDF) : tabulas ; 2,17 MB. — ISBN 978-9934-540-89-9 (PDF) ; ISBN
9789934540989 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Dabaszinību pamatkursa 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 dabaszinātņu mācību jomā. Apguves mērķis — skolēns
atpazīst noteiktas dabas parādības un procesus, kā arī dabaszinātniskus jēdzienus, piedāvā un
izvērtē to skaidrojumus, izmanto pētnieciskās prasmes dabaszinātnisku un starpdisciplināru
problēmu risināšanai, izvērtē riska faktorus savai un citu veselībai un drošībai, rīkojas atbildīgi,
izvēlas videi draudzīgu rīcību, saprātīgi lieto dabas resursus, sekmējot sabiedrības ilgtspējīgu
attīstību.

UDK

5(073)

51 Matemātika
Kopkataloga Id: 000996180
Dzene, Ilze. Lielāks, mazāks vai vienāds : 5-6 gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze, Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : ilustrācijas ;
21,07 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Digitālais krājums piecgadniekiem būs labs nevienādības zīmju, kā arī saskaitīšanas un atņemšanas apgūšanā. Bērna uzdevums ir saprast, kura nevienādības zīme (krokodils) jālieto, vai arī jāsaskaita, cik norādītajā lauciņā ir, piemēram, kēksiņi vai mašīnas, un skaitlis jāieraksta tukšajā lauciņā.

UDK

511.1(076)+511.1(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 000990436
Valsts izglītības satura centrs. Matemātika I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Sanita Balanda, Ilze France, Evija
Jaunzeme, Sandra Krauze un Indra Pauliņa ; recenzenti: Baiba Āboltiņa un Dace
Kūma ; konsultants Jānis Mencis ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts
izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (115 lp., PDF) : tabulas ;
2,38 MB. — ISBN 978-9934-540-94-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Matemātikas 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 matemātikas mācību jomā. Matemātikas kursa apguves mērķis ir dot iespēju skolēnam iegūt daudzveidīgu spriešanas, pierādīšanas, matemātiskās
modelēšanas un citu matemātikai raksturīgu paņēmienu pieredzi, konstruējot jaunas zināšanas,
jaunās situācijās pielietojot vienkāršu matemātisko kontekstu, lietot matemātisko valodu u.c.

UDK

51(073)

53 Fizika
Kopkataloga Id: 000993785
Valsts izglītības satura centrs. Fizika I : pamatkursa programmas paraugs
vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Larisa Koroševska, Anda Priedīte, Anita
Vēciņa un Valdis Zuters ; mācību satura recenzents Voldemārs Muižnieks ; zinātniskā recenzente Lolita Jonāne ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts
izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (120 lp., PDF) : tabulas ;
2,12 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-540-90-5 (PDF).

A n o t ā c i j a : Fizikas pamatkursa 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 dabaszinātņu mācību jomā. Fizikas mācību saturs veidots,
lai skolēnam sniegtu iespēju padziļināt, paplašināt un lietot jaunā kontekstā pamatskolā apgūtās zināšanas par fizikālajiem procesiem, lai turpinātu pamatskolā aizsākto racionālā pasaules
uzskata veidošanu, ievirzi mūsdienu tehnoloģiju izpratnē, dabas un cilvēkvides mijiedarbības
saskatīšanu.

UDK

53(073)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 000998645
Boļšakova, Jekaterina. Jaunu metožu izveide aminospirtu sintēzei un C-H funkcionalizēšanai : promocijas darba kopsavilkums = New Methods for the Synthesis
and C-H Functionalization of Amino Alcohols : summary of the doctoral thesis /
Jekaterina Boļšakova ; zinātniskaiS vadītājs Dr.chem. Aigars Jirgensons ; oficiālie
recenzenti: Dr.chem. Māris Turks, Dr.chem. Valdis Kokars, Ph.D. Antimo Gioiello ;
Rīgas Tehniskā Universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,54 MB. — Bibliogrāfija: 24.
un 45. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-464-5 (PDF).
UDK
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Kopkataloga Id: 000997684
Boļšakova, Jekaterina. Jaunu metožu izveide aminospirtu sintēzei un C-H funkcionalizēšanai : promocijas darba kopsavilkums = New Methods for the Synthesis
and C-H Functionalization of Amino Alcohols : summary of the doctoral thesis /
Jekaterina Boļšakova ; zinātniskaiS vadītājs Dr.chem. Aigars Jirgensons ; oficiālie
recenzenti: Dr.chem. Māris Turks, Dr.chem. Valdis Kokars, Ph.D. Antimo Gioiello ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. —
44 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 23. un 44. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-463-8
(brošēts).
UDK
547.435(043)
Kopkataloga Id: 000997680
Boļšakova, Jekaterina. Jaunu metožu izveide aminospirtu sintēzei un C-H funkcionalizēšanai : promocijas darbs = New Methods for the Synthesis and C-H
Functionalization of Amino Alcohols : doctoral thesis / Jekaterina Boļšakova ;
zinātniskaiS vadītājs Dr.chem. Aigars Jirgensons ; oficiālie recenzenti: Dr.chem.
Māris Turks, Dr.chem. Valdis Kokars, Ph.D. Antimo Gioiello ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķīmijas
tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 107 lpp. : ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Teksts latviešu un angļu valodā,
titullapas noformējums abās valodās.
UDK
547.435(043)
Kopkataloga Id: 000989207
Valsts izglītības satura centrs. Ķīmija 8.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Ilze Cīrule, Kārlis Greitāns, Irina Halatina, Maruta Ladusāne, Ilze Pomere, Elizabete Sirotina, Ilze Ventina, Jeļena Volkinšteine,
Pāvels Pestovs, Jānis Švirksts ; recenzenti: Anda Deksne, Jāzeps Logins ; Valsts
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (74 lp., PDF) : tabulas ; 1,66 MB. — ISBN 978-9934-540-22-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs ķīmijā 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. Programmā iekļauti: mācību priekšmeta
mērķis un uzdevumi, mācību saturs un tā apguves norise, mācību sasniegumu vērtēšanas formas
un ieteikumi mācību darba organizācijai. Mācību saturs saskaņots ar ķīmijai tuvu mācību priekšmetu (ģeogrāfija, fizika, bioloģija, dizains un tehnoloģijas) mācību saturu un to apguves secību.

UDK

54(073)

Kopkataloga Id: 000989940
Valsts izglītības satura centrs. Ķīmija I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Kārlis Greitāns, Irina Halatina, Ilze Pomere,
Elizabete Sirotina un Ilze Ventiņa ; zinātniskais recenzents Jāzeps Logins ; Valsts
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (89 lp., PDF) : tabulas ; 1,71 MB. — ISBN 978-9934-540-91-2 (PDF).
A n o t ā c i j a : Ķīmijas pamatkursa 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 dabaszinātņu mācību jomā. Dabaszinātņu mācību
jomas saturs ir strukturēts 13 lielajās idejās, kuras tiek kopīgi attīstītas visos mācību posmos.
Katra lielā ideja ir sadalīta apakšnodaļās un satur kompleksus sasniedzamos rezultātus.

UDK

54(073)
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57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 000990008
Valsts izglītības satura centrs. Bioloģija I : pamatkursa programmas paraugs
vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Dace Bērtule, Daiga Martinsone, Erika
Nagle, Anita Rozenblate, Liene Sabule, Vēsma Vijupe ; mācību satura recenzente Inita Kriškāne ; zinātniskais recenzents Tūrs Selga ; Valsts izglītības satura
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss
(57 lp., PDF) : tabulas ; 1,55 MB. — ISBN 978-9934-540-92-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Bioloģijas 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. Programmā iekļauti: kursa
mērķis un uzdevumi, mācību saturs, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni, mācību satura apguves norise, ieteikumi mācību darba organizācijai.

UDK

57(073)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 000990762
Acta medico historica Rigensia / galvenais redaktors Jānis Stradiņš ; atbildīgā redaktore Ineta Lipša ; redkolēģija: Dr.pharm. Baiba Mauriņa, Dr.med. Ieva Lībiete,
Dr.med. Juris Salaks, Dr.med. Maija Pozemkovska ; literārie redaktori: Indra Orleja, Inga Lievīte (latviešu valoda), Jānis Zeimanis (angļu valoda) ; vāka mākslinieks
Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūts : Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2019.
Volumen XII (XXXI) (12 [31]). — 1 tiešsaistes resurss (168 lp., PDF) : faksimili,
ilustrācijas, tabulas ; 4,98 MB. — „e-ISSN 2592-818X”—Datnes [4.] lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN
978-9934-563-60-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : „Acta medico-historica Rigensia” (AMHR) ir recenzēts akadēmisks brīvpieejas žurnāls, kas veltīts pētījumiem medicīnas un dzīvības zinātņu vēsturē un medicīnas muzeoloģijā Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs.

UDK

61(082)

Kopkataloga Id: 000987559
Health and Social Sciences (2020 : Rīga, Latvija). Rīga Stradiņš University
International Student Conference, 2020 / layout: Andris Strazdīts ; Rīga Stradiņš University Student Union. — Rīga : Rīga Stradiņš University Student Union,
[2020].
Health Sciences : abstract book. — 1 tiešsaistes resurss (334 lp., PDF) ;
5,45 MB. — Autoru rādītājs: 327.-330. lp. — ISBN 978-9934-8927-1-4 (PDF).
UDK
61(062)
Kopkataloga Id: 000994135
Latvijas Republikas Veselības ministrija. Vesels pusaudzis : informatīvs materiāls izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem no 7.
līdz 9. klasei / Latvijas Republikas Veselības ministrija. — Rīga : Latvijas Republikas Veselības ministrija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (128 lp., PDF) : ilustrācijas ;
7,59 MB. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Materiālā ir apskatītas piecas tēmas, kam nepieciešams pievērst uzmanību
sabiedrībā: veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, seksuālā un reproduktīvā veselība, psihiskā (garīgā) veselība, kā arī atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu izplatības mazināšana. Tā kā
situācijas dažādās izglītības iestādēs un klasēs var būt atšķirīgas, pedagoga atbildība ir izvērtēt
un izvēlēties, kā un kuru materiālā minēto informāciju pasniegt skolēniem.

UDK

613.95
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621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 000994214
Apse-Apsītis, Pēteris. Praktiskās elektrotehnikas rokasgrāmata „Elektrība 66” :
uzziņu literatūra / Pēteris Apse-Apsītis ; redaktore Irēna Skārda ; dizains: Paula
Lore ; attēli un shēmas: Baiba Puriņa, Alise Matvejeva ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 127 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-22-203-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šodien katram elektrotehnikas speciālistam ne tikai jāpārzina klasiskā elektrotehnika, bet arī jābūt zināšanām par pusvadītāju ierīcēm, to slēgumiem un lietojumu un vēl
par daudz ko citu. Grāmatā ir apkopotas galvenās pamatlietas, kuru pārzināšana ir izrādījusies
būtiska autora profesionālās darbības gados. Tās ir kā ASV leģendārais ceļš US Route 66. Izdevumā izklāstīto teoriju, vienādojumus un shematiskos attēlus papildina vienkārši aprēķini un to
risinājumu gaita. Grāmatā apkopota noderīga informācija — ieskats vēsturē, noteikumi drošam
darbam ar elektroiekārtām, pamācība lodēšanā un fizikālo lielumus tabulas.

UDK

621.3(035)

Kopkataloga Id: 000995881
Bartosik, Malgosia. Lai vējš pūš / Malgosia Bartosik, Philippa Nuttall Jones, Zam
Zadeh ; tulkojums: Vēja enerģijas asociācija. — [Rīga] : Vēja enerģijas asociācija,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) : ilustrācijas ; 13,04 MB. — Oriģinālnosaukums: Let the Wind Blow. — ISBN 978-9934-23-146-9 (PDF).

A n o t ā c i j a : 2019. gads paliks atmiņā kā gads, kad pasaule mainījās, bērniem pieprasot
pieaugušajiem apturēt klimata pārmaiņas. Ideja par grāmatu radās divu mammu (poļu tautības
vēja enerģijas entuziastes un britu žurnālistes) sarunas laikā. Savukārt jauna un talantīga irāņu
māksliniece to pārvērta komiksu grāmatā, kas vēsta par vēja enerģijas nozīmi pasaules pārejā uz
tīrāku un veselīgāku vidi, kur mums dzīvot.

UDK

621.311.245(02.053.2)+621.548(02.053.2)

629 Transportlīdzekļu inženierija
Kopkataloga Id: 000989523
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Studentu un
maģistrantu zinātniskā konference (2020 : Jelgava, Latvija). LLU TF studentu un maģistrantu zinātniskā conference 2020 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
2020.
Inženierzinātņu sekcija : 2020. gada 17. aprīlī.- 1 tiešsaistes resurss (68 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 8,84 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi un rakstu nosaukumi arī angļu
valodā.
UDK
629.3(062)+66(062)+62(062)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 000996250
Barkahan, Menachem. Teiglach, Kreplach, Eingemachts… : jüdische Küche. Rezepte / verfasst von Rabbiner Dr. Menachem Barkahn ; Redaktion: Grigorij Smirin ; Übersetzung: Natalie Kofler. — Riga : Shamir, 2020. — 170 lpp. ; 26×17 cm. —
Rādītājs: [166.]-170. lpp. — ISBN 978-9934-8695-8-7 (brošēts).
UDK
641.568(=411.16)(083.12)
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Kopkataloga Id: 000997401
Hospitality Industry: Opportunities, Challenges and Perspectives ’19 : article
digest / chief editor J. Korjuhina ; Hotel School Riga. — Riga : „Hotel school” Viesnīcu biznesa koledža, 2019. — 113 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 28 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-8944-0-4 (brošēts).
UDK
640.4(062)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kopkataloga Id: 000993267
Latvijas Jūras administrācija. Hidrogrāfijas dienests. Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos = List of Aids to Navigation in Waters of the Republic of
Latvia / Latvijas Jūras administrācija. Hidrogrāfijas dienests. — 7. izdevums. —
Rīga : Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienests, 2020. — 1 tiešsaistes
resurss (73 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 4,35 MB. — Alfabētiskais rādītājs: 58.64. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-628-65-3
(PDF).
A n o t ā c i j a : Navigācijas tehnisko līdzekļu saraksts sakārtots pēc to ģeogrāfiskā novietojuma virzienā no austrumiem uz rietumiem. Visas koordinātas ir dotas WGS 84 koordinātu
sistēmā ar precizitāti līdz minūtes simtdaļai. Augstumi metros no vidējā ilggadējā jūras līmeņa
doti Baltijas 1977. gada normālo augstumu (BAS-77) sistēmā. Augstumu (uguns augstums, būves
augstums) vērtības noapaļotas līdz tuvākajam metram. Latvijas ūdeņos lieto IALA A reģionam
noteikto starptautisko boju izlikšanas sistēmu.

UDK

656.6.057.4(474.3)

Kopkataloga Id: 000993265
Spridzāns, Jāzeps. Drošība jūrā : normatīvais regulējums un drošības organizācija uz kuģa : digitālais mācību līdzeklis / Jāzeps Spridzāns, Kalvis Innuss, Roberts Gailītis, Edijs Štāls ; literārā redaktore Sanda Rapa. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (74 lp., PDF) : ilustrācijas, tabula ;
6,93 MB. — Ziņas par autoriem: [4.-6.] lp. — Bibliogrāfija: 62. lp. — ISBN 9789934-540-74-5 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību līdzeklis ļauj gūt priekšstatu par normatīvo regulējumu jūrniecībā,
drošību uz kuģa un ar to saistītām apmācībām un instruktāžām, kā arī sniedz iespēju praktiski
veikt dažādus uzdevumus, kas saistīti ar atbilstošās kvalifikācijas darba pienākumiem. Digitālajā
komplektā ietilpst mācību materiāls un mobilā lietotne prakses darbu uzskaitei.

UDK

656.612.08(075.8)+629.5.07(075.8)+331.465:629.5(075.8)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 000997280
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Biznesa inkubatoru departaments. PINK skola : darba burtnīca / Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
Biznesa inkubatoru departaments ; Magnetic Latvia. — [Rīga] : Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Biznesa inkubatoru departaments, [2020]. — 155 lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : PINK jeb pirmsinkubācijas skolu uzsākam ar jaunu un praktisku palīgu biznesa ideju autoriem. Soli pa solim no idejas līdz produktam vai pakalpojumam palīdzēs nonākt
īpaši uzdevumi un metodes, kuri iekļauti PINK burtnīcā. Burtnīca balstīta uz „Lean Startup” jeb
„lieso” metodi, kuras mērķis ir saīsināt produkta/pakalpojuma izstrādes ciklu, izmatojot pēc iespējas mazāk resursu (naudu, laiku un pūles) un veicot uz hipotēzēm balstītu testēšanu/eksperimentus jau pašā produkta izstrādes sākumā. Tas palīdz izvairīties no laikietilpīgiem un dārgiem
projektiem, kas neatbilst pircēja vajadzībām un par kuriem viņš nav gatavs maksāt.

UDK

658(076)
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Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 000999046
Kirpļuks, Miķelis. Development of Renewable Feedstock Based Rigid Polyurethane Foam and Nanoclay Composites : doctoral thesis / Miķelis Kirpļuks ;
scientific supervisors: Dr.sc.ing. Uģis Cābulis, Dr.sc.ing. Sergejs Gaidukovs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.habil.chem. Andris Actiņš, Dr. Arantxa Eceiza ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science and Applied
Chemistry. Institute of Polymer Chemistry and Technology. — Riga : RTU Press,
2020. — 161 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 146.161. lpp.
UDK
661.725.81(474.3)(043)+678.664:661.725.81(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000999025
Kirpļuks, Miķelis. Development of Renewable Feedstock Based Rigid Polyurethane Foam and Nanoclay Composites : summary of the doctoral thesis / Miķelis Kirpļuks ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Uģis Cābulis, Dr.sc.ing. Sergejs Gaidukovs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.habil.chem. Andris Actiņš,
Dr. Arantxa Eceiza ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science and
Applied Chemistry. Institute of Polymer Chemistry and Technology. — Riga : RTU
Press, 2020. — 64 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija:
58.-64. lpp. — ISBN 978-9934-22-469-0 (brošēts).
UDK
661.725.81(474.3)(043)+678.664:661.725.81(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000998640
Kirpļuks, Miķelis. Development of Renewable Feedstock Based Rigid Polyurethane Foam and Nanoclay Composites : summary of the doctoral thesis / Miķelis Kirpļuks ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Uģis Cābulis, Dr.sc.ing. Sergejs
Gaidukovs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.habil.chem. Andris Actiņš, Dr. Arantxa Eceiza ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science
and Applied Chemistry. Institute of Polymer Chemistry and Technology. — Riga :
RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 4,41 MB. — Bibliogrāfija: 59.-65. lp. — ISBN 978-9934-22-470-6 (PDF).
UDK
661.725.81(474.3)(043)+678.664:661.725.81(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000999027
Kirpļuks, Miķelis. No atjaunojamām izejvielām iegūtu poliuretāna putuplasta
un nano izmēra dabas izcelsmes pildvielu kompozītu īpašības : promocijas darba kopsavilkums / Miķelis Kirpļuks ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Uģis Cābulis,
Dr.sc.ing. Sergejs Gaidukovs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.habil.chem. Andris Actiņš, Dr. Arantxa Eceiza ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimērmateriālu institūts. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2020. — 63 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. —
Bibliogrāfija: 57.-63. lpp. — ISBN 978-9934-22-467-6 (brošēts).
UDK
661.725.81(474.3)(043)+678.664:661.725.81(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000998641
Kirpļuks, Miķelis. No atjaunojamām izejvielām iegūtu poliuretāna putuplasta
un nano izmēra dabas izcelsmes pildvielu kompozītu īpašības : promocijas darba kopsavilkums / Miķelis Kirpļuks ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Uģis Cābulis,
Dr.sc.ing. Sergejs Gaidukovs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.habil.chem. Andris Actiņš, Dr. Arantxa Eceiza ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimērmateriālu institūts. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,75 MB. — Bibliogrāfija: 58.-64. lp. — ISBN 978-9934-22-468-3
(PDF).
UDK
661.725.81(474.3)(043)+678.664:661.725.81(474.3)(043)
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663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā rūpniecība.
Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība.
Alkohola rūpniecība
Kopkataloga Id: 000999050
Spalviņš, Krišs. Single-cell Protein and Single-cell Oil Production from Agro-industrial By-products : doctoral thesis / Krišs Spalviņš ; scientific supervisor
Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2020. — 222 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
24 cm. — Bibliogrāfija: 86.-110. lpp. un publikāciju beigās. — Teksts angļu valodā,
anotācija arī latviešu valodā.
UDK
663.1:577.112(043)+663.1:577.115(043)
Kopkataloga Id: 000999017
Spalviņš, Krišs. Single-cell Protein and Single-cell Oil Production from Agro-industrial By-products : summary of the doctoral thesis / Krišs Spalviņš ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; official reviewers: Dr.sc.ing.
Ritvars Sudārs, Ph.D. Denis Baranenko, D.sc.(tech.) Timo Laukkanen ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of
Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2020. — 25 lpp. ; 24 cm. —
Bibliogrāfija: 23.-25. lpp. — ISBN 978-9934-22-483-6 (brošēts).
UDK
663.1:577.112(043)+663.1:577.115(043)
Kopkataloga Id: 000999018
Spalviņš, Krišs. Vienšūnu proteīnu un vienšūnu eļļu ražošana no agroindustriālajiem blakusproduktiem : promocijas darba kopsavilkums / Krišs Spalviņš ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.
ing. Ritvars Sudārs, Ph.D. Denis Baranenko, D.sc.(tech.) Timo Laukkanen ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Elektronikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides
aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. —
25 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 23.-25. lpp. — ISBN 978-9934-22-485-0 (brošēts).
UDK
663.1:577.112(043)+663.1:577.115(043)

69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process
Kopkataloga Id: 000995073
Jākobsone, Jana. Measures for heat loss prevention in historical buildings, using
the experience of the Baltic and Scandinavian States : practical guide / Jana Jākobsone, Kati Männik, Rasa Bertašiūtė, Hanna Elo, Carina Carlsson, Per-Willy Faergestad ; editor Jana Jākobsone. — [Kuldīga] : Kuldiga District Council, [2020]. — 1
tiešsaistes resurss (62 lp., PDF) : ilustrācijas, plāni, tabulas ; 92,03 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-19-712-3 (PDF).
UDK
69.059.25(4-17)(078.7)

19

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 16, 16.–31. augusts

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 000997695
Bankovskis, Pēteris. Palimpsests : ieskats kolekcionārisma vēsturē Latvijā /
Pēteris Bankovskis ; literārā redaktore Antra Bula ; māksliniece Ineta Berkmane. — [Rīga] : Neputns, [2020]. — 496 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
25 cm. — Bibliogrāfija: 377.-395. lpp. un personu rādītājs: 396.-[489.] lpp. — ISBN
978-9934-565-92-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Palimpsests” ir Latvijā pirmais plašākais ieskats lokālās kolekcionēšanas
vēsturē, specifikā, kontekstos, darbā akcentēti vairāki būtiski kolekcionēšanas aspekti, uzzinām
par atsevišķām savulaik izcilākajām kolekcijām, par to saturu un likteni. Grāmatā autors aplūko
kolekcionārisma vēsturi, sākot no tā pirmsākumiem Latvijas teritorijā, izsekojot kolekcionārismam vācbaltiešu pilīs un muižās, Latvijas Republikā starpkaru periodā, pēckara trimdas sabiedrībā, padomju Latvijā un, visbeidzot, mūsdienu Latvijā.

UDK

7.074(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000996116
Mihejevs, Grigorijs. Grigorijs Mihejevs. Piemiņa = Григорий Михеев. Память :
izstādes katalogs / kurators Larisa Kaimiņa ; redaktors Aina Bikova ; sastādītājs
Jeļena Konickaja ; tulkojums: Irēna Kaminska, Silvija Berdņikova ; foto un dizains:
Taja Mihejeva. — Daugavpils : Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs,
2020. — 100 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 98.-100. lpp. —
Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8892-0-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izstāde „Piemiņa” atspoguļo Grigorija Mihejeva radošo ceļu mākslas pasaulē
40 gadu garumā. Darbi, kas apskatāmi izstādē, aptver dažādus mākslas žanrus, kuros gleznojis Grigorijs Mihejevs. Mākslinieka daiļradē atrodamas Latgales ainavas un dzimtā pilsēta, klusā
daba ar māksliniekam raksturīgo abstrakciju, portreti, kas izceļas ar savu psiholoģisko noteiktību, ar kristietības simboliem piepildītas gleznas, kurās atklājas mākslinieka pārdomas par cilvēka sūtību, kā arī mākslinieka gleznotās ikonas.

UDK

7.071.1(474.346.1)(083.824)

Kopkataloga Id: 000989853
Valsts izglītības satura centrs. Vizuālā māksla 1.-9. klasei : mācību priekšmeta
programmas paraugs / izstrādāja: Austra Avotiņa, Laura Pole, Līva Puļķe, Zane
Siliņa un Dace Visnola ; mācību satura recenzente Meldra Sevele ; zinātniskā
recenzente Ilze Vītola ; Valsts izglītības satura centrs. — 1 tiešsaistes resurss
(177 lp., PDF) : tabulas ; 2,67 MB. — ISBN 978-9934-540-44-8 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs vizuālajā 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. Vizuālās
mākslas mācību priekšmets veido skolēna kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā pratību
līdztekus literatūras, mūzikas un teātra mākslas mācību priekšmetiem.

UDK

7(072)

72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 000997098
The FAD BA & MA Thesis Book : arhitektūras bakalaura un maģistra darbu gadagrāmata = The Architecture BA & MA Thesis Yearbook / sastādītāji un dizaina
autori: Zane Vēja, Anastasija Kočkina, Ksenia Sapega, Mikus Stašs ; teksti: Zane
Vēja, Jānis Dripe, Dina Suhanova ; Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola
RISEBA. Arhitektūras un dizaina fakultāte. — Riga : Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”, [2020].
2020, Borders and boundaries. — 72 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ;
25 cm. — „ISSN 2661-5096”—Iespiedziņās. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK
72.071.5(474.3)(058)+711.4(474.3)(058)
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Kopkataloga Id: 000997086
Zilgalvis, Jānis. Laiks ceļot : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti = Time to Travel : Latvia’s Most Well-Maintained Castles, Estates, Parks and
Pastorates = Zeit zum reisen : die schönsten Schlösser, Gutshäuser, Parks und
Pastorate Lettlands / Jānis Zilgalvis ; mākslinieciskais iekārtojums: Daiga Brinkmane ; literārais redaktors Juris Lorencs ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ;
tulkojums vācu valodā: Nora Rutka ; ēku stāvu plānu zīmējumi: Mārcis Zilgalvis. — [Rīga] : Vesta-LK, [2020].
III [3.] daļa = Part III [3rd] = Teil III [3]. — 479 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ;
20 cm. — (Laika grāmata). — Bibliogrāfija: 342.-351. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā. — ISBN
978-9934-511-73-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Izdevums ir domāts plašam lasītāju lokam, tiem, kuriem ir īpašs prieks baudīt skaistu un sakoptu vidi Latvijas muižās, pastorātos un parkos un kurus iepriecina seni viduslaiku cietokšņi, krāšņas baroka un klasicisma rezidences, kā arī jaunāku laiku būvmākslas
liecības.

UDK

728.83(474.3)+728.82(474.3)+712.3(474.3)

73 Tēlniecība
Kopkataloga Id: 000997088
Dzintare, Vija Ilze. Akmens. Doma. Tēls / Vija Ilze Dzintare, teksts, dzeja ; dizains: Ieva Dzintare ; foto: Leonards Birzmalis, Ieva Dzintare, Rūta Kalmuka,
Dārta Kalmuka, Ojārs Apinis, Vija Ilze Dzintare ; redaktore Gundega Saulīte ; tulkojums: Anita Načisčione. — [Rīga] : Vesta-LK, 2020. — 193 lpp. : ilustrācijas ;
26 cm. — Uz vāka: V. Dzintares skulptūra „Lokā”, marmors, 2002. — Teksts latviešu valodā, ievads arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-511-72-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Akmeņi ir brīnišķīgi! Katrā akmenī ir potenciāla kustība, spriegums. Man ļoti
gribas to atklāt, bet ne tiešā, vairāk tādā filozofiskā, asociatīvā veidā. „Māksliniece savas dzīves,
darbu, pieredzes kopojumam devusi zīmīgu, ietilpīgu un daudzveidīgi lasāmu, tveramu, sajūtamu
skaidrojumu. Katrs no trim vārdiem viegli un būtiski papildināms ar citu asociāciju, noskaņu,
redzējumu. Tāpat kā mākslā, kur viens un tas pats jēdziens izsakāms tūkstoš veidos un neatkārtojamās zīmēs, veidojumā, žestā”, saka Ingrīda Burāne.

UDK

73.071.1(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 000997717
Veilande, Marina. Marina Veilande : izstāde Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures
un mākslas muzejā, 10.07.-16.08.2020. / Marina Veilande ; sastādītājs un fotogrāfs Arnis Veilands ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : Arnis Veilands, [2020]. —
17 lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums
arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-138-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Veilandu ģimeni, kurā ir vairāki mākslinieki, izstādē pārstāv tēlniece Marina Veilande. Mākslinieces darbi piesaista ar formas skaidrību un skatītājiem būtiskām, vispār
saprotamām tēmām — viņai tuva daba, folklora, tautas tradīcijas, kā arī nebūt ne vienkārši ieraugāmās, bet drīzāk tikai sajūtamās norises mūsu pasaulē. Marina Veilande visbiežāk savus darbus darina kokā. Gadu gaitā uzkrātā pieredze ļauj to darīt ar vieglumu, pēc nepieciešamības tos
detalizēti izstrādājot.

UDK

73.071.1(474.3)(083.824)
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75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 000997115
déjà vu (2020 : Rīga, Latvija). déjà vu : izstāde / Normunds Brasliņš un domubiedri ; redaktore Ilona Brūvere ; foto: Normunds Brasliņš, Paulis Postažs, Kalvis
Zuters. — Rīga : Aminori, [2020]. — 46, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21×21 cm. — Mākslinieki: Normunds Brasliņš, Agate Apkalne, Anita Arbidāne, Anna Baklāne, Barbara Ābeltiņa, Kalvis Zuters, Liena Baklāne, Paulis Postažs, Vladimirs Avramenko. — ISBN 978-9934-8844-6-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Mākslas galeriju un grāmatizdevēju pasaulē ienācis un pamazām cenšas nostiprināties jauns spēlētājs — Rīgas mākslas un grāmatu salons „Aminori”. Izstādē „Déjà vu” aplūkojami Latvijas Mākslas akadēmijas profesora, Zīmēšanas katedras vadītāja Normunda Brasliņa
un viņa bijušo studentu figurālās glezniecības darbi.

UDK

75.071.1(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000995533
Sjao, Ciņs. Mans sākums ir manas beigas : Sjao Ciņa māksla = In My Beginning
is My End : the Art of Hsiao Chin = В моем начале мой конец : исскуство Сяо
Циня = 在我的開始是我的結束 : 蕭勤的藝術 / kuratori: Filips Dods un Farida
Zaletilo ; dizains: Pāvels Terentjevs ; fotogrāfs Czjaņ-Hui-Čuins ; priekšvārds: Māris Čačka ; Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. — Daugavpils : Daugavpils
Marka Rotko mākslas centrs, 2020. — 100 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu, krievu un ķīniešu valodā. — ISBN
978-9934-594-08-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sjao Ciņa retrospektīva Marka Rotko mākslas centrā ir brīnišķīga iespēja Eiropai iepazīt mākslinieku, kura darbs nav vienkāršojams līdz tikai Ķīnai vai tikai Eiropai raksturīgām kvalitātēm. Tas ir abējāds. Sjao Ciņs ir dzimis Šanhajā 1935. gadā, un viņa daiļradi piesātina
dziļa izpratne par ķīniešu kultūru; tikpat lielā mērā no viņa gleznām staro zināšanas arī par Eiropas mākslas vēsturi. Šī retrospektīva, kas ietver darbus no 1959. gada līdz šodienai, ir iespēja
baudīt mākslu, kuru radījis patiesi globalizēts mākslinieks vēl pirms šis termins ienāca apritē.

UDK

75.071.1(510)(083.824)

Kopkataloga Id: 000997718
Vilčuka, Irēna. Arvīds Egle Latvijas glezniecībā / sastādītāja, teksta autore Irēna
Vilčuka ; dizains: Silvija Berezovska ; foto: Vjačeslavs Fomins ; tulkojums: Roberts Deglis ; konsultants, ievada autors: Osvalds Zvejsalnieks. — Rēzekne : Biedrība „Rēzeknes mākslinieku kopa”, 2019. — 199, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ;
30 cm. — Bibliogrāfija: 197. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-024-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī gada pavasarī apritēja 115 gadi kopš mākslinieka, Rēzeknes mākslinieku
kopas dalībnieka un Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Arvīda Egles dzimšanas. Grāmata
„Arvīds Egle Latvijas glezniecībā” ietver ap 200 mākslas vecmeistara Arvīda Egles reproducētos
darbus un mākslinieka biogrāfiju. Monogrāfiju veido trīs daļas: glezniecības darbu reprodukcijas,
kā arī vērienīgs dokumentu krājums, kas ļauj ieskatīties mākslinieka daiļradē padziļināti caur
viņa paša un laikabiedru atziņām un vērtējumiem.

UDK

75.071.1(474.3)(084)
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78 Mūzika
Kopkataloga Id: 000998340
Klotiņš, Arnolds. Divatā ar tautasdziesmu : folklora latviešu komponistu iztēlē
un skaņdarbos / Arnolds Klotiņš ; Andra Nikolajeva vāka dizains ; literārā redaktore Ieva Jansone ; kopsavilkumu tulkojis Agris Timuška. — Rīga : Zinātne,
[2020]. — 159 lpp. : notis ; 22 cm. — Vāka noformējumā izmantota Jaņa Rozentāla
glezna „Ganu meitas dziesma” (1898). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums vācu valodā. — ISBN 978-9934-549-98-4
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata sniedz ieskatu, kā laika gaitā latviešu komponisti savos darbos
ietvēruši tautas melodijas vai to atsevišķas īpašības, un cik dažāds, atkarībā no katra savdabības
un mūzikas stila, ir veidojies mākslinieciskais rezultāts. Pakļaujot folkloras mantojumu sava laikmeta profesionālās mūzikas stilam, tautas mūzika var kļūt ne tikai klausītājiem tuvāka, bet arī iegūt gluži jaunas estētiskās īpašības. Reizē ar to grāmata atklāj latviešu folklorā pamatoto kompozīciju lielo skaitu un krāšņumu kopš nacionālās atmodas laika līdz pat mūsu gadsimta sākumam.

UDK

78.035/.037(474.3)

Kopkataloga Id: 000989848
Valsts izglītības satura centrs. Mūzika 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Andra Fenhane, Agnese Fjodorova, Inta Godiņa,
Irēna Nelsone un Ilze Vilde ; mācību satura recenzente Dina Bičule ; zinātniskā recenzente Ieva Rozenbaha ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts
izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (299 lp., PDF) : tabulas ;
3,37 MB. — ISBN 978-9934-540-45-5 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs mūzikā 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. Mūzikas mācīšanas pamatā ir skaņkārtas pakāpju izjūtas un ritma izjūtas attīstīšana, secīga un pēctecīga
mūzikas valodas elementu apguve.

UDK

78(474.3)(073)

Kopkataloga Id: 000997087
Zemovičs, Elmārs. Koncertdzīve Jelgavā 1920-1940 / Elmārs Zemovičs ; redaktore Irēna Bērziņa ; māksliniece Zane Neimane. — [Rīga] : Vesta-LK, [2020]. —
79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — (Laika grāmata). — Personu
un Latvijas komponistu pirmatskaņojumu rādītājs: 59.-68. lpp. — Bibliogrāfija:
79. lpp. — ISBN 978-9934-511-71-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā aprakstīta Jelgavas mūzikas dzīve pēc Pirmā pasaules kara, galvenokārt apskatot oficiālo laicīgo koncertdzīvi un īpašu uzmanību pievēršot Jelgavas orķestra veidošanas gaitai, Jelgavas filharmonijas dibināšanai 1931. gadā un tai sekojošai simfoniskā orķestra
koncertdarbībai. Pielikumā kā izziņas materiāls sniegts Jelgavas un tās apkārtnes mūziķu, mūzikas instrumentu būvētāju un meistaru saraksts ar īsām biogrāfiskām ziņām.

UDK

78.091(474.334.2)(091)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 000998089
Migla, Andrejs. Mūsu Klaipēdas kursiņš / Andrejs Migla ; redaktore Linda Zulmane ; dizains: Uldis Baltutis ; fotogrāfijas: Edgars Pohevičs, Aigars Hibneris,
Armands Kaušelis, Kaspars Migla. — Liepāja : Autorizdevums, 2020. — 127 lpp.,
32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-569-86-9
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Režisora Andreja Miglas jaunākā grāmata ir veltītā talantīgā, Klaipēdas Universitātē audzinātā aktieru kursa radošās darbības desmitgadei Liepājas teātrī. Šo gadu laikā viņi
ir izveidojušies un sevi pierādījuši kā interesantas personības Latvijas teātrī un kino. Grāmatā ir
gan autora Andreja Miglas vēstījums par šī kursa tapšanu un veidošanos, gan paša kursiņa aktieru stāstījums par ceļu līdz Liepājas teātrim un mācību procesu Klaipēdā, gan pedagogu, teātra
kritiķu, režisoru un skatītāju vērtējumi.

UDK

792.071.2.028(474.3)
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796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000989086
Valsts izglītības satura centrs. Sports un veselība 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja Maija Priedīte ; mācību satura recenzente Gunta Falka ; zinātniskais recenzents Uldis Švinks ; Valsts izglītības satura
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss
(179 lp., PDF) : tabulas ; 2,36 MB. — Mācību priekšmeta programmas parauga
izstrādē piedalījās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pārstāvji Andra Fernāte, Andris Rudzītis, Dins Danne, Aleksandra Čuprika, Inta Immere, Andris Pimenovs, Baiba Smila un Inga Liepiņa. — ISBN 978-9934-540-53-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs sporta un veselības mācību priekšmetā 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 veselības un fiziskās aktivitātes mācību
jomā. Programmā iekļauti: kursa mērķis un uzdevumi, mācību saturs, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni, mācību satura apguves norise, ieteikumi mācību darba
organizācijai.

UDK

796(474.3)(073)+793.3(474.3)(073)

Kopkataloga Id: 000989192
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma : mācību un metodiskais līdzeklis
pirmsskolas mācību programmas īstenošanai / izstrādāja: Inta Bula-Biteniece,
Linda Ummere-Tillberga, Agrita Tauriņa ; ilustrēja Ilze Briška un Inguna Irbe ; recenzente Ineta Kromane ; zinātniskais recenzents Uldis Švinks ; Valsts izglītības
satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 5,38 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN
978-9934-540-33-2 (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 veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā. Katrs skolotājs to var izmantot pēc saviem
ieskatiem.

UDK

796-053.4(072)+613.95(072)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 000989963
Valsts izglītības satura centrs. Literatūra I : pamatkursa programmas paraugs
vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Inese Lāčauniece, Lita Silova, Māris Bušmanis, Maija Burima ; recenzentes: Zanda Gūtmane, Vija Cerusa ; Valsts izglītības
satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes
resurss (82 lp., PDF) : tabulas ; 2,01 MB. — ISBN 978-9934-540-83-7 (PDF).

A n o t ā c i j a : Literatūras 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 kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā. Šīs mācību jomas saturs ir strukturēts četrās lielajās idejās, kuras tiek kopīgi attīstītas
visos mācību jomas kursos un palīdz skolēnam uztvert apkārtējo pasauli un kopsakarības, ļauj
fokusēties uz būtiskāko.

UDK

82(073)

81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000998351
Astra Šmite : pētniece, tulkotāja un starpkultūru attiecību stiprinātāja / izdevumu sastādīja: Inga Vovčenko, Ilze Gensberga, Mudīte Treimane ; bibliogrāfiju
apkopoja Evija Skaistkalne ; ievads: Inga Vovčenko ; dizainere Anete Krūmiņa ;
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nozaru literatūras centrs. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. — 24 lpp. : portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9984-850-89-4
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Astra Šmite — LNB Nozaru literatūras centra nozaru informācijas eksperte
literatūrzinātnē. Brīvajā laikā pētniece un aizrautīga tulkotāja no franču un itāļu valodas. Viena
no Astras pētniecības jomām ir tulkotās latviešu literatūras izpēte un popularizēšana. Tā rezultātā tapis LNB izdevums, kurā apkopots tulkotās latviešu literatūras saraksts pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas no 1990. gada līdz 2018. gadam. Pētniecība joprojām turpinās un saraksts tiek
papildināts ar jaunākajiem latviešu literatūras tulkojumiem. Savukārt kā tulkotāja Astra iepazīstina latviešu lasītāju ar franču un itāļu literatūru.

UDK

81’25(474.3)(01)

Kopkataloga Id: 000998235
Astra Šmite : pētniece, tulkotāja un starpkultūru attiecību stiprinātāja / izdevumu sastādīja: Inga Vovčenko, Ilze Gensberga, Mudīte Treimane ; bibliogrāfiju
apkopoja Evija Skaistkalne ; ievads: Inga Vovčenko ; dizainere Anete Krūmiņa ;
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nozaru literatūras centrs. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (15 lp., PDF) : portrets ; 183,17 KB. —
ISBN 978-9984-850-90-0 (PDF).
UDK
81’25(474.3)(01)
Kopkataloga Id: 000998408
Kutalova, Martina. Mācies angļu valodu / Martina Kutalova ; māksliniece Antonina Šplihala ; tulkojums latviešu valodā: Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020].
1., Pamati. — 6 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no čehu
valodas. — Grāmatā kļūdaini norādīts: māksliniece Antonina Šplihala, pareizi
jābūt: mākslinieks Antonins Šplihals. — Oriģinālnosaukums: Rychlá angličtina. Základy. — ISBN 978-9934-0-8996-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Palīgs skolēniem un ikvienam angļu valodas interesentam! Šis angļu valodas „špikeris” pārskata veidā aplūko vārdšķiras (lietvārds, īpašības vārds, darbības vārds, skaitļa
vārds, modālais darbības vārds, vietniekvārds, prievārds). Palīdz apgūt mācību vielu vai nostiprināt pamatzināšanas (alfabēts, krāsas un formas, sasveicināšanās, iepazīšanās, atvadīšanās, laiks
un datums, gramatisko laiku lietojums u. c.). Grafiskais izkārtojums un krāsainie zīmējumi atvieglo attiecīgā temata apguvi.

UDK

811.111’243(02.053.2)

25

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 16, 16.–31. augusts

Kopkataloga Id: 000998411
Kutalova, Martina. Mācies angļu valodu / Martina Kutalova ; māksliniece Antonina Šplihala ; tulkojums latviešu valodā: Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020].
2., Gramatika. — 6 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no čehu
valodas. — Grāmatā kļūdaini norādīts: māksliniece Antonina Šplihala, pareizi
jābūt: mākslinieks Antonins Šplihals. — Oriģinālnosaukums: Rychlá angličtina. Gramatika. — ISBN 978-9934-0-8997-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Palīgs skolēniem un ikvienam angļu valodas interesentam! Šis angļu valodas „špikeris” pārskata veidā aplūko vārdšķiras (lietvārds, īpašības vārds, darbības vārds, skaitļa
vārds, modālais darbības vārds, vietniekvārds, prievārds). Palīdz apgūt mācību vielu vai nostiprināt zināšanas (artikuli, lietvārdu daudzskaitļa formas veidošana, īpašības vārdu salīdzināmās
pakāpes, gramatisko laiku lietojums u. c.). Grafiskais izkārtojums un krāsainie zīmējumi atvieglo
attiecīgā temata apguvi.

UDK

811.111’243(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000998149
Language for International Communication (4 : 2019 : Rīga, Latvija). Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives on
Cultural, Professional and Scientific Capacity Building : 4th International symposium, 11-12 April 2019, Riga / editors: Dr.philol. Laura Karpinska (editor-in-chief),
Dr.paed. Monta Farneste, Dr.philol. Alla Placinska, Dr.philol. Elena Vladimirska ;
University of Latvia. — Riga : University of Latvia Press, [2020].
Volume 3. — 464 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, franču, un spāņu valodā. — ISBN 978-993418-553-3 (brošēts).
UDK
81’1(062)+81’27(062)
Kopkataloga Id: 000989107
Valsts izglītības satura centrs. Franču valoda (otrā svešvaloda) 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Jūlija Demakova, Ilze Jirgensone, Irina Makarova, Natālija Servo, Linda Svilpe, Anita Vaišļa, Dina Šavlovska ;
recenzenti: Inga Bliska, Astra Skrābane ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (88 lp., PDF) : tabulas ; 2,15 MB. — ISBN 978-9934-540-42-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs franču valodā 4.-9. klasei (otrā svešvaloda) 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. Franču valodas apguve pamatskolā sagatavo skolēnus valodas zināšanu un prasmju tālākai pilnveidei nākamajos
izglītības posmos, kā arī franču valodas izmantošanai citu mācību priekšmetu apguvē. Savukārt
franču valodas apguvē tiek izmantotas citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes.

UDK

811.133.1’243(073)

Kopkataloga Id: 000989117
Valsts izglītības satura centrs. Franču valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9. klasei :
mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Jūlija Demakova, Ilze
Jirgensone, Irina Makarova, Natālija Servo, Linda Svilpe, Anita Vaišļa, Dina Šavlovska ; recenzenti: Inga Bliska, Astra Skrābane ; Valsts izglītības satura centrs. —
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (113 lp.,
PDF) : tabulas ; 1,89 MB. — ISBN 978-9934-540-41-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs franču valodā 1.-9. klasei (pirmā
svešvaloda) 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 mācību jomā. Franču valodas apguve pamatskolā sagatavo skolēnus valodas zināšanu un prasmju tālākai pilnveidei nākamajos
izglītības posmos, kā arī franču valodas izmantošanai citu mācību priekšmetu apguvē.

UDK

811.133.1’243(073)
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Kopkataloga Id: 000989128
Valsts izglītības satura centrs. Vācu valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Ina Baumane, Anita Jonasta,
Kaiva Kugrēna un Iveta Rorbaha ; mācību satura recenzente Dace Siliniece ; zinātniskā recenzente Ilze Kangro ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts
izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (115 lp., PDF) : tabulas ;
1,87 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-540-39-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs vācu valodā (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 svešvalodu apguves jomā. Programmā nav
piedāvāts tematiskais princips, jo svešvalodās pieejamie mācību līdzekļi piedāvā atšķirīgu pieeju
un secību dažādu valodas elementu apguvei, kura, lai gan ir saistīta ar reālām valodas lietojuma
situācijām, tomēr nav saistīta ar noteiktu saziņas kontekstu.

UDK

811.112.2’243(073)

Kopkataloga Id: 000989124
Valsts izglītības satura centrs. Vācu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Ina Baumane, Anita Jonasta,
Kaiva Kugrēna un Iveta Rorbaha ; mācību satura recenzente Dace Siliniece ; zinātniskā recenzente Ilze Kangro ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts
izglītības satura centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (90 lp., PDF) : tabulas ;
2,69 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-540-40-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs vācu valodā (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 apguves mācību jomā. Vācu valodas
apguve pamatskolā sagatavo skolēnus valodas zināšanu un prasmju tālākai pilnveidei nākamajos
izglītības posmos, kā arī vācu valodas izmantošanai citu mācību priekšmetu apguvē. Savukārt
vācu valodas apguvē tiek izmantotas citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes.

UDK

811.112.2’243(073)

Kopkataloga Id: 000997719
Zhang, Yue (Sintija). Ķīniešu valodas mācību grāmata = 中文（一） / grāmatas
veidotājs Yue Zhang (Sintija). — Rīga : Sava grāmata, 2020.
1. grāmata. — 159 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Grāmatas vārdnīcas daļā izmantota „Lielā ķīniešu-latviešu vārdnīca”, autors-sastādītājs Pēteris Pildegovičs. — Teksts ķīniešu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-582-77-6 (brošēts).
UDK
811.581’243(075.4)
Kopkataloga Id: 000997720
Zhang, Yue (Sintija). Ķīniešu valodas mācību grāmata = 中文（二） / grāmatas
veidotājs Yue Zhang (Sintija). — Rīga : Sava grāmata, 2020.
2. grāmata. — 173 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Grāmatas vārdnīcas daļā izmantota „Lielā ķīniešu-latviešu vārdnīca”, autors-sastādītājs Pēteris Pildegovičs. — Teksts ķīniešu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-582-78-3 (brošēts).
UDK
811.581’243(075.4)
Kopkataloga Id: 000997721
Zhang Yue (Sintija). Ķīniešu valodas mācību grāmata = 中文（三） / Yue Zhang
(Sintija). — Rīga : Sava grāmata, 2020.
3. grāmata. — 222 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Grāmatas vārdnīcas daļā izmantota „Lielā ķīniešu-latviešu vārdnīca”, autors-sastādītājs Pēteris Pildegovičs. — Teksts ķīniešu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-582-79-0 (brošēts).
UDK
811.581’243(075.4)
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Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000996183
Dzene, Ilze. Burtu ķepas : tematiskais krājums 3-gadniekiem / Ilze Dzene. —
[Latvija] : Inese Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas ;
1,42 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Bērniem 3-4 gados parādās interese par burtiem. Šis krājums ir tapis, lai
apgūtu burtus Ģ, Ķ un Ļ. Darba lapu bērns pilda šādi: kreisajā stūrī ir liels burts, piemēram, K
(nevis „KĀ”) un bērns izkrāso visus burtiņus K un izsvītro visus burtus, kas nav K. Bērns 3-4 gados
noteikti kļūdīsies, pildot šo darba lapu, bet tas ir lielisks veids, kā bērnam iemācīt atšķirt burtus.

UDK

811.174’351(02.053.2)+087.5

Kopkataloga Id: 000996186
Dzene, Ilze. Plastilīna burti : tematiskais krājums 3-gadniekiem / Inese Dzene. —
[Latvija] : Inese Dzene, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas ;
566,60 KB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).
A n o t ā c i j a : Četru piecu gadu vecumā bērnam ļoti patīk darboties ar plastilīnu un interesē arī burtu apgūšana! Viena no metodēm, kā palīdzēt bērnam tos apgūt — lipinot plastilīna
bumbiņas un uz kāda pamata veidojot burtu kontūras.

UDK

811.174’351(02.053.2)+087.5

Kopkataloga Id: 000997555
Nasteviča, Dace. Suitu novada mantojums / Dace Nasteviča ; zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Liene Markus-Narvila ; ievads: Janīna Kursīte ; foto:
Dace Martinova, Nataļja Štefaņuka. — Alsunga : Etniskās kultūras centrs „Suiti”,
2020.
Vietvārdi. — 200 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 194.-198. lpp. —
ISBN 978-9934-8817-3-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Latviešiem paticis visam piešķirt vārdu, un suiti šajā ziņā nav izņēmums.
D. Nastevičas grāmatā atvizmu guvuši gan dabas objekti (ezeri, upes, kalni, meži, pļavas, purvi,
gravas, zvejvietas, ceļi, akmeņi, atsevišķi koki), gan cilvēku rokām būvētais (muižas, baznīcas, dzīvojamās mājas, krogi, dzirnavas, tilti), gan kapsētas, pilskalni un citi objekti. Grāmatas galvenais
adresāts ir gan vēsturiskajam Suitu novadam piederīgie un suitu skartie, gan dažāda vecuma un
dažādas nodarbošanās interesenti, kas vēlas uzzināt ko vairāk par Latvijas viena novada toponīmiem.

UDK

811.174’374.2’373.21

Kopkataloga Id: 000989827
Valsts izglītības satura centrs. Latviešu valoda 1.-9. klasei : mācību priekšmeta
programmas paraugs / izstrādāja: Aelita Andrejeva, Egina Birzgale, Ance Jaks,
Samanta Kavrusa, Linda Krastiņa, Diāna Laiveniece, Solvita Pošeiko, Elita Stikute,
Inguna Teilāne, Vineta Vaivade, Iveta Vīduša, Sandra Zariņa ; mācību satura recenzentes: Signe Berga un Ilga Otto ; zinātniskā recenzente Linda Lauze ; Valsts
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1
tiešsaistes resurss (291 lp., PDF) : tabulas ; 2,97 MB. — ISBN 978-9934-540-47-9
(PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs latviešu 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.

UDK

811.174(073)
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Kopkataloga Id: 000993778
Valsts izglītības satura centrs. Latviešu valoda I : pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Sanita Lazdiņa, Sandra Murinska,
Arvils Šalme un Inta Urbanoviča ; mācību satura recenzente Signe Berga ; zinātniskā recenzente Solvita Pošeiko ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts
izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (109 lp., PDF) : tabulas ;
2,91 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-540-83-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Latviešu valodas mācību kursa programmas paraugs latviešu valodā 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 rezultātu valodu mācību jomā. Vidusskolas
latviešu valodas mācību saturā ir iekļauti temati un paredzētas darba formas, lai veicinātu domāt
un spriest par valodas neviendabīgumu un bagātību. Tā kā latviešu valoda ir dzīva valoda, tā ir
mainīga, jo to lieto dažādu vecumu un profesiju cilvēki, turklāt dažādos Latvijas reģionos.

UDK

811.174(073)

821 Daiļliteratūra
821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 000997105
Kvans, Kevins. Traki bagātie aziāti : romāns / Kevins Kvans ; no angļu valodas
tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 478, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Crazy Rich Asians. — ISBN
978-9934-0-8904-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kad ņujorkiete Reičela piekrīt pavadīt vasaru Singapūrā kopā ar draugu Nikolasu, viņa iztēlojas pieticīgu ģimenes namu un patīkamu laiku kopā ar vīrieti, kuru cer apprecēt. Taču Niks nav atklājis draudzenei dažus būtiski svarīgus apstākļus. Pirmkārt — to, ka
viņa bērnības māja līdzinās pilij, otrkārt — ka uzaugot viņš biežāk ir pārvietojies ar privātajām
lidmašīnām nekā automašīnām, un treškārt — ka viņš ir iekārotākais vecpuisis Singapūrā. Drīz
vien Reičelas iecerētais, jaukais atvaļinājums pārtop nopietnā šķēršļu joslā, ko rada mantotas
bagātības, jauniegūta nauda, ziņkārīgi radinieki un sabiedrības karjeristu intrigas…

UDK

821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000998312
Kvinna, Keita. Ļaunuma puķes : romāns / Keita Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. —
Rīga : Kontinents, [2020]. — 508 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Alice
Network. — ISBN 978-9984-35-986-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Amerikas koledžas studente Šarlī uzturēšanos Eiropā vēlas izmantot, lai atrastu māsīcu Rozu, kas ir pazudusi bez vēsts. Londoniete Evlina Pirmā pasaules kara laikā piepildīja savu karstāko vēlēšanos un palīdzēja savai valstij — bija angļu spiedze okupētās Francijas teritorijā, bet tagad mokās sirdsapziņas pārmetumos par mūža garumā pieļautajām kļūdām. Abas
satiekas valdzinošā stāstā par drosmi un grēku izpirkšanu.

UDK

821.111(73)-311.6

Kopkataloga Id: 000997690
Ledvidžs, Maikls. Nekad neapstājies : romāns / Maikls Ledvidžs ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Arturs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 413 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Stop
at Nothing. — ISBN 978-9984-35-984-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Bahamu salās avarē privāta reaktīvā lidmašīna, kurā atrodas vairāki miljoni
dolāru un ārkārtīgi vērtīgi dimanti. Šīs avārijas vienīgais aculiecinieks ir niršanas instruktors
Maikls Genons. Domājot, ka notikusi izrēķināšanās ar narkotiku karteli, Genons paņem bagātības
sev. Viņš tikai ir aizmirsis uzdot sev svarīgu jautājumu — kas ir mirušie lidmašīnā? Drīz vien
Genons tiek iesaistīts pakaļdzīšanās spēlē…

UDK

821.111(73)-312.4
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821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 000926520
Vijons, Fransuā. Dzeja / Fransuā Vijons ; no senfranču valodas atdzejojusi,
priekšvārda un komentāru autore Cecīlija Dinere ; māksliniece Lilija Dinere ; papildinājumus no senfranču un latīņu valodas tulkojis un komentējis zinātniskais
redaktors Dens Dimiņš ; redaktore Inta Bulava. — Atkārtots un papildināts izdevums. — Rīga : Kurbads, [2019]. — 286, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm + 1 CD. — Ziņas par tulkotājiem, ilustratori un mūzikas autoru: 280.-283. lpp. — Bibliogrāfija:
273.-[274.] lpp. — Atsevišķas balādes paralēli franču un latviešu valodā. — ISBN
978-9934-19-723-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Līdztekus jau 1987. gada pirmizdevumā publicētajiem C. Dineres izcilajiem
atdzejojumiem no senfranču valodas, kas nu redzami jaunā akadēmiskā sakārtojumā, tagad latviski pirmo reizi Dena Dimiņa atdzejojumā publicētas arī Franku-latīņu balāde un vienpadsmit
balādes žargonā, kur līdzās atdzejai lasāms arī senfranču oriģināls. Uzrakstīts jauns pēcvārds,
sniegts pārskats par vēstures notikumiem ap dzejnieka dzīves laiku. Seno tekstu cienītājus iepriecinās no senfranču un latīņu valodas tulkoti arhīva materiāli un jauni izvērsti komentāri. Grāmatai pievienots disks — Haralda Sīmaņa dziesmu cikls ar Vijona tekstiem, kas radies Sunākstes
baznīcas restaurācijas darbu laikā 1987. gadā.

UDK

821.133.1-1

821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 000998095
Skuratova, Jeļena. Delfa un viņa komandas jūras piedzīvojumi / Jeļena Skuratova ; tulkojums no krievu valodas: Anita Āboliņa ; redaktore Oksana Dementjeva ;
ilustratore Katia Pure. — [Rīga] : [Jeļena Skuratova], [2020]. — 36 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Морские приключения Дельфа и его команды. — ISBN 978-9934-8906-0-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Latvijā pirmā personalizētā pasaku grāmata māca bērnus rūpēties par ekoloģiju. Grāmatas krāsainās lappuses vēsta par aizraujošiem piedzīvojumiem, par kuru varoni kļūst
bērns — viņa vārds tiek iespiests uz grāmatas vāka un ievietots tekstā. Kopā ar pasakas palīgiem
bērns dosies glābt okeānus no plastikas, mācīsies pārvarēt grūtības un atrast izeju no sarežģītām
situācijām. Kā saka idejas autore, šī grāmata ir ne tikai oriģināla un ekskluzīva piemiņas velte, bet
arī viens no ģimenes un sabiedrības saliedēšanas veidiem.

UDK

821.161.1-93-32(474.3)

Kopkataloga Id: 000993449
Zaharans, Uldis. If I Made It You Will Make It Also : a story of life, hardship, grace
and motivation, a story about a father and son / Uldis Zaharans. — Riga : TMKZ,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (120 lp., PDF) : ilustrācijas ; 15,28 MB. — Nosaukums krievu valodā: Если я смог и ты сможешь. — ISBN 978-9934-8875-5-0
(PDF).
UDK
821.161.1-94(474.3)
Kopkataloga Id: 000998349
Быстров, Иван. 33 / Иван Быстров. — Рига : [Ivans Bistrovs], 2020. — 60 lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-23-153-7 (brošēts).
UDK
821.161.1-1(474.3)
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Kopkataloga Id: 000998102
Скуратова, Елена. Морские приключения Дельфа и его команды / Елена Скуратова ; под редакцией Оксаны Дементъевой ; иллюстрации: Катя
Пурэ. — [Rīga] : [Jeļena Skuratova], [2020]. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
22×22 cm. — ISBN 978-9934-8906-1-1 (iesiets).
UDK
821.161.1-93-32(474.3)
Kopkataloga Id: 000995091
Соколов, Борис. Житие 37 / Борис Соколов. — Priekuļi : Sava grāmata,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : faksimili, ilustrācijas ; 329,72 MB. — ISBN
978-9934-582-63-9 (ePUB).
UDK
821.161.1-1+821.161.1-992
Kopkataloga Id: 000993204
Чернов, Светозар. Новый цирк или Динамит из Нью-Йорка : посмертное
издание рукописи / Светозар Чернов ; обложка: Мария Райдер ; редакторы: Елена Соковенина, Артемий Владимиров. — Рига : Эдвенчер Пресс,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 1,43 MB. — (Тайные агенты). — ISBN
978-9934-536-12-0 (ePUB).
UDK
821.161.1-312.4

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000998144
Anševics, Gunārs. Pārdomu virpulī : stāsti / Gunārs Anševics. — Rīga : Domu
Pērles, 2020. — 237, [2] lpp. : faksimili ; 21 cm. — ISBN 978-9934-593-32-1 (iesiets).
UDK
821.174-34

Kopkataloga Id: 000995807
Baltjancis, Jānis. Baltjanča Atgriešanās : 100 dzejoļi no A līdz Z / Jānis Baltjancis. — [Rēzekne] : [Jānis Baltjancis], 2019. — 102 lpp. ; 22 cm.
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000995974
Bet rītos saule aust : dzejas izlase / Valentīna Erele, Agita Freiberga, Heka, Elīna
Kubuliņa-Vilne, Andris Marts, Agnese Meiere, Renemito, Ināra Ročāne, Jolanta
Tuza ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 143 lpp. ;
19 cm. — ISBN 978-9934-587-75-7 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)
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Kopkataloga Id: 000995985
Citāda mīlestība / Daiga Akmentiņa, Linda Ķirse, Līga Lode, Elita Ieva Puķe, Irēna
Anna Puķe, Jolanta Tuza, Elvisa Ērika Zilberte ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2020. — 172 lpp. ; 19 cm. — (Pārdomas vārsmās). — ISBN
978-9934-587-70-2 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)+821.174-3(082)
Kopkataloga Id: 000997694
Cybuļskis, Jōņs. Andryvs Jūrdžs / Jōņs Cybuļskis ; translated by Aija Nagle ;
translation edited by Pīters Aloizs Ragaušs ; redaktore Valentīna Unda. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2020. — 265 lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte ; 21 cm. — Teksts paralēli latgaliešu rakstu valodā un angļu valodā. —
ISBN 978-9984-29-335-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Andryvs Jūrdžs bija viens no nozīmīgākajiem Latgales nacionālās atmodas
dalībniekiem. Jūrdžs bijis ļoti apdāvināts, pašmācība ceļā apguva vairākas svešvalodas, kas lieti
noderēja, tulkojot latgaliešu valodā dažādus materiālus, pārrakstījis Svētos rakstus, pierakstījis
sakāmvārdus, tautasdziesmas, novērojumus, kā arī rakstījis oriģināldzejoļus. Jūrdža ar roku pierakstītās grāmatas bija pat ap tūkstoš lapu biezas. Drukas aizlieguma gados tām bija liela nozīme
Latgales latviešu izglītošanā, jo grāmatu iespiešana latgaliski toreizējā Vitebskas guberņā bija
aizliegta. Cybuļska grāmata atklāj ne tikai izcilā latgalieša un viņa ģimenes locekļu dzīves gaitas,
bet arī sniedz ieskatu tā laika Latgales sociāli politiskajā dzīvē.

UDK

821.174’282(092)=030.174’282=111

Kopkataloga Id: 000997473
Dzejas virpulis : izlase / redaktore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2020. — 212 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — Autori: Līga Birzgale, Aija Celma, Agnese
Ezerroze, Arvīds Gļauda, Kristīne Gļauda, Ziedīte Kalna, Sniedze Paula Ķeizare,
Linda Ķirse, Guntis Laimiņš, Māris Lapiņš, Alisa Marčenkova, Liene Marote, Dzidra Melnudre, Modris Mūris, Elita Ieva Puķe, Iveta Reinsone, Inta Špillere, Inga
Zandausa, Imants Zeltiņš, Aigars Zirnītis. — ISBN 978-9934-587-77-1 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 000995983
Dziedi, dvēsele, dziedi : dzejas izlase / Edīte Duntava, Agnese Ezerroze, Agita
Freiberga, Guntis Laimiņš, Antoņina Logina, Astrīda Puķe, Inese Strautmale,
Inta Zaļuma ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. —
144 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-587-76-4 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 000997778
Dzirnas : dzeja / Sarmīte Rode, Dzidra Čumakeviča, Marita Bite, Kristaps Bite,
Ārija Āre, Maija Stepēna. — Rīga : Domu Pērles, 2020. — 109 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — ISBN 978-9934-593-14-7 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)
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Kopkataloga Id: 000998120
Ekspresija / Agrita Priedoliņa, Aivars Krūkliņš, Biruta Čaunāne, Ērika Strole, Ingrīda Zepa, Ivanda Parakletos, Jolanta Tuza, Laimdota Vištarte, Lauma Wauschkuhn, Ligita Deviķe, Linda Kolova, Linda Irbe, Monta Krūmiņa, Vanda Knipste. —
Daugmale : Domu Pērles, 2020. — 198 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-593-34-5
(brošēts).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 000997470
Ezers, Vilnis. Klusuma skūpsts / Vilnis Ezers ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2020. — 160 lpp. : portrets ; 18 cm. — ISBN 978-9934-58773-3 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000998122
Grosmanis, Valters. Atmiņas par ekskursijām / Valters Grosmanis. — Rīga :
Domu Pērles, [2020]. — 24 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-30-7 (brošēts).
UDK
821.174-992+821.174-1

Kopkataloga Id: 000998093
Inta. Dvēselei atvēlēt laiku / Inta ; redaktore Elīna Lāce. — [Talsu novads] : [Inta
Poudžiunas], 2020. — 164, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23090‑5 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000998117
Jaunzema, Baiba. Taureņi ir brīvi / Baiba Jaunzema. — Rīga : Domu Pērles,
[2020]. — 212 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-24-6 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000997475
Kalna, Ziedīte. Dina : romāns / Ziedīte Kalna ; galvenā redaktore Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 311 lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-587-67-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mākslas akadēmija pabeigta. Mīlestības saulainos toņos pielieta vasara. Te
pēkšņi virs galvām lido padomju helikopteri. Tālākais jau notiek it kā pats par sevi. Arī pie Iecavas, sadevušies rokās, tāpat kā visā Baltijā, cilvēki veido dzīvo ķēdi — Baltijas ceļu. Brīvība!
To katrs tajā brīdī izjūt savādāk. Mākslinieks Silvestrs brīvību sajūt iedvesmas meklējumos —
gleznot brīvu zemi uz audekla. Silvestra mērķis — vectēva māja. Ilgas — savas zemes atgūšana,
sapnis — gleznot Latviju. Tik daudz drosmes, cerību un sapņu! Un jaunība! Sieviete — iedvesmas
seja. Silvestra mīļotā Dina. Vienīgā, gaidītā, ilgotā.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 000996783
Kļaviņš, Aivars. Industriālās ūdenszīmes : kalamburu cikls / Aivars Kļaviņš ; dizains: Aldis Aleks. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], 2020. — 23, [1] lpp. ; ilustrācijas ; 21 cm.
UDK
821.174-845

Kopkataloga Id: 000998116
Krūmiņa, Inese. Vējš uzlūdza uz deju / Inese Krūmiņa. — Rīga : Domu Pērles,
[2020]. — 113, [4] lpp. : portrets ; 19 cm. — ISBN 978-9934-593-27-7 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 000998395
Lāce, Ilze. Baloži uz Žozetes jumta : stāsti / Ilze Lāce ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 141, [1] lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-0-8922-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Šis ir smalku noskaņu stāstu krājums. Tas uzrakstīts nesteidzīgā, brīnišķīgā
valodā ar neuzkrītošu ironiju un atturīgām skumjām par aizejošo laiku, kurā pamazām izgaist
viss, sākot ar bērnības atmiņām un beidzot ar kādreiz kvēlu mīlestību, no kuras paliek pāri vien
e-pastā nosūtīts teikums. Nepiepildītas ilgas, izbalējuši sapņi, pamestas ambīcijas un fonā neizbēgama novecošana, ko pavada rūgta samierināšanās ar dzīvi, kāda nu tā katram ir — reizēm
skumja, reizēm nejēdzīga vai traģiska un tomēr, neskatoties ne uz ko, arī skaista”, vērtē Vladis
Spāre.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 000997100
Lācis, Vilis. Zvejnieka dēls : romāns / Vilis Lācis ; vāka dizaina un ilustrācijas
autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 605, [1] lpp. ; 21 cm. — Grāmata sagatavota pēc 1940. gada izdevuma. —
ISBN 978-9934-0-8722-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad laikrakstā „Jaunākās Ziņas” 1933. gadā sāka publicēt Viļa Lāča pirmo romānu „Zvejnieka dēls”, rakstnieks vēl nenojauta, ka tas kļūs par viņa slavenāko darbu, pēc kura
tiks uzņemta arī pirmā latviešu pilnmetrāžas mākslas filma (1939). Latviešu literatūrā tas bija kas
jauns: saistošā vēstījumā ievīts plašs zvejnieku dzīves un darba tēlojums, viegli smeldzīga mīlestība un visam centrā — noslēgta, godīga, ar spēcīgu raksturu apveltīta personība.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000998126
Lirika nosalušai dvēselei / Betija Berga, Inga Dirveika, Agrita Priedoliņa, Līva
Rubeze. — Rīga : Domu Pērles, 2020. — 109 lpp. : ilustrācija ; 18 cm. — ISBN 9789934-593-22-2 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000998136
Manas sapņu bites / Dace Ābeltiņa, Helga Beks, Sarma Cīrule, Rita Cvetkova, Una
Imula, Inta Zaļuma. — Rīga : Domu Pērles, 2020. — 121 lpp. ; 18 cm. — (Pārdomas
vārsmās). — ISBN 978-9934-593-28-4 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)
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Kopkataloga Id: 000998105
Meža vēstules / redaktores: Ilze Stikāne, Inese Zandere, Inga Karlsberga ; dizains: Ilze Dambe ; Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome. — [Rīga] :
[Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome], [2020]. — 17 lp. nenumurētas
atklātnes ietverē : ilustrācijas ; 25×17 cm.
A n o t ā c i j a : Radošā meža laukumā satikās 16 rakstnieki un 16 ilustratori. Atklātņu komplekts „Meža vēstules” ir sveiciens un mudinājums ikvienam doties dabā, izstaigāt meža takas,
ieklausīties putnu dziesmās, pavērot dzīvnieku atstātās pēdas. Tas ir Latvijas Bērnu un jaunatnes
literatūras padomes un AS „Latvijas Valsts meži” kopīgs projekts, kas uzsākts Starptautiskās Jāņa
Baltvilka balvas pasākumā, uzaicinot bērnu rakstniekus, dzejniekus un ilustratorus pabūt prom
no pilsētas kņadas, uzzināt vērtīgus faktus, paviesoties J. Baltvilka dzimtas mājā Smārdē un sagatavot savu vēstījumu bērniem.

UDK

821.174-93-1+821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000998130
Pa vidu raud klusums / Laila Mūrniece, Agrita Priedoliņa, Maija Svarinska. —
Daugmale : Domu Pērles, 2020. — 87 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-593-33-8
(brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000998146
Petraitis, Jāzeps. Stāsts / Jāzeps Petraitis. — Rīga : Domu Pērles, 2020. —
100 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-26-0 (iesiets).
UDK
821.174-34

Kopkataloga Id: 000997663
Pohodņeva, Maija. Kaķu vārdotāja / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; autoru
ilustrācijas ; Eduarda Groševa dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 252,
[1] lpp. ; ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8927-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autoru jaunais kopdarbs „Kaķu vārdotāja” ir grāmata priekam un optimismam. Tā vēsta par sievieti vecumā pēc četrdesmit, kura saprot — dzīvesprieks un ticība mīlestībai jāatgūst jebkuriem līdzekļiem! Un to, kā izrādās, var paveikt, ja ņem talkā kaķi, makšķeri un
vīrieti.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 000998106
Remere, Santa. Mūsējās : 50 pasakas par Latvijas sievietēm / Santa Remere ;
ilustratore Elīna Brasliņa ; redaktors Antonija Skopa ; dizains: Laura Feldberga. — Rīga : Biedrība „Ascendum”, 2020. — 115, [4] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. —
ISBN 978-9934-8795-3-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Mūsējās” ir grāmata visai ģimenei, kas pasaku formā stāsta par Latvijas iedvesmojošākajām sievietēm. Daudzas no šīs grāmatas varonēm ir kļuvušas par pasaules līmeņa
zvaigznēm un guvušas lielus panākumus savā jomā, taču šis nav Latvijas izcilāko sieviešu tops.
„Mūsējās” stāsta par Latvijas vēsturi, kariem un izsūtījumiem, sapņiem un piepildītām cerībām,
apņēmību un neatlaidību. „Mūsējās” var lasīt gan kā uzziņu literatūru, gan kā apliecinājumu latviešu varēšanai, gan kā iedrošinājumu jauniešiem nebaidīties sasniegt kvēlākos mērķus, gan izglītojošu pasaku grāmatu, kas ļauj attīstīt empātiju un iztēli.

UDK

821.174-343+929(474.3)
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Kopkataloga Id: 000997112
Rozenberga, Marika. Mierinājums : 19. un 20. gadsimta latviešu dzejnieki — 21.
gadsimta krīžu nogurdinātajiem / sastādītāja un priekšvārda autore Marika Rozenberga ; dizains: Anna Aizsilniece ; ilustrācijām izmantoti Baibas Baibas guašas zīmējumi un akvareļi. — [Rīga] : Aminori, 2020. — 108, [3] lpp. : ilustrācijas ;
15 cm. — Autori: Jānis Ziemeļnieks, Aspazija, Rainis, Kārlis Skalbe, Edvards Treimanis-Zvārgulis, Austra Skujiņa, Aleksandrs Čaks, Jānis Sudrabkalns, Eduards
Veidenbaums, Edvarts Virza, Anna Brigadere, Fricis Bārda, Ēriks Ādamsons, Mirdza Ķempe. — ISBN 978-9934-8844-7-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Krājums kalpo par liecību tam, ka nekas no tā, ko pārciešam šodien, nav bijis
svešs mūsu priekšgājējiem. Šo dzejnieku iekšējie pārdzīvojumi ir tikpat dzīvi un īsti, kā mūsu
izjūtas. Ir mainījušies dzīves apstākļi, tehnoloģijas, bet ne cilvēka iekšējā pasaule. Dzejas simbolisms to padara pārlaicīgu, pat, ja tā rakstīta konkrētu notikumu iespaidā. Katrs, kurš izjutis
līdzīgus pārdzīvojumus, var viegli sasaistīt uzrakstīto ar šodienu.

UDK

821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000997082
Sakalaurs, Pēteris. Humora filtri : brīksniņi iz dzīves / Pēteris Sakalaurs ; ilustrējis Guntis Gailītis. — [Skrīveri] : [Pēteris Sakalaurs], 2020. — 146 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8683-8-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Nu re! Gatavs gan tas humoriņu darbiņš. Autoram sadarbojoties ar humoristu novadnieku Gunti Gailīti, tapusi grāmata ar fragmentiņiem no brīksniņiem (brīžiem) iz dzīves.
G. Gailītim piemīt apbrīnojama prasme pieštimmēt un uz matu piemeklēt katram tekstam visprecīzāko zīmējumu. Lai jautra lasīšana!

UDK

821.174-7

Kopkataloga Id: 000996106
Spārni : almanahs / redaktore Solveiga Puķīte ; Ērika Meijera vāka dizains. —
Dobele : Literātu apvienība „Spārni”, 2020.
2019. — 268 lpp. : portreti ; 21 cm. — Autori : Inta Balčūna, Visvaldis Ābuls,
Vilnis Ezers, Māra Horna, Helēna Ivanova, Rūta Jēkabsone, Inese Jonuška, Anrijs Kārkliņš, Lāsma Krama, Gaļina Kravza, Biruta Laijere, Aina Liepa, Solveiga
Puķīte, Inta Tuza. — ISBN 978-9934-23-098-1 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)+821.174-3(082)
Kopkataloga Id: 000998142
Stariņa, Šarlote. Lotes pasaka : krāsojamā grāmata = Lotte Muinasjutt : muinasjutt värviraamat / Šarlote Stariņa ; [ilustrācijas]: Beāte Denisa ; [tulkojums
igauņu valodā]: Toomas Kalda. — [Rīga] : Domu Pērles, 2020. — 39, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20×15 cm. — Teksts paralēli latviešu un igauņu valodā. — ISBN 9789934-593-31-4 (brošēts) ; ISBN 9789934593055 (kļūda).
UDK
821.174-93-343=030.174=511.113+821.174-93-32=030.174=511.113
Kopkataloga Id: 000997492
Tirzītis, Gunārs. Sīļa māja : romāns / Gunārs Tirzītis ; Nataļjas Kugajevskas vāka
dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 207, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 19 cm. — (Vakara romāns ; 2020/8 (254)). — ISBN 978-9934-15-7264 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pirms vairāk nekā simt gadiem Rīgā ienācis, Brencis Sīlis apņem sievu, uzceļ
Iļģuciemā krietnu māju un aizsāk Sīļu dzimtu. Tai nākas pārdzīvot Pirmo pasaules karu, pēc kura
tiešām iestājās miers, un Otro, pēc kura miers vairāk līdzinājās kaujas laukam. Īsumā atklājot
romāna saturu, notiktu skrējiens pāri ne vien laikam, bet arī likteņiem, tomēr tie pelnījuši, lai
tiktu izsekoti lēnām un pamazām. Šis ir kāzu un bēru romāns. Katrai no Sīļu paaudzēm lemts
viss. Dzimta sazarojas, daži aizklīst pasaulē, tomēr nepazūd, atgriežas pat Brenča mazmazmazdēls Vitis un jau mūsdienās, Rīgā kāzas nosvinējis, pierāda, cik stiprs ir vairāku paaudžu Sīļiem
piemītošais veiksmīga uzņēmēja gēns.

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 000998134
Vārdi kā kaijas lidinās dzejā / Inga Apsīte, Agita Freiberga, Līga Pavlova, Aldis Skridulis, Dace Taurīte. — Rīga : Domu Pērles, 2020. — 99 lpp. : ilustrācija ;
18 cm. — ISBN 978-9934-593-23-9 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000998128
Vārdu lidojums / Guna Buliga, Kristīne Rātfeldere, Jolanta Tuza. — Rīga : Domu
Pērles, 2020. — 73 lpp. ; 18 cm. — (Pārdomas vārsmās). — ISBN 978-9934-59329-1 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000998124
Vārdu vēziens / Ērika Strole, Ilga Bernica, Vizma Brakanska, Ligita Grosmane,
Valters Grosmanis. — Rīga : Domu Pērles, 2020. — 73 lpp. : portreti ; 18 cm. —
ISBN 978-9934-593-21-5 (brošēts).
UDK
821.174-1(082)+821.174(092)

Kopkataloga Id: 000997672
Vecvagare, Līva. Mārtiņš Datortārpiņš / Līva Vecvagare ; mākslinieks Didzis
Puriņš ; redaktore Daina Grūbe ; Ingunas Kļavas Švankas vāka un grāmatas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 66, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN
978-9934-0-8794-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas galvenais varonis Mārtiņš ir gandrīz sešgadīgs puišelis, kuram vairāk par visu patīk spēlēt datorspēles, pētīt senas lietas, veikt eksperimentus, rotaļāties parkā,
ēst šokolādi un, galvenais, būt kopā ar mammu un tēti. Bet kā Mārtiņam un viņa ģimenei, to visu
darot, izdodas sadzīvot ar planšeti un telefonu? Saistoša grāmatiņa ar interesantām ilustrācijām
mūsdienīgiem bērniem un viņu vecākiem.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000997398
Veldre, Eva. Notikums / Eva Veldre. — Rīga : Sava grāmata, 2019. — 62 lpp. ; ilustrācija ; 21 cm.
A n o t ā c i j a : „Šī ir mana pirmā sarakstītā grāmata, kuru pabeidzu trīs gadus atpakaļ. Es
vienmēr esmu vēlējusies izdot savu grāmatu, tomēr necerēju, ka šis kādreiz notiks. Tomēr šeit nu
es esmu, ar savu grāmatu. Šodien ir mana dzimšanas diena un šī ir dāvana man. Nespēju noticēt,
ka es šobrīd turu to rokās kā īstu grāmatu. Ceru, ka Jums tā patiks tikpat ļoti, cik man”, saka Eva
Veldre.

UDK

821.174-34
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Kopkataloga Id: 000997666
Zaviļeiskis, Kaspars. pilnīgs Šahs / Kaspars Zaviļeiskis ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 140 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Vāka un
iekšlapu noformējumam izmantota Aivara Vilipsōna grafika „Meitene”. — ISBN
978-9934-0-8747-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Gadu tūkstošu mija. Jauna ēra. Jaunas sajūtas. Sekss, narkotikas un rokenrols
pret mīlestību, studiju gadu reibumu un alkām pēc nepiepildāma miera dvēselē. Alternatīvas ievirzes ballītes un ļaušanās neprātam. Pirmā īstā mīlestība un vieglas depresijas uzplūdi. Viss kā
šahā un reālajā dzīvē. Mūzikas žurnālists, dažādu projektu redaktors un arī rakstnieks Kaspars
Zaviļeiskis garstāstā „Pilnīgs Šahs” piedāvā mazāk autobiogrāfisku, vairāk literāru atskatu uz jaunību un lietām, vietām un tipāžiem, kas jau ir nostalģiska pagātne.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 000997110
Ziemanis, Ilmārs. Gadalaiki / Ilmārs Ziemanis ; ilustrāciju un vāka dizaina autore Jana Priedīte ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 34
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-8982-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lapa ar Zīli visu vasaru pavadīja kopā. Pa dienu abi vēroja mārītes, kuras,
smieklīgi dūcot, neveikli lidoja garām, slēpās no izsalkušiem kāpuriem, kas tā vien centās iekost
sānā, bet naktīs pārskaitīja zvaigznes debesīs, vai kāda no tām nav nokritusi. Likās, šis brīnišķīgais laiks nekad nebeigsies… Grāmata stāsta, ka, apzinoties savas saknes un sajūtot sevī mīlestību, mēs spējam pieņemt jebkuras pārmaiņas un pārvarēt vislielākos pārbaudījumus.

UDK

821.174-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
902 Arheoloģija
Kopkataloga Id: 000998344
Arheoloģija un etnogrāfija : veltījums numismātei Dr.hist. Tatjanai Bergai 75.
dzīves gadskārtā / zinātniskie redaktori: Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Antonija Vilcāne ; redakcijas kolēģija: Dr. Valdis Bērziņš, Dr.hist. Guntis Gerhards,
Dr.hist. Aija Jansone [un vēl 3 redaktori] ; sastādītāji: Antonija Vilcāne, Viktors
Dāboliņš ; angļu valodā tulkojis Valdis Bērziņš ; uz vāka un priekšlapā Astrīdas
Meirānes foto ; mākslinieks Aldis Aleks ; redaktores: Ināra Stašulāne, Antra Legzdiņa (angļu valoda) ; LU Latvijas vēstures institūts. — Rīga : Zinātne, 2020. —
215 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni, tabulas ; 29 cm. — (Arheoloģija un
etnogrāfija, ISSN 0320-9415 ; XXXI [31]). — Redaktori arī: Dr.hist. Vitolds Muižnieks, Dr.hist. Gunita Zariņa, Dr.hist. Guntis Zemītis u.c. — Dr.hist. Tatjanas Bergas publikācijas (1976-2020): 16.-29. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-97-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Zinātnisko rakstu krājuma „Arheoloģija un etnogrāfija” 31. laidienā vairums
rakstu saistīti ar numismātiku, jo laidiens tiek veltīts vienai no Latvijas vadošajām numismātēm — Tatjanai Bergai — sakarā ar zinātnieces 75 gadu jubileju. Rakstos izteiktās atziņas padziļina līdzšinējos un sekmēs turpmākos pētījumus par Latvijas senvēsturi, numismātiku un arheoloģiju plašākā — Baltijas reģiona kontekstā.

UDK

902(4-11)(082)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 000996119
Pabriks-Bollow, Undine. Hirschenhof-Irši. Pagātnes pēdas = Das Gestern im Heute / Undīne Pabriks-Bollow ; recenzents Dr. Artis Pabriks ; māksliniece Signe Borisa. — [Engures novads] : Biedrība „Hiršenhofas mantojums”, 2020. — 144 lpp. :
fotogrāfijas, shēma ; 25 cm. — Teksts paralēli latviešu un vācu valodā. — ISBN
978-9934-23-130-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir biedrības „Hiršenhofas mantojums” otrā pētnieciskā publikācija,
kas turpina apzināt kādreiz Vidzemē esošās vācbaltu zemnieku Iršu kolonijas vēsturi un tās atstātās pēdas mūsdienās. Kā liecina bagātīgais fotostāsts, pēc vairāk nekā 80 gadiem 116 vācbaltu
ģimeņu atstātās pēdas Vidzemē ir visdažādākās: gruntīgas mūra mājas un iespaidīgas koka guļbūves Latvijas dabas ainavā, laika zoba, kara šāviņu un kolektivizācijas skartas ēkas, grausti, māju
drupas, pāri palikušas akmeņu kaudzes, skursteņi un pagrabi, kas visi šodien ir unikāla vērtība, jo
aizvien turpina sev piesaistīt kolonistu mājas numuru, apsaimniekotās zemes platību un pēdējā
vācbaltu īpašnieka vārdu un uzvārdu.

UDK

908(474.36)(084.12)+728.6(474.36)(084.12)

Kopkataloga Id: 000998883
Salmiņš, Ģedimins. Ar Rucavas vārdu — lapu pa lapai : ieskats Rucavas vēsturē / autori-sastādītāji: Ģedimins Salmiņš, Gunta Timbra ; redaktore Anita Helviga. — Rucava : Rucavas novada dome, 2020. — 639 lpp., 32 nenumurētas lpp.
ielīmes : ilustrācijas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 626.-637. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-122-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir apjomīgs novadpētniecības materiālu apkopojums. Tās autori Ģedimins Salmiņš un Gunta Timbra ieguldījuši milzīgu darbu, vācot kopā informāciju, kas saistīta ar
Rucavu — tās ģeogrāfiju, vēsturi, notikumiem, ļaudīm, panākumiem un nelaimēm, lai ikvienam
būtu iespēja iepazīt, izzināt un atcerēties Rucavu. Hronoloģiski tematiskais satura izkārtojums
lasītāju vedina ieskatīties tuvākā un tālākā pagātnē un atšķirt tieši to vēstures lappusi, kas interesē visvairāk.

UDK

908(474.321)
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91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana.
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 000998397
Krēsliņš, Žigimants. Žiga ceļojumi / teksts, fotogrāfijas: Žigimants Krēsliņš. —
[Varakļānu novads] : Domu Pērles, [2020].
Dienvidamerika pāris mēnešos. — 272 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 9789934-593-25-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā varēsim paviesoties lielākajā daļā Dienvidamerikas valstu. Bez greznām viesnīcām, restorāniem un komforta. Tā — pavisam vienkārši. Grāmatā caur humoru, neikdienišķām situācijām, piedzīvojumiem, kas neatstās vienaldzīgus pat skeptiķus, varēsim izjust
līdz kaulam patiesu ceļojumu. Un ja kāds no stāstiem liks jums meklēt biļetes un doties savā
piedzīvojumā — grāmata sevi būs attaisnojusi!

UDK

913(8)

Kopkataloga Id: 000989209
Valsts izglītības satura centrs. Ģeogrāfija 7.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Renāte Bērziņa, Ģirts Burgmanis, Jana France, Agra
Lipsberga, Zaiga Tenisone ; recenzenti: Skaidrīte Vilciņa, Oļģerts Nikodemus ;
Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2019]. —
1 tiešsaistes resurss (84 lp., PDF) : tabulas ; 2,40 MB. — ISBN 978-9934-540-21-9
(PDF).

A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs ģeogrāfijā 7.-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 dabaszinātņu mācību jomā. Mācību satura apguves norisē parādīts, kā pakāpeniski tiek sasniegtas standarta prasības zināšanu apguvē, izpratnes veidošanā,
kā arī prasmju un vērtībās balstītu ieradumu attīstīšanā. Ieteicamā mācību satura apguves norise
veidota ar detalizētiem tematiem.

UDK

91(072)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 000998319
Tamsons, Imants. Skolotājs un vēsturnieks Teodors Dzintarkalns dzīvē un darbos / sastādītājs Imants Tamsons. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2020. —
589 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāns, portreti ; 25 cm. — Personvārdu rādītājs:
585.-589. lpp. — Bibliogrāfija: 584. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934-513-40-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Izdevums veltīts Talsiem un Talsu novadam. Skolotāja un vēsturnieka Tīca
Dzintarkalna (Teodors Zaudmanis) darbus vienuviet apkopojis un izdevumu sastādījis novadpētnieks Imants Tamsons.

UDK

929(474.3)+821.174-94

94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 000997692
Kovacs, Čārlzs. Senā Grieķija / Čārlzs Kovacs ; no angļu valodas tulkojusi Raimonda Arāja. — Rīga : Alis, [2020]. — 157 lpp. ; 22 cm. — (Valdorfizglītības avots). —
Oriģinālnosaukums: Ancient Greece. — ISBN 978-9934-504-43-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā Čārlza Kovaca grāmatā lasiet leģendas par mītiskiem varoņiem un vēstures personībām, kas dzīvojušas Rietumu civilizācijas pirmsākumā. Dzīvais stāstījums, kas sākas
ar bezbailīgajiem Hērakla, Tēseja un Odiseja varoņdarbu aprakstiem un turpinās līdz Atēnu Zelta
laikmeta un Aleksandra Lielā iekarojumu tēlojumiem, atspoguļo ceļojumu no antīkās pasaules
noslēpumiem līdz modernās medicīnas, zinātnes un filozofijas dzimšanai.

UDK

94(38)
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Kopkataloga Id: 000997698
Рочко, Иосиф. Знаменитые евреи Латгалии / Иосиф Рочко ; редактор Галина Рочко. — Даугавпилс : [Иосиф Рочко], 2019.
Часть II [2], Знаменитые евреи Динабурга-Двинска 1850-е гг.-1920 г. ;
Знаменитые евреи Даугавпилса 1920 г.-2020 г.
Часть III [3], Знаменитые евреи Резекне, Лудзы, Краславы, Крустпилса,
Ливаны, Варакляны, Прейли, Дагды, Виляны. — 535 lpp., 56 nenumurētas
lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 3. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8762-2-6 (iesiets).
UDK
94(474.346.1)(=411.16)(092)

94(474.3)

Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000996246
Kaufmann, Max. Churbn Lettland : die Vernichtung der Juden Lettlands / Max
Kaufmann ; Vorwort von Rabbiner Dr. Menachem Barkahan ; Kommentare und
Anmerkungen von Dr.hist. Grigorij Smirin ; Redaktionsbeirat: Rabbiner Dr. Menachem Barkahan, Rita Bogdanova, Dr.hist. Grigorij Smirin, Alexei Tereshchenko,
Dr.theol. Valts Apinis, Julija Tereshchenko ; Bild auf dem Cover von Joseph Kuzkovs ; design von Svetlana Samovarova. — Erweiterten Auflage. — Riga : Jewish
Religious Community and Association „Shamir”, [2020]. — 517 lpp : faksimili,
ilustrācijas, plāns, portreti, ; 22 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: [385.]-497. lpp. un
personu rādītājs: [498.]-514. lpp. — ISBN 978-9934-8695-5-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā aprakstīti Latvijas holokausta traģiskie notikumi pēc Maksa Kaufmana un citu izdzīvojušo Latvijas ebreju atmiņām. Grāmata tika rakstīta tūlīt pēc Otrā pasaules
kara, tāpēc autors nezināšanas dēļ pieļāvis neprecizitātes. Vēstures zinātņu doktors Grigorijs
Smirins papildinājis pieļautās neprecizitātes ar zinātniski pamatotiem komentāriem.

UDK

94(474.3)(=411.16)”1939/1945”+323.12(=411.16)(474.3)+
+341.485(=411.16)(474.3)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423
Redaktores: Ilva Āķe
ilva.ake@lnb.lv
Rita Dzvinko
rita.dzvinko@lnb.lv
Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv
41

