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Kopkataloga Id: 000999184
Bērziņš, Ansis Ataols. Automated Comparison of Natural Languages : synopsis 
of the dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the award of 
a degree of doctor of engineering (PhD) in the field of information technology / 
Ansis Ataols Bērziņš ; supervisor Dr.sc.ing. Artis Teilāns ; scientific consultants: 
Dr.sc.ing. Pīters Grabusts, Mats Blomberg, Ph.D. Lukáš Burget ; Rezekne Academy 
of Technologies. Faculty of Engineering. — Rositten : [Rezekne Academy of Tech-
nologies], MMXX [2020]. — 45 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-45. lpp. — ISBN 
9789934894619 (kļūda).
UDK	 004.934.2(043)+81’322(043)

Kopkataloga Id: 001000802
Bērziņš, Ansis Ataols. Dabisko valodu automatizēta salīdzināšana : disertācija 
zinātnes doktora (PhD) grāda iegūšanai informācijas tehnoloģijas nozarē / Ansis 
Ataols Bērziņš ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Artis Teilāns ; zinātniskie konsul-
tanti: Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts, Matīss Blumberģis, Dr.sc.ing. Lūkass Burģets ; 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. — Rēzekne : [izgatavotājs 
nav zināms], MMXX [2020]. — 278 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm + 
1 CD. — Bibliogrāfija: 168.-185. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-8946-0-2 (iesiets).
UDK	 004.934.2(043)+81’322(043)

Kopkataloga Id: 000999169
Bērziņš, Ansis Ataols. Dabisko valodu automatizēta salīdzināšana : disertācijas 
kopsavilkums zinātnes doktora (PhD) grāda iegūšanai informācijas tehnoloģijas 
nozarē / Ansis Ataols Bērziņš ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Artis Teilāns ; zi-
nātniskie konsultanti: Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts, Matīss Blumberģis, Dr.sc.ing. 
Lūkass Burģets ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru fakultāte. — Rēzek-
ne : [Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija], MMXX [2020]. — 45 lpp. ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 35.-45. lpp. — ISBN 978-9934-8946-1-9 (brošēts).
UDK	 004.934.2(043)+81’322(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999184
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000802
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999169
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Kopkataloga Id: 000998659
Bondarenko, Andrejs. Development of Knowledge Extraction Methodology 
from Trained Artificial Neural Networks : summary of the doctoral thesis / 
Andrejs Bondarenko ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.comp. Arkādijs Bori-
sovs, Dr.sc.ing. Ludmila Aleksejeva ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grun-
dspeņķis, Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts, Dr.habil.sc.ing. Yevgeniy Bodyanskiy ; Riga 
Technical University. Faculty of Computing Science and Information Technology. 
Institute of Information Technology. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (45 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,96 MB. — Bibliogrāfija: 33.-44. lp. — 
ISBN 978-9934-22-140-8 (PDF).
UDK	 004.853(043)

Kopkataloga Id: 000998491
Bondarenko, Andrejs. Metodoloģijas izstrāde zināšanu izgūšanai no apmācī-
tiem mākslīgajiem neironu tīkliem : promocijas darba kopsavilkums / Andrejs 
Bondarenko ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.comp. Arkādijs Borisovs, Dr.sc.ing. 
Ludmila Aleksejeva ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis, 
Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts, Dr.habil.sc.ing. Yevgeniy Bodyanskiy ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas 
tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(46 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,26 MB. — Bibliogrāfija: 34.-45. lp. — ISBN 
978-9934-10-940-9 (PDF).
UDK	 004.853(043)

Kopkataloga Id: 001000622
Jackson, Ilya. Neiroevolūcijas pieeja krājumu vadības sistēmu metamodelēšanai 
un optimizācijai : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegū-
šanai būvniecības un transporta inženierzinātnēs, apakšnozare — telemātika un 
loģistika = Neuroevolutionary approach to metamodeling and optimization of in-
ventory control systems : summary of the promotion work to obtain the scienti-
fic degree doctor of science in engineering, scientific area „Civil Engineering and 
Transport”, scientific subarea „Telematics and Logistics” / Ilya Jackson ; zinātnis-
kais vadītājs Dr.sc.ing. Jurijs Tolujevs ; oficiālie recenzenti: Dr.ing. Klaus Richter, 
Dr.sc.ing. Ludmila Aleksejeva, Dr.sc.ing. Mihail Savrasov ; Transporta un sakaru 
institūts. — Rīga : Transporta un sakaru institūts, 2020. — 60 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-60. lpp. — Teksts latviešu un an-
gļu valodā. — ISBN 978-9984-818-95-5 (brošēts).
UDK	 004.94:519.876.5(043)+005.932:004.94(043)

Kopkataloga Id: 001000757
Jackson, Ilya. Neiroevolūcijas pieeja krājumu vadības sistēmu metamodelēšanai 
un optimizācijai : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda iegūšanai būvniecī-
bas un transporta inženierzinātnēs, apakšnozare — telemātika un loģistika / Ilya 
Jackson ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Jurijs Toluevs ; Transporta un sa-
karu institūts. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 186 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 121.-141. lp. — Teksts angļu valodā, 
anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 004.94:519.876.5(043)+005.932:004.94(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998659
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998491
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000622
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000757
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Kopkataloga Id: 000998948
Valsts izglītības satura centrs. Dizains un tehnoloģijas I : pamatkursa prog-
rammas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Elīna Garklāva, Edgars 
Gribusts, Evija Rozentāle ; mācību satura recenzente Jeļena Solovjova ; zinātnis-
kā recenzente Liene Jākobsone ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (62 lp., PDF): tabulas ; 1,87 
MB. — ISBN 978-9934-540-96-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Dizaina un tehnoloģiju mācību programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu 
skolotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vis-
pārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” no-
teiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus tehnoloģiju mācību jomā optimālajā mācību 
satura apguves līmenī. Skolēns turpina attīstīt pamatskolā gūtās prasmes tiešsaistes komunikā-
cijas rīku izmantošanā, tekstu strukturēšanā liela apjoma datu apstrādei un vizualizācijai, infor-
mācijas dizaina risinājumu izstrādē, ko iespējams izmantot arī citos kursos. Pamatkursā „Dizains 
un tehnoloģijas I” skolēns digitālās prasmes apgūst caur dizaina un tehnoloģiju, kā arī datorikas 
kursu saturu.

UDK	 004(073)+7.05(073)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001001889
Braucamie : atrodi un mācies! / tulkojusi Jana Bērziņa. — Rīga : Egmont Publish-
ing, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — „50 transportlīdzekļi 
un interesanti fakti zem atlokiem”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Spot and 
Learn: Vehicles. — ISBN 978-9934-16-830-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rosības pilnajās lappusēs meklē lidmašīnas, vilcienus, mašīnas, traktorus un 
vēl citus braucamrīkus. Tad pacel atlokus un uzzini interesantus faktus par dažādiem transport-
līdzekļiem, kas tik brauc un brauc!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001001878
Dzīvnieki : atrodi un mācies! / tulkojusi Jana Bērziņa. — Rīga : Egmont Publish-
ing, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — „50 dzīvas radības 
un interesanti fakti zem atlokiem”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Spot and 
Learn: Animals. — ISBN 978-9934-16-829-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rosības pilnajās lappusēs meklē vardes, pingvīnus, krokodilus, lāčus un vēl 
citas radības. Tad pacel atlokus un uzzini interesantus faktus par dažādiem dzīvnieku pasaules 
iemītniekiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001001902
Hewitt, Angei. Lieli attēli krāsošanai / [ilustrācijas]: Angei Hewitt. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2020]. 

Auto. — 96 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-
9934-16-884-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā ir daudz lielu attēlu ar biezām līnijām, lai ikviens iesācējs varētu 
droši vingrināt roku krāsošanas mākslā. Krāsošana attīsta bērna iztēli un sīko motoriku, kā arī 
sekmē acu un roku saskaņotu darbību.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998948
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001889
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001878
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001902
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Kopkataloga Id: 001001896
Hewitt, Angei. Lieli attēli krāsošanai / [ilustrācijas]: Angei Hewitt. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2020]. 

Bruņurupucis. — 96 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 
978-9934-16-885-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā ir daudz lielu attēlu ar biezām līnijām, lai ikviens iesācējs varētu 
droši vingrināt roku krāsošanas mākslā. Krāsošana attīsta bērna iztēli un sīko motoriku, kā arī 
sekmē acu un roku saskaņotu darbību.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001002004
Ķepu patruļa : uzzīmē un nodzēs! / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda 
Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm + flomasters ar sūklīti plastikāta ietverē. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-16-863-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vingrinies zīmēt un rakstīt kopā ar iemīļotajiem varoņiem! Satiec Raideru 
un viņa drosmīgos kucēnus, izpildi uzdevumus, notīri lappuses un sāc atkal no jauna! Lai prieks 
darboties!

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001001957
Ledus sirds II : 500 uzlīmes / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Linda Kalna ; 
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlī-
mes : ilustrācijas ; 27 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Frozen II 500 Stickers. — ISBN 978-9934-16-806-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Annai, Elzai un viņu draugiem aizraujošā piedzīvojumā! Grāma-
tā atradīsi vairāk nekā 30 lappuses ar attīstošiem uzdevumiem, kā arī 500 košas uzlīmes deko-
rēšanai.

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001001966
Ledus sirds II : karaliski uzdevumi / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Linda 
Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Frozen II Activity Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-861-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies saviem iemīļotajiem animācijas filmas „Ledus sirds” varoņiem, 
lai risinātu aizraujošus uzdevumus! Tas būs jautrs laika kavēklis un brīnišķīgs izaicinājums!

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001002010
Ledus sirds II : uzzīmē un nodzēs! / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Linda 
Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 18 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 27 cm + flomasters ar sūklīti plastikāta ietverē. — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen 2. Write and Wipe. — ISBN 978-9934-16-
862-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vingrinies zīmēt un rakstīt kopā ar saviem iemīļotajiem varoņiem! Satiec 
Annu, Elzu un viņu draugus, izpildi uzdevumus, notīri lappuses un sāc atkal no jauna! Lai prieks 
darboties!

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001001906
Majo, Lulu. Miljons pūču : spārnotie draugi mierpilnai krāsošanai / ilustrējusi 
Lulu Majo. — Rīga : Egmont Publishing, 2020. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrāci-
jas ; 23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: A Million Owls. — 
ISBN 978-9934-16-882-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Miljons pūcīšu aicina izkrāsot savus spārnotos sapņus un baudīt mieru, ko 
sniedz ikviena grāmatas lappuse!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001896
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002004
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001957
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001966
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002010
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001906
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Kopkataloga Id: 001001990
My Little Pony / tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktors Linda Kalna. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2020]. 

Sapos savu poniju! : uzlīmju grāmata. — 24 lpp., 6 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My 
Little Pony. — ISBN 978-9934-16-852-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā brīnišķīgajā uzlīmju grāmatā varēsi sapost vienradžus, pegazus, zemes 
ponijus un alikornus. Izveido katram Ponijvilas varonim unikālu tēlu, pielīmējot spārnus, ragu un 
daudz košu aksesuāru!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001001830
Peppa Pig : mana pirmā pužļu grāmata : saliec attēlus / tulkojusi Linda Kal-
na. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig My First 
Puzzle Book. — ISBN 978-9934-16-844-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti cūciņu Pepu un viņas draugus! Izjauc katru attēlu un mēģini atkal 
salikt pareizi! Tas ir jautri, turklāt attīsta pirkstu veiklību!

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001001944
Princeses : 500 uzlīmes / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Dis-
ney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 27 cm. — (Disney princeses). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Princess 500 Stickers. — ISBN 978-9934-16-805-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies daiļajām princesēm un viņu draugiem aizraujošā piedzīvojumā. 
Grāmatā atradīsi vairāk nekā 30 lappuses ar attīstošiem uzdevumiem, kā arī 500 košas uzlīmes 
dekorēšanai.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001001913
Princeses : brīnišķīgi uzdevumi / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; 
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumu-
rētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney princeses). — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Disney Princess Activity Book with Stickers. — 
ISBN 978-9934-16-855-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus labākos rakstāmrīkus un košākos zīmuļus, lai aizraujoši pava-
dītu laiku kopā ar princesēm un viņu draugiem! Varēsi asināt prātu ar āķīgiem uzdevumiem. Tas 
būs jautrs izaicinājums.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001000906
Vesels mazais liepājnieks : krāsojamā grāmata pirmklasniekiem / ilustrācijas un 
grafiskais dizains: Zane Bluķe. — Liepāja : [Liepājas pilsētas pašvaldības admi-
nistrācija], [2020]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.
UDK	 087.5+613.95

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001990
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001830
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001944
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001913
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000906
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Kopkataloga Id: 001000598
Ziemassvētki : darbošanās grāmata / tulkojums un izdevums latviešu valodā: 
Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 16, [2] lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Santa Surprise. — ISBN 978-9934-0-8718-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gatavojies jautram Ziemassvētku piedzīvojumam ar spēlēm, aizraujošiem 
uzdevumiem un uzlīmēm! Izgatavo svētku kartīti, saskaiti, cik dāvanu ir zem eglītes, pēc tam no 
grāmatas izņem svētkiem vajadzīgās detaļas un dodies ceļā līdzi Ziemassvētku vecītim!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000598
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 001002201
Kranāte, Baiba. Jaunās Zemes vārdnīca : atklāsmes un pieredze / Baiba Kranā-
te ; redaktors un ievada autors Ivars Kleins ; vāka dizains: Aida Čeponīte ; zīmē-
jumi: Baiba Kranāte. — [Rīga] : Baiba Kranāte, [2020]. — 159 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-23-140-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  B. Kranātes darbs ir pieredzes un atklāsmes grāmata par dzīvi paradigmu 
maiņu laikā esejas-aktivācijas vārdnīcas formā. Vārdnīcas funkcija ir sniegt atbalstu, izpratni 
tad, ja kaut kam nepieciešams tulkojums. Vai izskaidrojums. Izdevumā iekļauti QR kodi, kuri aiz-
ved lasītāju uz aprakstīto ilustrējošiem video. Pievienota „vārdnīca vārdnīcai” ar subjektīviem 
skaidrojumiem par personībām un terminiem, kuri minēti grāmatā tā saucamo jauno enerģiju 
kontekstā.

UDK	 130.122(038)+133.2(038)

Kopkataloga Id: 001002328
Стурите, Байба. Карма рождения : ведическая астрология / Байба Стури-
те ; дизайн обложки: Елена Вавилова. — [Rīga] : [Baiba Stūrīte], [2019].

Часть 1. — 250 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8850-0-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Vēdiskā astroloģija dod iespēju ielūkoties norisēs dziļāk un precīzāk pro-

gnozēt gaidāmos notikumus. Tā palīdz atklāt, kas slēpjas aiz ārējās fasādes, lai labāk saskatītu un 
izprastu arī notikumu karmiskos iemeslus.

UDK	 133.52

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001002329
Perepjolkina, V. Latvijas klīniskais personības tests : tehniskā rokasgrāmata / V. 
Perepjolkina, J. Koļesņikova, K. Mārtinsone, A. Stepens ; redaktores: Indra Orleja 
un Aija Lapsa ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2020. — 463 lpp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 125.-128. lpp. — 
ISBN 978-9934-563-66-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas klīniskā personības testa (LKPT) tehniskajā rokasgrāmatā sniegta 
informācija par tā struktūru, saturu, par testa izstrādes posmiem un testa skalu psihometriska-
jiem rādītājiem. Grāmata adresēta psihologiem un Latvijas klīniskā personības testa lietotājiem.

UDK	 159.9.072(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002201
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002328
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002329
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000998858
Lī, Helēna. Lūgšanu stāsti / Helēna Lī ; no angļu valodas tulkoja Inta Priede ; 
redaktore Anitra Roze ; vāka dizains: Ernests Treijs. — [Rīga] : Patmos, [2020]. — 
96 lpp. ; 20 cm. — (Ceļa meklētāju grāmatu klubs). — Oriģinālnosaukums: Gui-
de’s Greatest Prayer Stories. — ISBN 978-9934-548-35-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lūgšanas spēks ir prātam neaptverams! Lasot šo grāmatiņu, uzzināsi, kā tas 
izglāba divus zēnus no dziļas akas, iemācīja sievietei lasīt, izglāba misionāru no briesmīgas hai-
zivs, izārstēja sabrauktu kaķēnu, paglāba ģimeni no bada un vēl, un vēl! Tas noteikti bagātinās 
tavu ticību.

UDK	 27-29

Kopkataloga Id: 000998860
Lī Robinsone, Helēna. Eņģeļu stāsti / Helēna Lī Robinsone ; no angļu valodas 
tulkoja Inta Priede ; redaktore Anitra Roze ; vāka dizains: Ernests Treijs. — 
[Rīga] : Patmos, [2020]. — 98, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Ceļa meklētāju 
grāmatu klubs). — Oriģinālnosaukums: Guide’s Greatest Angel Stories. — ISBN 
978-9934-548-37-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Debesu eņģeļi arī šodien ir mūsu vidū. Dažreiz viņi pieņem cilvēku izskatu, 
lai atbildētu uz kādu izmisīgu lūgšanu. Tās nav izdomātas leģendas, tie ir patiesi stāsti, kas pirmo 
reizi publicēti kristīgajā žurnālā „Guide”. Lasot šos stāstus, jūsu ticība tiks atjaunota un stiprināta.

UDK	 27-29

Kopkataloga Id: 001000547
Siliņš, Jānis. Latviešu tautiskais pasaules uzskats : pagātne un tagadne / Jānis 
Siliņš. — [Rīga] : Fonds „Inteliģence”, 12020 [2020]. — 338, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
29 cm. — ISBN 978-9934-596-07-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latviešu tautiski-dinamiskais pasaules uzskats mūsdienīgi pieņemami parā-
da, ka var iztikt bez neizskaidrojamas mistikas. Tas atšķiras no visiem citiem cilvēku izdomātiem 
dievu aprakstiem ar to, ka nezināmo, neizprotamo parāda ar parastai dzīvošanai līdzīgu teiks-
mainību. Smeliet no žurnāla „Ilustrētā Zinātne” un līdzīgiem avotiem — varēsiet apbrīnot cilvē-
ka saprāta un iztēles spēju ne tikai izdomāt nepierādāmus mistikas paraugus, bet arī paredzēt 
un atklāt, parādīt un pierādīt neiedomājami sarežģītās, it kā pārdabiskās norises gan Dabā, tās 
daļā — cilvēkā, gan Visumā. Šī grāmata ir veidota kā Saruna. Saruna par pagātni, tagadni, nākotni. 
Par mums šajā pasaulē.

UDK	 257.7(=174)

Kopkataloga Id: 001001431
Vium-Olesen, Jacob. Arlabunakti, Dievs! / [teksts]: Jacob Vium-Olesen ; [ilus-
trācijas]: Gustavo Mazali ; tulkotājs Valdis Tēraudkalns ; redaktore Milda Klam-
pe. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2020]. — 39 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — 
Grāmatas muguriņai piestiprināts rokturītis. — Oriģinālnosaukums: Good Night 
God. — ISBN 978-9934-592-00-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir lieliska lasāmviela pirms gulētiešanas. Tajā atrodami pazīstami 
Bībeles stāsti, kas pielāgoti 2-4 gadus veciem bērniem. Katrs stāsts beidzas ar labas nakts vēlēju-
mu visiem stāsta varoņiem. Grāmatiņa spīd tumsā.

UDK	 27-236.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998858
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998860
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000547
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001431
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001001341
Freibergs, Zigmunds. pasākumu vadīšanas māksla : kā to apgūt un lietot jebku-
rā ar uzstāšanos saistītā jomā / Zigmunds Freibergs ; redaktore Jana Boikova ; 
vāka dizaina autors Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 464 lpp. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: [437.]-464. lpp. — ISBN 978-9934-0-8942-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Z. Freibergs ir apkopojis 16 gadu laikā apgūtās teorētiskās un praktiskās zinā-
šanas un uzrakstījis savu pirmo grāmatu — pirmo mācību līdzekli latviešu valodā par pasākumu 
vadīšanas principiem. Tajā jūs uzzināsiet, kas ir svarīgākais pasākumu vadīšanā, kāpēc tieši tas ir 
svarīgākais, kā attīstīt un pilnveidot pasākumu vadīšanu? Šī ir rokasgrāmata esošajiem un topo-
šajiem kāzu, jubileju, korporatīvo un citu veidu pasākumu plānotājiem un vadītājiem, jo palīdzēs 
organizēt oriģinālus, gaumīgus un aizraujošus pasākumus, izveidot to scenārijus, plānus, saturis-
ko un vizuālo noformējumu.

UDK	 304.4(035)+394.48(035)

Kopkataloga Id: 001000607
Purēns, Vilnis. Sociālās zinības un vēsture 4. klasei : mācību grāmata / Vilnis 
Purēns ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2020]. — 96 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 30 cm. — ISBN 978-9984-46-420-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747. par valsts pamatizglītī-
bas standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018.) noteiktajiem sasniedzama-
jiem rezultātiem caurviju prasmēs, sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācī-
bu jomā. Atbilstīgi programmas „Sociālās zinības 1.-9. klasei” paraugam, 4. klasē ietverti temati 
„Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā”, „Kā darbojas sociālās grupas dažādos lai-
kos?”, „Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā?” un „Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā?”, 
„Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi?”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam ar 
precizētu mācību kursa programmu.

UDK	 3(075.2)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001002164
Botsmane, Reičela. Kam uzticēties? : kā tehnoloģijas mūs satuvināja, un kāpēc 
tās varētu mūs atsvešināt / Reičela Botsmane ; no angļu valodas tulkojusi Sig-
ne Skujeniece ; redaktore Ieva Bakāne. — Rīga : Valters un Rapa, [2020]. — 326, 
[1] lpp. : portrets, shēmas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 273.-[308.] lpp. un alfabētiskais 
rādītājs: 309.-326. lpp. — Oriģinālnosaukums: Who can you trust?. — ISBN 978-
9934-570-08-7 (iesiets).
UDK	 316.6+316.422

Kopkataloga Id: 001001381
Čamoro-Premuziks, Tomass. Kāpēc par līderiem kļūst tik daudz nekompetentu 
vīriešu (un kā to labot) / Tomass Čamoro-Premuziks ; no angļu valodas tulko-
jusi Lilija Berzinska ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 
190 lpp. ; 23 cm. — Ziņas par autoru: [189.]-190. lpp. — Bibliogrāfija piezīmēs: 
167.-186. lpp. — Oriģinālnosaukums: Why Do So Many Incompetent Men Become 
Leaders? (and how to fix it). — ISBN 978-9934-0-8812-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kāpēc nekompetenti vīrieši tik viegli kļūst par līderiem? Kāpēc kompeten-
tiem cilvēkiem (it sevišķi — kompetentām sievietēm) ir tik grūti veidot karjeru? Apkopojis vairā-
ku gadu desmitu skrupulozus pētījumus, autors secina: kaut arī vairākums līderu ir vīrieši, viņu 
spējas salīdzinājumā ar līderēm sievietēm bieži vien ir zemākas. Kad kompetentas sievietes vai 
vīrieši netiek pamanīti, mēs ciešam no šādas netaisnības sekām, jo iegūstam ačgārnu sistēmu, 
kurā tiek atbalstīta iedomība un skaļums, nevis pieticība un gudrība. Taču šo problēmu var atri-
sināt. Autors skaidri un nepārprotami parāda, kāda ir laba vadība un kā jauna sistēma un gudra 
izvēle var palīdzēt izvirzīt vadītāju amatos pareizos cilvēkus.

UDK	 316.46+159.98:31+005.322:316.46

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001341
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000607
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002164
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001381
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Kopkataloga Id: 000999312
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, Nataļja Verina, 
Karina Zalcmane ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : 
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020.

2020, Sējums 2, Kultūra un māksla. — 140 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 30 cm. — „ISSN 2500-9761”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, viens raksts arī angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konfe-
rencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2020”. Sējumā ir iekļauti raksti, kuros ir 
atspoguļoti veikto pētījumu rezultāti kultūras un mākslas jomās.

UDK	 316.7(062)+7(062)

332  Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 001000764
Sakovskis, Aleksandrs. Mājokļu valsts politikas īstenošanas virzieni Latvijā = 
Direction of Implementation of State Housing Policy in Latvia : promocijas darbs 
zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikas zinātnē iegūšanai, zinātnes apakš-
nozare: reģionālā ekonomika / Aleksandrs Sakovskis ; darba zinātniskā vadītāja 
Dr.oec. Inna Stecenko ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. — [Rīga] : [izgatavotājs 
nav zināms], 2020. — 173 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Biblio-
grāfija: 160.-170. lpp. un zemsvītras piezīmēs. 
UDK	 332.821(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001000623
Sakovskis, Aleksandrs. Mājokļu valsts politikas īstenošanas virzieni Latvijā : 
promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikas 
zinātnē iegūšanai = Direction of Implementation of State Housing Policy in Lat-
via : summary of the doctoral thesis for the scientific PhD degree in economic 
science / Aleksandrs Sakovskis ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Inna Stecenko ; 
oficiālie recenzenti: Dr.oec. Tatjana Muravska, Dr.oec. Iveta Mietule, PhD Marian-
na Drazhanova ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. — Rīga : Baltijas Starptautiskā 
akadēmija, 2020. — 142 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-
47-224-9 (brošēts).
UDK	 332.821(474.3)(043)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 001002414
Еране, Йоланта. Денежок учится понимать деньги : детям о деньгах : 5-10 
лет / Йоланта Еране, Кристине Вилцане ; редактор и переводчик Jelena Bu-
danceva ; иллюстратор Agnese Kalve. — [Rīga] : [Jolanta Jērāne], [2019]. — 84, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Naudiņš mācās saprast naudu. — ISBN 978-9934-19-832-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jautri un pamācoši stāsti par šķietami sarežģītu tēmu — nauda. Divi brāļi — 
Naudiņš un Jautriņš — dodas ceļojumā un vienkāršā veidā iepazīst sarežģīto finanšu pasauli: ka-
batasnaudu, bankomātu, karti, banknotes un monētas, budžetu, obligātos tēriņus, krāšanas ideju 
mērķu piepildīšanai, izvēli, līdzsvaru, atbildību un daudz ko citu.

UDK	 336.74(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999312
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000764
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000623
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002414
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001002112
Krimināllikums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2020. gada 22. jūnijam ; 
Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, 
kas izsludināti līdz 2020. gada 22. jūnijam / redaktori: Māris Teteris, Elita Jurkjā-
ne ; Latvijas Republikas Prokuratūra. — Rīga : Latvijas Republikas Prokuratūra, 
[2020]. — 248 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8620-7-6 (brošēts).
UDK	 343.2(474.3)(094)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 001002028
Шабанов, Евгений. Работаем тихо, ребята! : очерки о рижском уголовном 
розыске / Евгений Шабанов. — Издание 2-е, исправленное и дополнен-
ное. — Rīga : Retorika A, [2019]. — 357, [2] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-568-22-0 (iesiets).
UDK	 351.746.2(474.362.2)+343.132(474.362.2)

355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 001001174
Bērziņa, Aiga. Drošības dienests starpkaru Latvijā, 1918-1940: vēsture / Aiga 
Bērziņa, Guntis Vāveris ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; māksli-
niece Vanda Voiciša ; priekšvārds: Normunds Mežviets. — Rīga : Valsts drošības 
dienests, 2020. — 327 lpp. : faksimili, diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 258.-269. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 
270.-281. lpp. — ISBN 978-9934-8830-4-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata iepazīstina ar pagaidām maz pētītu tēmu — Latvijas Republikas 
civilā pretizlūkošanas un iekšējās drošības dienesta (arī politiskās policijas vai politpārvaldes) 
vēsturi starpkaru periodā. Grāmata apliecina vispārzināmo aksiomu — nevienas valsts sekmīga 
pastāvēšana nav un nebūs iespējama bez spēcīgas specdienestu sistēmas, kas ir neatņemams 
stūrakmens katras valsts nacionālās drošības un aizsardzības jomā.

UDK	 355.40(474.3)(091)+351.746(474.3)(091)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000995263
Dreimane, Lana Frančeska. Taxonomy of Learning in Virtual Reality : doctoral 
thesis submitted for the Ph.D. degree in education science, subfield of general 
education / Lana Frančeska Dreimane ; supervisor Dr.paed. Linda Daniela ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Education, Psychology and Art. — Riga : [izgatavotājs 
nav zināms], 2020. — 170 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 138.-148. lp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.
UDK	 37.091.3:004.946(043)+004.946:37.018.4(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002112
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002028
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001174
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000995263
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Kopkataloga Id: 000995260
Dreimane, Lana Frančeska. Taxonomy of Learning in Virtual Reality : summary 
of doctoral thesis submitted for the Ph.D. degree in education science, subfield 
of general education / Lana Frančeska Dreimane ; supervisor Dr.paed. Linda Da-
niela ; reviewers: Dr.paed. Zanda Rubene, Dr.sc.ing., Dr.paed. Alla Anohina Nau-
meca, Dr.paed. Nora Jansone Ratinika ; University of Latvia. Faculty of Education, 
Psychology and Art = Virtuālās realitātes mācīšanās taksonomija : promocijas 
darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātnēs, 
apakšnozare: vispārīgā pedagoģija / Lana Frančeska Dreimane ; darba zinātnis-
kais vadītājs Dr.paed. Linda Daniela ; darba recenzenti: Dr.paed. Zanda Rubene, 
Dr.sc.ing., Dr.paed. Alla Anohina Naumeca, Dr.paed. Nora Jansone Ratinika ; Lat-
vijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Riga : Uni-
versity of Latvia, 2020. — 82 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
80.-82. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-544-1 (brošēts).
UDK	 37.091.3:004.946(043)+004.946:37.018.4(043)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000998503
Dedze, Indra. Skolēnu sasniegumi lasīšanā sākumizglītības posmā = Student’s 
Reading Achievement in Primary Education / Antras Ozolas redakcijā ; Indra 
Dedze, Andrejs Geske, Veronika Golubicka, Andris Grīnfelds, Agate Jarmakoviča, 
Nataļja Jevdokimova, Agnese Mālere, Antra Ozola, Karīna Silova, Liene Zizlāne ; 
recenzenti: Dr.sc.admin. Ieva Johansone, Dr.sc.admin. Ināra Upmale, Dr.sc.admin. 
Daina Vasiļevska ; sastādītāja Antra Ozola ; literārā redaktore Austra Celmi-
ņa-Ķeirāne ; tulkotāja Anita Auziņa ; vāka autors Agris Dzilna ; Latvijas Universi-
tāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības pētniecības insti-
tūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (382 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,13 MB. — (Izglītības pētniecība Latvijā ; Nr. 
10). — Bibliogrāfija: 363.-379. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums, saturs 
un rakstu nosaukumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-527-58-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija veltīta ceturto klašu skolēnu lasītprasmes izpētei starptautiskā 
salīdzinošā izglītības pētījuma ietvaros. Tajā starptautiskā un nacionālā kontekstā analizēti Latvi-
jas skolēnu lasītprasmes sasniegumi un faktori, kas tos ietekmē. Darbā izmantoti Starptautiskās 
izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas 
pētījuma PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dati par laika posmu no 2001. 
līdz 2016. gadam.

UDK	 373.32.091.26(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001000611
Namsone, Dace. Skolotājs Prātnieku laboratorijā : atgādnes skolotājam, kurš 
mācās / Dace Namsone, Līga Čakāne, Ilze France ; redaktore Ieva Zarāne ; dizaina 
ideju autors Miks Dzenis ; LU Starpnozares Izglītības Inovāciju Centrs. — [Rīga] : 
[Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds], [2020]. — 30 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21×30 cm. — (Uzdrīksties! Domā! Radi!). — Biblio-
grāfija: uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-18-561-8 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Viens no LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra projekta „Prātnieku la-
boratorija” mērķiem ir izveidot mācību programmu, kas 4.-6. klases skolēniem piedāvā padziļi-
nātu un integrētu mācīšanos eksaktajās zinātnēs — dabaszinībās, matemātikā, inženierzinībās, 
tehnoloģijās un dizainā, ietverot programmēšanas un robotikas elementus. Izstrādājot un apro-
bējot padziļināto mācību saturu, izmantotas LU SIIC pētnieku radītās idejas, domājot par pieejas 
maiņu gan mācību saturam, gan procesam, un to realizējot saskaņā ar pamatizglītības obligāto 
mācību saturu, nodrošinot atbilstību „Skola 2030” pamatnostādnēm.

UDK	 373.3.091.3(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000995260
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998503
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000611
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378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000998901
Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fa-
kultāte. Gadagrāmata = Yearbook / redakcijas kolēģija: Ēriks Geriņš, Aldis Ba-
lodis, Dace Šneidere, Anita Avišāne, Agnese Narunovska ; sastādītāja un latviešu 
valodas redaktore Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU Izdevnie-
cība, 2020.

2020. — 1 tiešsaistes resurss (97 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti, shēmas ; 14,04 
MB. — Bibliogrāfija: 36. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-22-472-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  RTU MTAF gadagrāmatā atspoguļota fakultātes vēsture, sniegtas ziņas par 
fakultātes struktūru, personālu un pētniecības projektiem, par fakultātes studentu pašpārvaldes 
dzīvi, par piedāvātajām studiju programmām mehānikas, mašīnbūves, inženiertehnikas dizaina, 
mašīnu un aparātu būvniecības, mehatronikas, automobiļu, dzelzceļa, aviācijas transporta, trans-
porta sistēmu inženierijas, medicīnas inženierijas un fizikas, siltumenerģētikas un siltumtehni-
kas, nanoinženierijas un ražošanas tehnoloģijas jomā.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(058)+62:378.6(474.362.2)(058)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998901
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001000613
Prātnieku laboratorija : [metodiskais materiāls] / izstrādājuši: D. Bērtule, J. Kos-
mača, M. Mikīte, E. Neilande, A. Nikolajenko, K. Purviņš, L. Sinka, M. Sjomkāne, 
M.N. Strakova. R. Šmite, A. Šneidere, I. Veinberga, L. Zālīte, S. Zembkovskis, A. Zī-
līte ; redaktore Ruta Puriņa ; dizains: Baiba Lazdiņa ; LU Starpnozaru izglītības 
un inovāciju centrs. — [Rīga] : [Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds], 
[2020]. — 14 atsevišķas nenumurētas lp. mapē : ilustrācijas ; 22 cm. — (Uz-
drīksties! Domā! Radi!). — ISBN 978-9934-18-550-2.

A n o t ā c i j a :  LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra projekts „Prātnieku laboratorija” 
ir interešu izglītības skola, kas piedāvā alternatīvu, mērķtiecīgu, padziļinātu mācīšanos eksakta-
jās zinātnēs 4.-6. klases skolēniem — eksperimentējot, pētot, radot jaunus produktus, atklājot, 
veidojot, papildinot zināšanas un prasmes, saskatot kopīgo un atšķirīgo. Tā ietver dabaszinātņu, 
matemātikas un tehnoloģiju jomas nodarbības, kas izveidotas pēctecīgi trīs gadu mācību ciklam, 
balstoties arī uz pilnveidotā mācību satura piedāvātajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Īpaša 
uzmanība tiek veltīta arī komunikācijas, domāšanas, sadarbības, vērtēšanas un domāšanas par 
domāšanu prasmju attīstīšanai.

UDK	 5(072)+51(072)+007.5(072)

Kopkataloga Id: 000999078
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola. Skolēnu zinātnis-
kās pētniecības darbu tēzes / sastādītāja Līga Kamola ; literārā redaktore Rūta 
Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore ; RTU Inženierzinātņu vidusskola. — [Rīga] : RTU 
Izdevniecība, 2019.

Nr. 1 (2019). — 1 tiešsaistes resurss (78 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 2,07 
MB. — Bibliogrāfija tēžu beigās. — Priekšvārds paralēli latviešu un angļu va-
lodā, kopsavilkums angļu valodā.

UDK	 5(082)+6(082)

502/504  Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.  
Draudi videi un aizsardzība pret tiem

Kopkataloga Id: 000997305
Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs : mācību materiāli skolām enerģi-
jas patēriņa samazināšanai / Vidzemes plānošanas reģions. — Cēsis : Vidzemes 
plānošanas reģions, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (166 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 25,20 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-8940-
2-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Lai veicinātu racionālu enerģijas patēriņu izglītības iestādēs un rosinātu 
skolēnus kļūt par zinošiem un atbildīgiem enerģijas lietotājiem, Vidzemes plānošanas reģions 
sagatavoja izglītojošu mācību materiālu par efektīvas enerģijas izmantošanu skolās. Materiāls 
ietver 10 tēmas: enerģijas patēriņš ēkās, apkure, elektrība, enerģijas veidi, klimata pārmaiņas, 
apgaismojums, ventilācija, ūdens, energoplānošana, atkritumi. Tā mērķis ir sniegt saturisku un 
metodisku atbalstu pedagogiem skolēnu motivēšanā un sagatavošanā, kļūstot par zinošiem un 
atbildīgiem enerģijas izmantotājiem.

UDK	 502.173(072)+697.1(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000613
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999078
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000997305
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59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001000579
Matrozis, Ruslans. Putnu vērošana Slīteres Nacionālajā parkā / Ruslans Matro-
zis ; noformējums: Zane Rubene ; zīmējumi: Daiga Segliņa ; kartes: Ieva Ābeltiņa, 
Janis Puga. — Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2020. — 112 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, kartes ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 71.-73. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8905-3-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata populārzinātniskā veidā iepazīstina ar Slīteres apkārtnes ornito-
faunas izpētes vēsturi, sniedz ieskatu par Slīterē ligzdojošajiem putniem. Atsevišķa sadaļa veltīta 
arī putnu migrācijai, jo Slīteres Nacionālā parka teritorijā atrodas Kolkas rags, kas ir viena no 
labākajām putnu migrācijas vērošanas vietām Latvijā.

UDK	 598.2(474.324)+598.2.081.11(474.324)+598.2(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000579
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000987975
Guļevska, Lia. Romans Lācis. Sirds cilvēks / Lia Guļevska ; atbildīgā redakto-
re Liene Soboļeva ; grafiskais noformējums: Margarita Stoka. — Rīga : Juma-
va, [2019]. — 230, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: [227.] lpp. — ISBN 978-9934-20-386-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pusaudža gados viņš gribēja kļūt par jūrnieku, puikas ideāls bija brālēns, 
kuģa kapteinis — liela auguma, stiprs, redzējis visu pasauli un labi pelna. Dzīvē iegrozījās pa-
visam citādi — jūrskolā viņš netika un kompānijas pēc iestājās Medicīnas skolā. Pašlaik Rīgas 
Stradiņa universitātes profesors Romans Lācis ir līderis sirds ķirurģijā, un tas ir viņa sirdsdarbs.

UDK	 61(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001000423
Ūdris, Uldis. No otras puses : … kad ārsti vairs nespēj palīdzēt : pieredzes stāsts / 
Uldis Ūdris ; redaktore Agnese Piļāne ; vāka dizains: Līga Kandere. — Rīga : Ezer-
rozes grāmatas, 2020. — 34, [2] lpp., 284 lpp. ; 21 cm. — Abpusēji lasāms izde-
vums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija. — ISBN 978-9934-587-59-7 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata nav filozofiska apcere par veselību, bet par organisma ietekmētu 
fizioloģiju, kura izpaužas kā cilvēka labsajūta un funkcionalitāte. Par apzinātu praksi un rīcību, 
kura pakāpeniski iemāca izjust spēku, pārliecību un sevi kā enerģijas resursu. Iepazīsti sava or-
ganisma dabiskās funkcijas un vajadzības! Izveido un nostiprini jaunus šūnu attīstības ciklus! 
Attīsti dziļāku saikni un ietekmi pār organisma līdzsvarošanās procesiem! Iemācies apzināti ie-
tekmēt sava ķermeņa stresa atbildes reakciju, savu spēju dabiski neitralizēt stresa ietekmi tā, lai 
saglabātu vai atjaunotu šūnu funkcionalitāti. Katrs, kurš ievēros šeit minētās organisma pamat-
vajadzības, krietni uzlabos savu dzīves kvalitāti.

UDK	 615.85

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 000998918
Rīgas Tehniskā universitāte. Studentu zinātniskā un tehniskā konference 
(2020 : Rīga, Latvija). RTU Studentu zinātniskās konferences tēžu krājums / 
atbildīgā par izdevumu Simona Granta ; redaktore Irēna Skārda ; vāka dizains: 
Paula Lore ; Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments, Rīgas Tehniskā 
universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020.

2020. — 1 tiešsaistes resurss (200 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti, shēmas, ta-
bulas ; 3,04 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-466-9 (PDF).

UDK	 62(062)+66/69(062)+33(062)+004(062)

Kopkataloga Id: 001001506
Rīgas Tehniskā universitāte. Studentu zinātniskā un tehniskā konference 
(2020 : Rīga, Latvija). RTU Studentu zinātniskās konferences tēžu krājums / 
atbildīgā par izdevumu Simona Granta ; redaktore Irēna Skārda ; vāka dizains: 
Paula Lore ; Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlaments, Rīgas Tehniskā 
universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020.

2020. — 199 lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfi-
ja zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
22-465-2 (brošēts).

UDK	 62(062)+66/69(062)+33(062)+004(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000987975
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000423
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998918
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001506
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621  Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.  
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas

Kopkataloga Id: 000998468
Ločs, Sergejs. Laser Cladded Surface Hardening Coating with Gradient of Me-
chanical Properties : summary of the doctoral thesis / Sergejs Ločs ; scientific 
supervisor Dr.sc.ing. Irīna Boiko ; official reviewers: Dr.sc.ing. Ēriks Geriņš, Dr.sc. 
Alexander S. Kalinichenko, Ph.D. Vadim V. Savich ; Riga Technical University. Fa-
culty of Mechanical Engineering. Transport and Aeronautics Institute of Mecha-
nics and Mechanical Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes re-
surss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,64 MB. — Bibliogrāfija: 
34.-37. lp. — ISBN 978-9934-22-458-4 (PDF).
UDK	 621.771.8(043)

Kopkataloga Id: 000998469
Ločs, Sergejs. Lāzeruzkausēts virsmu nocietinošs vienslāņa pārklājums ar me-
hānisko īpašību gradientu : promocijas darba kopsavilkums / Sergejs Ločs ; zināt-
niskā vadītāja Dr.sc.ing. Irīna Boiko ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ēriks Geriņš, 
Dr.sc. Alexander S. Kalinichenko, Ph.D. Vadims Savičs ; Rīgas Tehniskā Universitā-
te. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020.- 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,66 MB. — Bibliogrāfija: 34.-37. lp. — ISBN 
978-9934-22-456-0 (PDF).
UDK	 621.771.8(043)

Kopkataloga Id: 000998471
Oļekšijs, Romāns. Kombinētā cikla energobloku elektrisko iekārtu modernizā-
cija darbības pielāgošanai mūsdienu elektroenerģijas tirgus prasībām : promoci-
jas darba kopsavilkums / Romāns Oļekšijs ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Oļegs 
Linkevičs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ļubova Petričenko, Dr.sc.ing. Saulius 
Gudzius, Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektro-
tehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 2,74 MB. — Bibliogrāfija: 44.-49. lp. — ISBN 978-9934-22-452-2 
(PDF).
UDK	 621.311.26(043)

Kopkataloga Id: 000998474
Oļekšijs, Romāns. Modernisation of Electric Equipment of Combined Cycle 
Units for Adaption to New Electricity Market Requirements : summary of the 
doctoral thesis / Romāns Oļekšijs ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Oļegs Linke-
vičs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Lubov Petrichenko, Dr.sc.ing. Saulius Gudzius, 
Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; Riga Technical University. Faculty of Electrical 
and Environmental Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU 
Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 2,54 MB. — Bibliogrāfija: 44.-49. lp. — ISBN 978-9934-22-454-6 (PDF).
UDK	 621.311.26(043)

Kopkataloga Id: 000998485
Soboļevskis, Aleksejs. Detection of the Most Vulnerable Network Elements in 
Power Systems : summary of the doctoral thesis / Aleksejs Soboļevskis ; scienti-
fic supervisor Dr.sc.ing. Inga Zicmane ; official reviewers: Dr.sc.ing. Anna Mutule, 
Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs, Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; Riga Technical 
University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Power Engi-
neering. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 1,63 MB. — Bibliogrāfija: 36.-37. lp. — ISBN 978-9934-
22-440-9 (PDF).
UDK	 621.311.016.35:519.876.5(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998468
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998469
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998471
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998474
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998485
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Kopkataloga Id: 000998487
Soboļevskis, Aleksejs. Visvājāko tīkla elementu noteikšana energosistēmās : 
promocijas darba kopsavilkums / Aleksejs Soboļevskis ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.
ing. Inga Zicmane ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Alek-
sandrs Ļvovs, Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; Rīgas Tehniskā Universitāte. 
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Elektroenerģijas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 1,65 MB. — Bibliogrāfija: 34.-35. lp. — ISBN 978-9934-22-
442-3 (PDF).
UDK	 621.311.016.35:519.876.5(043)

Kopkataloga Id: 000998484
Soboļevskis, Dmitrijs. Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozē-
šana : promocijas darba kopsavilkums / Dmitrijs Soboļevskis ; zinātniskie vadītā-
ji: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats, Dr.sc.ing. Romāns Petričenko ; oficiālie 
recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs, Dr. Saulius Gudzi-
us ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un vides inženierzinātņu fakultāte. 
Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(43 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,05 MB. — Bibliogrāfi-
ja: 40.-43. lp. — ISBN 978-9934-22-448-5 (PDF).
UDK	 621.311(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000998479
Soboļevskis, Dmitrijs. Forecasting of Processes Influencing the Operation of the 
Power System : summary of the doctoral thesis / Dmitrijs Soboļevskis ; scien-
tific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats, Dr.sc.ing. Romāns Pet-
ričenko ; official reviewers: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs, 
Dr. Saulius Gudzius ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environ-
mental Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,95 
MB. — Bibliogrāfija: 42.-45. lp. — ISBN 978-9934-22-450-8 (PDF).
UDK	 621.311(474.3)(043)

631  Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 000983123
Lēnerts, Arnis. Precīza minerālmēslojuma lietošana / Arnis Lēnerts, Dina 
Popluga, Dzidra Kreišmane ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Re-
publikas Zemkopības ministrija. — [Jelgava] : [LLU], 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(16 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,48 MB. — (Klimatam draudzīga lauksaim-
niecības prakse Latvijā). — ISBN 978-9984-48-352-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Precīza minerālmēslojuma lietošana ir saskaņotu pasākumu kopums, iz-
mantojot informācijas tehnoloģiju iespējas (globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS), sensori, 
programmatūra, aplikācijas, īpaši aprīkoti izkliedētāji u.c.) minerālmēslu normu plānošanā un 
izkliedē.

UDK	 631.82

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998487
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998484
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998479
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000983123
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Kopkataloga Id: 000983169
Lēnerts, Arnis. Šķidro kūtsmēslu separēšana / Arnis Lēnerts, Dina Popluga, 
Dzidra Kreišmane ; materiāla sagatavošanā konsultēja: Juris Cīrulis, Mārtiņš Vaļ-
ko un Uldis Ķirsis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrija. — [Jelgava] : [LLU], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (15 lp., 
PDF) : ilustrācijas, shēma, tabulas ; 2,40 MB. — (Klimatam draudzīga lauksaim-
niecības prakse Latvijā). — ISBN 978-9984-48-354-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šķidro kūtsmēslu separēšanas mērķis ir palielināt kūtsmēslu apsaimnieko-
šanas efektivitāti, iegūt papildus produktus no kūtsmēsliem, samazināt saražotā barības vielu 
koncentrāta apstrādes, transportēšanas un uzglabāšanas laiku, padarīt to vieglāk uzglabājamu 
un iestrādājamu augsnē, samazināt enerģijas patēriņu un ietekmi uz vidi, kas saistīta ar kūts-
mēslu iestrādi augsnē, samazināt smaku un piesārņotāju emisijas un samazināt augu slimību 
izplatību.

UDK	 631.862+631.333.92

Kopkataloga Id: 000983641
Naglis-Liepa, Kaspars. Tieša organiskā mēslojuma iestrāde augsnē / Kaspars 
Naglis-Liepa, Dina Popluga, Dzidra Kreišmane ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. — [Jelgava] : [LLU], 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (12 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,30 MB. — (Klimatam 
draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā). — ISBN 978-9984-48-356-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pasākuma ieviešanas mērķis ir samazināt slāpekļa zudumus, izkliedējot 
šķidro organisko mēslojumu uz augsnes vai iestrādājot tos augsnē saimniecībās, kurās ir šķidr-
mēslu un/vai vircas krātuves vai biogāzes stacijas. Pasākums piemērots augkopības un lopkopī-
bas saimniecībām ar graudaugu, kukurūzas un zālāju platībām.

UDK	 631.333.4

Kopkataloga Id: 000983112
Popluga, Dina. Mēslošanas plānošana / Dina Popluga, Dzidra Kreišmane ; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Republikas Zemkopības ministri-
ja. — [Jelgava] : [LLU], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (15 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 2,40 MB. — (Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā). — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-48-351-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mēslošanas plānošanas pamatuzdevums ir nodrošināt optimālu kultūraugu 
mēslošanu, jo augiem nepieciešamo pamatelementu trūkums var samazināt augšanu un ražību, 
savukārt augu neizmantotā slāpekļa pārpalikums rada ekonomiskos un vides zaudējumus, vei-
dojot N2O emisijas un slāpekļa noplūdes gruntsūdeņos un virszemes ūdenstecēs.

UDK	 631.81(474.3)

Kopkataloga Id: 000983138
Popluga, Dina. Skābu augšņu kaļķošana / Dina Popluga, Dzidra Kreišmane ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Republikas Zemkopības minis-
trija. — [Jelgava] : [LLU], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (10 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 2,21 MB. — (Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā). — 
ISBN 978-9984-48-353-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Skābā augsnē ir par maz kalcija, bet tas ir viens no galvenajiem barības ele-
mentiem augu augšanai. Ja augsnes nekaļķo, augsnes struktūra degradējas, sablīvējas, tajā vei-
dojas augiem nelabvēlīgs mitruma un gaisa režīms, arī nitrifikācijas process skābās augsnēs ir 
traucēts — pasliktinās mikroorganismu darbība, aktivizējas augu slimību izplatība un līdz ar to 
samazinās raža.

UDK	 631.821

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000983169
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000983641
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000983112
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000983138
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Kopkataloga Id: 000983644
Popluga, Dina. Zaļmēslojuma augu audzēšana / Dina Popluga, Dzidra Kreiš-
mane ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrija. — [Jelgava] : [LLU], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (15 lp., PDF) : ilustrā-
cijas, tabulas ; 1,26 MB. — (Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvi-
jā). — ISBN 978-9984-48-357-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Kultūraugu audzēšana zaļmēslojumam ir viena no iespējām mazināt lauk-
saimniecības negatīvo ietekmi uz vidi un attīstīt ilgtspējīgu lauksaimniecību. Zaļmēslojums ir 
uzskatāms par alternatīvo mēslošanas līdzekli, tā audzēšana un iestrāde uzlabo augsnes auglību 
un veicina uzņēmuma ekonomikas dažādošanu un ienākumu palielināšanos.

UDK	 631.874(474.3)

Kopkataloga Id: 000983093
Sudārs, Ritvars. Meliorācijas sistēmu uzturēšana / Ritvars Sudārs, Dina Popluga, 
Dzidra Kreišmane ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrija. — [Jelgava] : [LLU], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (15 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,36 MB. — (Klimatam draudzīga lauksaimniecības 
prakse Latvijā). — ISBN 978-9984-48-350-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Meliorācijas sistēmu uzturēšanai ir kompleksa ietekme uz augsni un tās 
auglību. Gan pārmitra, gan pārāk sausa augsne ir nepiemērota kultūraugu audzēšanai. Līdz šim 
Latvijā arvien aktuāla ir bijusi pārmitro zemju nosusināšana, taču, mainoties klimatam, par ne-
pieciešamību kļūst abpusējā mitruma regulēšana un kompleksa pieeja zemes ierīkošanas jautā-
jumiem.

UDK	 631.62(474.3)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000983183
Popluga, Dina. Tauriņziežu iekļaušana kultūraugu rotācijā slāpekļa piesaistei / 
Dina Popluga, Dzidra Kreišmane ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvi-
jas Republikas Zemkopības ministrija. — [Jelgava] : [LLU], 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (14 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,20 MB. — (Klimatam draudzīga lauk-
saimniecības prakse Latvijā). — ISBN 978-9984-48-355-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Proteīnaugus Latvijā var sekmīgi audzēt gan lopbarībai, gan zaļmēslojumam, 
gan bišu ganībām. Tauriņziežu dzimtas augiem ir spēcīga, dziļi ejoša mietsakne, kas labi irdina 
un aerē augsni. Pēc to audzēšanas augsnē saglabājas vertikālās ejas, pa kurām notiek mitruma 
un barības elementu pārvietošanās, bet lielais sakņu un augu atlieku daudzums augsnē pēc tau-
riņziežiem nodrošina trūdvielu palielinājumu un uzlabo augsnes struktūru.

UDK	 633.31/.37+631.461.5

Kopkataloga Id: 001000508
Tomāti : audzēšana uz lauka un siltumnīcā / konsultante Elga Bražūne ; sastādī-
tāja un atbildīgā redaktore Arta Ciša. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 227 lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-15-824-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai vēlies izaudzēt gardus un sulīgus tomātus savā piemājas dārziņā, siltum-
nīcā vai puķpodā? Latvijas tomātu audzētāju un kolekcionāru Elgas Bražūnes, Austras Zaļumas, 
Valda Pūliņa, Natālijas Zeltiņas, Laimas Hercbergas un Vidvuda Gruzdiņa un citu dārzkopju pado-
mu un ieteikumu grāmata „Tomāti” būs īstais sabiedrotais ceļā pie labas ražas. Grāmatā apkopoti 
Latvijas tomātu audzētāju padomi un knifiņi, kas sniegs atbildes uz jautājumiem, kuras ir pārbau-
dītas šķirnes ar garšīgiem augļiem, kā iegūt bagātu ražu no vesela stāda, kā labāk un ātrāk tikt 
pie kārotā garduma, kā pagatavot ēdienus ar tomātiem. Grāmatas saturam izmantoti arī „Lauku 
Avīzes” tematiskie pielikumi „Tomāti no sēklas līdz ražai” un „Pašu audzēti tomāti”.

UDK	 635.64

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000983644
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000983093
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000983183
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000508
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636  Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.  
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana

Kopkataloga Id: 000968591
Degola, Lilija. Barības devu plānošana liellopiem / Lilija Degola, Dina Popluga, 
Dzidra Kreišmane ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrija. — [Jelgava] : [LLU], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (10 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 2,64 MB. — (Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse 
Latvijā). — ISBN 978-9984-48-346-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu atbilstoši 
dzīvnieku vajadzībām, atbilstoši dzīvmasai, produktivitātei, vecumam, dzimumam un reproduk-
tivitātes statusam. Sabalansēta un pilnvērtīga barības deva uzlabo dzīvnieku veselību, paaugstina 
reproduktivitātes un produktivitātes rādītājus.

UDK	 636.2.084.41

Kopkataloga Id: 000968602
Popluga, Dina. Ganību sezonas pagarināšana / Dina Popluga, Dzidra Kreišmane ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Republikas Zemkopības minis-
trija. — [Jelgava] : [LLU], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (10 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 2,20 MB. — (Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā). — 
ISBN 978-9984-48-348-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Ganību sezonu var pagarināt, sākot ganīt agrāk pavasarī un beidzot vēlāk 
rudenī, vai arī, pagarinot ganīšanas stundu skaitu diennaktī. Pirmo variantu bieži ietekmē laika 
apstākļi, taču ilgākas ganīšanas stundas diennaktī vasaras sezonā ir iespējams plānot visās saim-
niecībās, kur ir produktīvi un atbilstoši aprūpēti zālāji.

UDK	 636.2.084.22(474.3)

Kopkataloga Id: 000983084
Popluga, Dina. Lopbarības kvalitātes uzlabošana / Dina Popluga, Dzidra Kreiš-
mane ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrija. — [Jelgava] : [LLU], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (12 lp., PDF) : ilustrā-
cijas, tabulas ; 2,53 MB. — (Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvi-
jā). — ISBN 978-9984-48-349-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Lopbarības kvalitāte, koncentrātu līmenis, barības sagremojamība un barī-
bas devas ir savstarpēji saistīti aspekti un tieši ietekmē zarnu metāna ražošanu spureklī. Rupjās 
barības kvalitātes paaugstināšana veicina barības uzņemšanu un samazina tās uzturēšanās laiku 
spureklī, tādējādi sekmējot efektīvāku enerģijas izmantošanu tālākos barības sagremošanas pro-
cesos un proporcionāli samazinot to enerģiju, kas tiek pārvērsta metāna gāzē.

UDK	 636.2/.3.085+636.2/.3.085.51

662  Sprāgstvielas. Kurināmais

Kopkataloga Id: 000968596
Naglis-Liepa, Kaspars. Biogāzes ražošanas veicināšana / Kaspars Naglis-Liepa, 
Dina Popluga, Dzidra Kreišmane ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvi-
jas Republikas Zemkopības ministrija. — [Jelgava] : [LLU], 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (12 lp., PDF) : ilustrācijas, shēma, tabulas ; 868,65 KB. — (Klimatam drau-
dzīga lauksaimniecības prakse Latvijā). — ISBN 978-9984-48-347-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Biogāzes reaktorā kūtsmēslu fermentācijas mērķis ir nodrošināt efektīvu 
kūtsmēslu apsaimniekošanu un vērtīga mēslojuma ražošanu lauksaimniecības kultūraugiem, kā 
arī samazināt SEG emisiju līdz minimumam liellopu, cūku un putnkopības saimniecībās.

UDK	 662.767.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968591
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968602
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000983084
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000968596
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69  Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.  
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Kopkataloga Id: 000998478
Pakere, Ieva. Saules enerģijas izmantošana zemas temperatūras centralizētajā 
siltumapgādē : promocijas darba kopsavilkums / Ieva Pakere ; zinātniskā vadī-
tāja Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars 
Sudārs, Dr.sc.ing. Vladimirs Kirsanovs, Dr.ing. Stefan Holler ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības 
un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1001,69 KB. — Bibliogrā-
fija: 36.-37. lp. — ISBN 978-9934-22-444-7 (PDF).
UDK	 697.329(043)+697.34(043)+621.311.243(043)

Kopkataloga Id: 000998475
Pakere, Ieva. Solar Energy in Low Temperature District Heating : summary of 
the doctoral thesis / Ieva Pakere ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Dagnija 
Blumberga ; official reviewers: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Vladimirs Kir-
sanovs, Dr.ing. Stefan Moller ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and 
Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — 
Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 919,22 KB. — Bibliogrāfija: 36.-37. lp. — ISBN 978-9934-22-446-1 
(PDF).
UDK	 697.329(043)+697.34(043)+621.311.243(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998478
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998475
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001001783
Minecraft Dungeons : ceļvedis : rokasgrāmata varoņiem / sarakstījusi Stefānija 
Miltone ; Raiena Mārša ilustrācijas ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jan-
sone ; Mojang. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 93, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Guide to Minecraft 
Dungeons. — ISBN 978-9934-16-847-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā pasaulē valda tumsa un briesmas. Grāmatā atradīsi norādes, kas palī-
dzēs tās pieveikt. Uzzināsi, kā sakaut Superienāvotāja nekrietnos kaujiniekus, pārvarēt briesmas 
un likt lietā retos ieročus, kas gadīsies ceļā, lai kļūtu patiešām neuzveicams!

UDK	 795(02.053.2)(035)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001001393
Kadiķis, Niklāvs. Pelēki koki oranžā dārzā : Siguldas padomju tagadne = Grey 
trees in an orange garden : the present-day remnants of Soviet Sigulda / Nik-
lāvs Kadiķis, teksts, fotogrāfijas un tulkojums angļu valodā. — [Siguldas novads] : 
[Niklāvs Kadiķis], [2020]. — 87 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-075-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Niklāvs Kadiķis fotoaparātu pirmo reizi rokās paņēma sešu gadu vecumā, 
bet aktīvi fotografēšanai pievērsies pēdējos trīs gados. Otra viņa aizraušanās ir padomju laika 
vēsture. Tāpēc likumsakarīga ir arī šīs grāmatas rašanās. 2019. gada rudenī Niklāvs Kadiķis mēr-
ķtiecīgi apstaigāja Siguldu un iemūžināja padomju laika arhitektūras liecības — daudzdzīvokļu 
mājas, garāžas un citas ēkas, un ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu šie fotoattēli ir pārtapuši 
grāmatā. Fotogrāmata raksturo padomju laika arhitektūras pamatprincipus, kā arī atklāj kultūr-
vēsturisko ēku savdabīgo skaistumu un vietu mūsdienu pilsētvidē.

UDK	 72.036/.037(474.362)(084.12)

Kopkataloga Id: 001001150
Kadiķis, Niklāvs. Pelēki koki oranžā dārzā : Siguldas padomju tagadne = Grey 
trees in an orange garden: the present-day remnants of Soviet Sigulda / Niklāvs 
Kadiķis, fotogrāfijas, teksts, tulkojums angļu valodā. — [Siguldas novads] : [Nik-
lāvs Kadiķis], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : ilustrācijas ; 12,59 MB. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-076-9 (PDF).
UDK	 72.036/.037(474.362)(084.12)

745/749  Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.  
Lietišķā māksla

Kopkataloga Id: 001000541
Kraukle, Daina. Dienvidlatgalē austās segas / Daina Kraukle ; zinātniskais re-
daktors Dr.hist. Mārtiņš Kuplais ; fotogrāfi: Aivars Skuja, Daina Kraukle, Uldis 
Veisbuks ; tehniskie zīmējumi: Māris Maniņš ; dizains: Līga Sarkane ; tulkojumi: 
Biruta Jefimovs (angļu valodā), Ļubova Jakovele (krievu valodā) ; redaktore Elita 
Priedīte. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2020. — 366, [1] lpp. : 
ilustrācijas, kartes ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 365.-366. lpp. — Teksts latviešu va-
lodā, kopsavilkums krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-528-36-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pētījuma galvenie avoti ir segu kolekcija, kuras lielākā daļa atrodas privātajos 
krājumos, bet to attēli Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja zinātniskajā arhīvā. Kopumā izpē-
tītas 204 segas, kas darinātas Asūnes, Aulejas, Ezernieku, Indras, Izvaltas, Kombuļu, Robežnieku, 
Skaistas, Svariņu, Šķaunes un Šķeltovas pagastos. Otrs avots ir rakstiskās ziņas, kuras iegūtas LU 
Latvijas vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuvē, un 2015. gada ekspedīcijas laikā ap-
taujāto Latgales audēju stāstījumi. Sastaptās teicējas dalījās atmiņās par to, kā ieguvušas aušanas 
prasmes, kādus darbarīkus un materiālus lietojušas, aužot segas, un kā šie materiāli aušanai tika 
sagatavoti.

UDK	 746.1(474.38)(083.82)+677.31.024.3:645.482(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001783
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001393
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001150
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000541
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76  Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Kopkataloga Id: 000999030
HZP. Katalogs / HZP ; redaktori: Mare Ķirule, Evarts Melnalksnis ; tekstu autori: 
Katrīna Čemme, Ieva Kraule-Kūna, Klīga un Anna Ceipe, Kaspars Groševs, Marta 
Trektere, Elīna Vītola un Amanda Ziemele ; fragmentus uz un no latviešu valodas 
tulkojuši: Katrīna Čemme, Kaspars Groševs, Klīga, Ieva Kraule-Kūna, Mare Ķirule, 
Marta Trektere. — Rīga : Monumentālā kafejnīca : Rakete, 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (45 lp., PDF) : ilustrācijas ; 19,48 MB. — Daļa teksta tulkota no angļu va-
lodas.

A n o t ā c i j a :  „Katalogs” ir Haneles Zanes Putniņas grāmatas formātā drukāts mākslas 
darbs, piecu vizuālās mākslas izstāžu cikla katalogs, kuras notika Rīgas cirka Ziloņu zālē no 2019. 
gada 11. novembra līdz 2020. gada 19. maijam. Izdevums sastāv no 24 linogriezumiem, kuros gre-
bējs un kataloga veidotājs, neizrādot savas mākslinieciskās ciešanas, atspoguļo 5 sadarbības iz-
stādes, subjektīvi izvēloties skatījumu no izstādēs redzētā. Hanele Zane Putniņa sadarbojas ar 
visiem izstāžu cikla māksliniekiem, interpretējot viņu veikumu linogriezumos.

UDK	 761.071.1(474.3)(083.824)+7:069.9(474.3)(083.824)+ 
	 +7.036/.038(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000999031
HZP. Catalogue / HZP ; editors: Mare Ķirule, Evarts Melnalksnis ; text authors: 
Katrīna Čemme, Ieva Kraule-Kūna, Klīga un Anna Ceipe, Kaspars Groševs, Mar-
ta Trektere, Elīna Vītola un Amanda Ziemele ; fragments translated by: Katrīna 
Čemme, Kaspars Groševs, Klīga, Ieva Kraule-Kūna, Mare Ķirule, Marta Trekte-
re. — Rīga : Monumentālā kafejnīca : Rakete, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 20,30 MB. — Daļa teksta tulkota no latviešu valodas.
UDK	 761.071.1(474.3)(083.824)+7:069.9(474.3)(083.824)+ 
	 +7.036/.038(474.3)(083.824)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000999198
Rīgas Fotogrāfijas biennāle (2020 : Rīga, Latvija). Rīgas Fotogrāfijas biennā-
le 2020 / redaktore Zane Zajančkauska ; dizains: Ilze Kalnbērziņa-Prā ; tekstu 
autori: Kristin Klein, Alise Tīfentāle, Kirill Kobrin, Aiga Dzalbe, Šelda Puķīte, 
Indrek Grigor, Elīna Ķempele, Adam Mazur, Evita Goze, Paulius Petraitis, Guna 
Ševkina ; tulkotāji: Liene Linde, Ieva Lešinska Geibere, Jolanta Pētersone, Sabī-
ne Ozola, Ingmāra Balode, Melanie Zagrean, Līga Raituma, Daria Pokholkova, Ja-
mie Brown. — Rīga : Rīgas Fotogrāfijas biennāle, 2020. — 135 lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — Kuratori: Inga Brūvere, Evita Goze, Šelda Puķīte, Elīna Ķempele, Astrīda 
Riņķe u.c. — Ziņas par autoriem: 131.-133. lpp. — Ietver bibliogrāfiju dažu tekstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-8832-1-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rīgas Fotogrāfijas biennāle ir Eiropas un Baltijas reģiona laikmetīgās mākslas 
festivāls, kura uzmanības lokā ir vizuālā kultūra, aptverot tēmas no kultūras teorijas līdz pat ak-
tuāliem sociālpolitiskiem procesiem. 2020. gadā biennāle fokusējas uz realitātes jēdziena izpēti 
un transformāciju gan vēsturiskā mantojuma, gan mūsdienu digitālo tehnoloģiju kontekstā.

UDK	 77.04(474.3)(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999030
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999031
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999198
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78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000998945
Valsts izglītības satura centrs. Kultūra un māksla I (mūzika) : pamatkursa 
programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Austra Avotiņa, 
Zane Bēķe, Inta Godiņa, Anda Laķe, Inese Pitkeviča, Ieva Švarca, Lita Vēvere, Ilze 
Vilkārse ; mācību satura recenzente Inta Zankovska ; zinātniskā recenzente Ieva 
Rozenbaha ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) : tabulas ; 1,44 MB. — ISBN 
978-9934-540-87-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Kultūras un mākslas (mūzikas) 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 parau-
giem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus kultūras izpratnes un pašizpausmes 
mākslā mācību jomā. Mūzikas pamatkursa apguves uzdevumi ir dot iespēju skolēnam pilnveidot 
zināšanas par mūzikas izpausmēm mūsdienu kultūrā un to attīstību vēsturiskos kultūras laik-
metos un veidot emocionālu, māksliniecisku, ētisku un estētisku pieredzi, klātienē piedzīvojot 
kultūras un mākslas procesus un reflektējot par tiem.

UDK	 78(474.3)(073)

Kopkataloga Id: 001001475
Zemovičs, Elmārs. Muzikālā Latvija attēlos : orķestri, diriģenti, solisti / Elmārs 
Zemovičs ; māksliniece Zane Neimane ; redaktore Ligita Kovtuna. — Rīga : Ves-
ta-LK, [2020]. — 79 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — (Laika grāmata). — Per-
sonu rādītājs: [77.]-79. lpp. — ISBN 978-9934-511-75-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Albums veidots pēc savulaik populārā 1930. gada Jēkaba Vītoliņa un Roberta 
Krodera izdevuma „Latvju skaņu mākslinieku portrejas”. Jaunajā albumā fotoattēlos ar īsu infor-
māciju redzami ievērojamākie 20. gadsimta Latvijas simfoniskie orķestri, to diriģenti, viesdiri-
ģenti, vietējie un aizrobežu solisti ar šiem kolektīviem līdz 1944. gadam.

UDK	 78.071.2(474.3)(084.12)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000998944
Valsts izglītības satura centrs. Kultūra un māksla I (teātra māksla) : pamatkur-
sa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Austra Avotiņa, 
Zane Bēķe, Inta Godiņa, Anda Laķe, Inese Pitkeviča, Ieva Švarca, Lita Vēvere, Ilze 
Vilkārse ; zinātniskā recenzente Nadežda Pazuhina ; mācību satura recenzente 
Inta Zankovska ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (62 lp., PDF) : tabulas ; 2,46 MB. — ISBN 
978-9934-540-88-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Kultūras un mākslas (teātra mākslas) pamatkursu programmas paraugs ir 
veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 „Notei-
kumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu 
paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus kultūras izpratnes un pašiz-
pausmes mākslā mācību jomā. Teātra mākslas apguves mērķis ir attīstīt daudzveidīgas kultūras 
izpratni, pilnveidojot zināšanas par mākslas izpausmēm mūsdienu kultūrā un to attīstību, piln-
veidot izpratni par kultūras mantojuma nozīmi un iegūto pieredzi saistīt ar personisko izaugsmi 
un profesionālo mērķu sasniegšanu.

UDK	 792(474.3)(073)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998945
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998944
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796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001002332
Pūce, Ernests. Vecā riteņbraucēja stāsti : īsie apraksti 50 gadu skatījumā / Er-
nests Pūce ; vāka mākslinieciskais noformējums: Andra Pūce ; fotogrāfi: Juris 
Kalniņš, Māris Millers, Zigismunds Zālamanis, Dainis Caune, Linards Veide. — 
[Krimuldas novads] : [Ernests Pūce], [2019]. — 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti, tabula ; 29 cm. 

A n o t ā c i j a :  Riteņbraukšanas trenera E. Pūces grāmatā atspoguļoti riteņbraukšanas no-
tikumi, stāsti, uzvaras un zaudējumi 55 gadu laika posmā. Grāmatā uzzināsiet par E. Pūces panā-
kumiem sportista karjerā, par viņa laikabiedriem, trenera darbu un Vienības braucienu. Treneris 
grāmatā pieskaras arī riteņbraucēju psiholoģiskajam aspektam. Tā stāsta par latviešu zēniem, 
kuri cīnījušies un par tiem, kuri viņiem palīdzējuši.

UDK	 796.61.071.43(474.3)

Kopkataloga Id: 000998949
Valsts izglītības satura centrs. Sports un veselība : pamatkursa programmas 
paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja Maija Priedīte ; recenzente Gunta 
Falka ; zinātniskais recenzents Uldis Švinks ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (67 lp., 
PDF) : tabulas ; 1,84 MB. — ISBN 978-9934-540-98-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Sporta un veselības pamatkursu programmas paraugs ir veidots, lai palī-
dzētu 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 veselības, drošības un fiziskās aktivitātes 
mācību jomā.

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

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002332
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998949
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001001487
Balodis, Uldis. Lutsi kiele lementar = Ludzas igauņu valodas ābece / Uldis Balo-
dis ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Zane Ernštreite. — Ludza : LU 
Lībiešu institūts : Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, 2020. — 230 lpp. : faksimi-
li, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 225.-227. lpp. — 
Teksts latviešu un igauņu valodā. — ISBN 978-9934-23-160-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata būs vērtīgs materiāls, lai iepazītos ne tikai ar Ludzas igauņu valodu 
un tās īpatnībām. Autors tajā ir iekļāvis informāciju arī par Ludzas igauņu vēsturi, pētniekiem 
un Ludzas igauņu apdzīvotajām teritorijām. Jebkuram lasītājam būs interesanti apskatīt arī grā-
matas beigās pievienoto latviešu—Ludzas igauņu—latgaliešu vārdnīcu, kurā iespējams saskatīt 
laika gaitā veidojušos ietekmi no latgaliešu un krievu valodas. Iepazīstot Ludzas igauņu valodu, 
tiek apzināta vēl viena kultūras un valodas mantojuma daļa.

UDK	 811.511.113’282.4(474.383)

Kopkataloga Id: 001001316
Zhang, Yue (Sintija). Ķīniešu valodas mācību grāmata pieaugušajiem = 中文
（一） / grāmatas veidotājs Yue Zhang (Sintija). — Rīga : Sava grāmata, 2020.

1. grāmata. — 164 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Grāmatas vārdnīcas daļā izman-
tota „Lielā ķīniešu—latviešu vārdnīca”, autors-sastādītājs Pēteris Pildegovi-
čs. — Teksts ķīniešu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-582-81-3 (brošēts).

UDK	 811.581’243(075.4)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001002537
Malahova, Ludmila. Palīgs latviešu valodas gramatikas apguvei ārvalstu studen-
tiem : mācību līdzeklis LSPA ārvalstu studentiem / Ludmila Malahova ; recen-
zenti: Iveta Boge, Inta Budviķe ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2020.

1. daļa. — 41 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 39. lpp. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-520-43-3 (brošēts).

UDK	 811.174’243(075.8)

Kopkataloga Id: 001001911
Maša un Lācis : es mācos rakstīt / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais 
mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi Anna Bēr-
ziņa ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 23, [1] lpp., 
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и 
Медведь. — ISBN 978-9934-16-850-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācīties rakstīt nekad nav bijis tik vienkārši un pat jautri! Veic uzdevumus 
kopā ar zinātkāro meitenīti Mašu un atklāj, kādu prieku var sagādāt jaunu prasmju apguve.

UDK	 811.174’351(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001487
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001316
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002537
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001911
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Kopkataloga Id: 000999209
Valoda un valsts / Dr.habil.philol. A. Veisberga redakcijā ; [ievadvārdi]: Raimonds 
Vējonis ; redaktores: Ieva Jansone (latviešu valoda), Regīna Jozauska (angļu va-
loda). — Rīga : Zinātne, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (304 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 2,45 MB. — (Valsts valodas komisijas raksti ; 10. sējums). — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — 
ISBN 9789934549830 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Atzīmējot Latvijas Republikas simtgadi, Valsts valodas komisija rīkoja starp-
tautisku konferenci „Valoda un valsts”. Tajā ar referātiem uzstājās Latvijas, Igaunijas un Lietu-
vas valodnieki, pedagogi, juristi. Šajā sējumā apkopoti konferences ziņojumi, kas ļauj iekūkoties 
mūsu valodas attīstības līkločos, kritumos un sasniegumos, politiķu, valodnieku, kultūras darbi-
nieku un valodas kopēju risinājumos.

UDK	 811.174(062)+811.174’272(062)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001001339
Mitčela, Karolina. zelta krātiņš : romāns / Karolina Mitčela ; no angļu valodas 
tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — 
Rīga : Kontinents, [2020]. — 429, [1] lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Ori-
ģinālnosaukums: the perfect mother. — ISBN 978-9984-35-989-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Roza ir jauna, nabadzīga meitene gaidībās. Viņa vēlētos būt perfekta māte sa-
vam bērnam, taču — jo vairāk aizdomājas par pašas haotisko bērnību, jo lielāka kļūst pārliecība 
par to, ka labākā dzīve mazulīti gaidīs pēc iespējas tālāk no dzimtās pilsētas Īrijā. Roza uzmeklē 
elitāru adopcijas aģentūru un iepazīstas ar bagātu slavenību pāri, kuri ir gatavi pieņemt viņas 
bērnu. Romānā autore atgādina par vērtībām, ko nākas pārdomāt, kad uz spēles tiek likta dzīvība. 
Vai bagātība un statuss sabiedrībā ir uzticības garants?

UDK	 821.111-312.4

821.111(71)  Kanādiešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 001000355
Atvuda, Mārgareta. Liecinieces : romāns / Mārgareta Atvuda ; no angļu valodas 
tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 478, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālno-
saukums: The Testaments. — ISBN 978-9934-0-8734-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  M. Atvudas 1985. gadā sarakstītais romāns „Kalpones stāsts”, kas jau tiek uz-
skatīts par mūsdienu literatūras klasiku, atgriezās bestselleru sarakstos tajā laikā, kad par ASV 
prezidentu tika ievēlēts D. Tramps un „Kalpones” kļuva par simbolu cīņai par sieviešu līdztiesību. 
„Liecinieces” ir turpinājums romānā „Kalpones stāsts” atainotajiem notikumiem. Grāmata ir spo-
ža, asa un humorpilna satīra par cilvēka dabu. Kas padara cilvēku par personību, un kas — par 
skrūvīti bez gribas un saprāta?

UDK	 821.111(71)-31

Kopkataloga Id: 001001163
Kaura, Rupi. saule un viņas puķes / Rupi Kaura [teksts, ilustrācijas] ; no angļu 
valodas atdzejojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Ilziņa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. — 248, [7] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Sun 
and Her Flowers. — ISBN 978-9934-0-8844-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rupi Kaura iedvesmo jaunas un vecas sievietes — aicinot apzināties sevi, 
atraisīties, dzīvot ar pilnu krūti un nebīstoties lauzt tradīcijas, ja tās kropļo miesu un dvēseli. 
Rupi uzdrošinās runāt par to, par ko citi klusē. Par sirdssāpēm un pāridarījumiem, par mīlestību 
un pašapziņu, par sievietes lomu pasaulē un iespējām, ko dāvā atbrīvošanās no aizspriedumiem. 
Atbrīvoties no tradīciju iedvestas vainas sajūtas un atļauties būt pašai — tas ir Rupi Kauras aici-
nājums ikvienai sievietei. Un tas gūst atbalsi lasītājās visā pasaulē!

UDK	 821.111(71)-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000355
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001163
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001003486
Filipsa, Sūzana Elizabete. Padejo ar mani : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; 
no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redakto-
re Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 445, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Dance away with me. — ISBN 978-9984-35-988-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tesa Hārtsonga negaidīti zaudē vīru un aizbēg no visa: no abu kopīgā mā-
jokļa, no sava iemīļotā vecmātes darba, no līdzcietīgajiem radiem un draugiem. Viņa apmetas 
kādā kalnu kotedžā, kur, dabas ieskauta, vēlas gūt mieru. Drīz vien Tesai uzrodas jauni kaimi-
ņi — pievilcīgs, bet ārkārtīgi nelaipns mākslinieks un viņa skaistā sieva, kura ir gaidībās. Tesa pat 
nenojauš, ka viena liktenīga nakts viņu visu dzīvi apgriezīs kājām gaisā. Vai nelaimē var atrast lai-
mi? Vai zaudējums var nest jaunu sākumu? Tesai būs jāatrod atbildes uz daudziem jautājumiem. 
Skaidri viņa zina tikai vienu — ir jāturpina dejot deju, ko sauc par dzīvi.

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001001117
Hārts, Robs. Ēnas Saules pilsētā: „Mākoņa” labirints / Robs Hārts ; no angļu va-
lodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Vel-
de. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 477, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
The Warehouse. — ISBN 978-9984-35-991-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Mākonis” ir pasaules labākais uzņēmums. Tas piegādā jebkuru preci par 
viszemāko cenu. Tas ir ideāls darba devējs. Tas atrisinās visas cilvēces problēmas. „Mākonis” ir 
sinonīms laimei. Ja kāds domā citādi, viņš kaut ko nav sapratis pareizi. Pakstons nekad nebija 
iedomājies, ka nokļūs „Mākonī”, kurš iznīcināja viņa uzņēmumu. Varbūt viņš varēs te iekārto-
ties — ja nevienam neteiks, cik ļoti ienīst šo vietu. Cīnija nekad nebija iedomājusies, ka viņai 
nāksies iefiltrēties „Mākonī”, lai atklātu tā tumšākos noslēpumus. Risks ir ārkārtīgi liels — tāpat 
kā klientu solītā atlīdzība.

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001001154
Kastena, Mona. Glābiet viņu : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulko-
jusi Iveta Galēja ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 300, 
[2] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Save You. — ISBN 978-9934-0-8857-5 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Rūbija ir satriekta līdz sirds dziļumiem. Vēl nekad dzīvē viņa nav lolojusi 
tik kvēlas jūtas kā pret Džeimsu, un nekad iepriekš viņu neviens nav tik ļoti sāpinājis. Rūbijai ir 
tik daudz jautājumu, taču viņa zina, ka Džeimsa atbildes neko nemainīs. Viņi nāk no atšķirīgām 
pasaulēm, un, jo ātrāk Rūbija atgriezīsies savā vecajā dzīvē, kad neviens viņu koledžā nepazina, jo 
labāk. Tomēr Džeimsu viņa nespēj aizmirst, un Džeimss savukārt dara visu, lai atgūtu Rūbiju. Vai 
Rūbija riskēs un vēlreiz liks savu sirdi uz spēles?

UDK	 821.112.2-31

821.112.5  Holandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 001001089
Mūjārts, Barts. Brāļi : vecākais, klusākais, īstākais, tālākais, mīļākais, ātrākais un 
es / Barts Mūjārts ; no nēderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone ; redaktore 
Gundega Blumberga ; mākslinieks Ivo Grundulis ; priekšvārds: Inguna Cepīte. — 
Rīga : Pētergailis, [2020]. — 141, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Broere. — ISBN 978-9984-33-518-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Barta Mūjarta grāmata ir daļēji autobiogrāfiska, ļaujot ieskatīties autora ģi-
menē, kurā starp septiņiem brāļiem Barts bija visjaunākais. Autors savus bērnības novērojumus 
ir fiksējis atsevišķos stāstos, kuros līdztekus bērnības spilgtākajiem mirkļiem un delverībām, 
Mūjarts ar kinematogrāfisku precizitāti ir iemūžinājis arī savas bērnības izjūtas un domas, kas 
šādos darbos ir retums. Autora bērnības atmiņām kā daudzkrāsainam kaleidoskopam nemanāmi 
izdodas lasītājus ievest arī pašu bērnības atmiņu takās un noskaņās.

UDK	 821.112.5(493)-93-32+821.112.5(493)-312.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003486
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001117
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001154
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001089
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821.113.4  Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001001140
Adlers-Olsens, Jusi. Upuris 2117 / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi 
Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 475, 
[1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — (Q nodaļa / Jusi Adlers-Olsens ; 
8. grāmata). — Oriģinālnosaukums: Offer 2117. — ISBN 978-9934-0-8853-7 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Mirusī tiek nodēvēta vienkārši „upuris numur 2117” — viņa ir divi tūkstoši 
simt septiņpadsmitais bēglis, kas zaudējis dzīvību Vidusjūras ūdeņos. Tomēr trim cilvēkiem šī 
nāve nozīmēs daudz vairāk, turklāt tā aizsāks virkni notikumu, kuri Karla Merka vadīto Q no-
daļu iemetīs ļoti bīstamas un vienlaikus arī ļoti personiskas lietas izmeklēšanā. Kādam pusaugu 
dānim „upura numur 2117” nāve kļūs par simbolu visam, ko viņš nicina, un vienlaikus arī par 
pamudinājumu ļauties sen gruzdošajām atriebības alkām. Gālibam, bēdīgi slavenā Abu Graibas 
cietuma spīdzinātājam, šī nāve ir gadiem ilgi plānota terorakta pirmais posms. Savukārt Asadam 
šis upuris ir saikne ar viņa sen zaudēto ģimeni un noklusēto pagātni…

UDK	 821.113.4-312.4

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 001002293
Nesbē, Jū. Dēls : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; 
Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. — 2. izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. — 446, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes trilleris). — Oriģināl-
nosaukums: Sønnen. — ISBN 978-9934-0-8912-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sonijs Lofthuss cietumā ir pavadījis gandrīz pusi dzīves, izciešot sodu par 
noziegumiem, kurus nav izdarījis. Kā samaksu viņš saņem nepārtrauktu heroīna piegādi. Pirms 
vairākiem gadiem Sonija tēvs, negodā kritis policists, izvēlējās izdarīt pašnāvību, nevis atbildēt 
likuma priekšā par nodarīto. Un tagad Sonijs ir korupcijas pašā epicentrā — starp cietuma darbi-
niekiem, policiju, juristiem, izmisušu mācītāju… Katrs no tiem ir ieinteresēts, lai Sonijs mūždien 
būtu narkotiku reibumā un nekad nepamestu cietuma sienas. Kad Sonijs uzzina šokējošo patie-
sību par savu tēvu, viņš izbēg no cietuma un sāk vajāt cilvēkus, kuri ir atbildīgi par tēva negodu.

UDK	 821.113.5-312.4

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001002273
Jānsone, Tūve. Trollīša ziema / Tūve Jānsone, teksts, zīmējumi ; no zviedru valo-
das tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Antra Vagnere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 126, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — 
Oriģinālnosaukums: Trollvinter. — ISBN 978-9984-36-746-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ar trollīti Muminu allaž atgadās kaut kas satraucošs. Arī šoreiz, kad visa Mu-
minu ģimene saldi guļ lielajā ziemas miegā, trollītis pēkšņi pamostas un vairs nespēj aizmigt. Un, 
tā kā viņš ir pirmais no Muminiem, kas jebkad ir piedzīvojis ziemu, tad sākumā jūtas drausmīgi 
vientuļš. Trollītim visapkārt ir sveša, ledusauksta pasaule, un tikai pamazām viņš sāk iepazīt no-
slēpumainās ziemas būtnes. Viņš noskaidro, ka sniegs neaug no zemes un ka saulīte paslēpusies 
ne tāpēc, ka būtu apvainojusies. Bet, kad trollītim Muminam ziema beidzot iepatīkas, jau sākas 
pavasaris un pamostas arī viņa ģimene.

UDK	 821.113.6-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001140
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002293
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002273
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Kopkataloga Id: 001002267
Jānsone, Tūve. Vēlu novembrī / Tūve Jānsone, teksts, zīmējumi ; no zviedru va-
lodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Māra Rune. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 159, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — 
Oriģinālnosaukums: Sent i november. — ISBN 978-9934-0-9012-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Muminielejā ir sācies drūms rudens. Susuriņš, kā parasti, dodas klejojumos, 
bet šoreiz nezin kāpēc nespēj pamest ieleju un kājas pašas nes viņu atpakaļ. Tajā pašā laikā dau-
dzi Muminu ģimenes draugi nolemj apciemot Muminmāju, taču ielejā viss šķiet citādi — ne gluži 
tā, kā viņi bija iedomājušies. Un izrādās, ka Muminu ģimenes nav mājās. Tiem, kas ienākuši trollī-
šu tukšajā miteklī, ir jāmēģina dzīvot un sadzīvot citam ar citu, kā nu viņi prot. Un drīz jau virtuvē 
atkal omulīgi kuras uguns un verandā pie kafijas tases pulcējas raiba sabiedrība.

UDK	 821.113.6-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001002521
Augusts Saulietis: modernisms un sadzīves reālisms = Modernism and Quoti-
dian Realism : kolektīva monogrāfija / sastādītāja, zinātniskā redaktore un ie-
vada autore Ausma Cimdiņa ; redakcijas kolēģija: Dr.habil.philol. Janīna Kursīte, 
Dr.philol. Ojārs Lāms, Dr.philol. Anita Rožkalne, Dr.philol. Nataļja Šroma ; zināt-
niskie recenzenti: Dr.philol. Ieva Kalniņa, Dr.phil. Velga Vēvere, Dr.philol. Silvestrs 
Gaižūns ; mākslinieks, vāka dizaina autors Aldis Aleks ; redaktores: Jolanta Treile 
(latviešu valodā), Andra Damberga (angļu valodā). — Rīga : Zinātne, 2020. — 166, 
[1] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — Bibliogrāfija: [141.]-151. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [160.]-166. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-99-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Augusts Saulietis ir izvērsti portretēts latviešu literatūras vēsturē, viņu mi-
not līdzās Rūdolfa Blaumaņa, Jāņa Poruka, Jāņa Ezeriņa un citiem izcilākajiem laikabiedriem, bet 
mūsdienās piemirsts autors. 2019. gadā A. Saulietim apritēja 150. gadskārta, un viņa dzimtajā 
novadā Cesvainē tas bija pasludināts par Augusta Saulieša gadu. LU 77. konferences ietvaros no-
tika Humanitāro zinātņu fakultātes rīkota konference „Latviešu literatūras klasika kā kritiskās 
domāšanas impulss: Augustam Saulietim 150”. Šajā krājumā autori sniedz padziļinātu ieskatu 
Saulieša mantojumā, izceļot tā savdabību, aktualitāti un nozīmi mūsdienu kultūras un sabiedris-
ki politisko norišu kontekstā.

UDK	 821.174(092)+821.174.09

Kopkataloga Id: 001001426
Ābele, Inga. Balta kleita / Inga Ābele ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Ievas 
Jurjānes vāka skice. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. — 157, [2] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-595-13-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Deviņos gados sakrāti deviņi stāsti par deviņām sievietēm. Deviņas drāmas, 
bet bez melodramatiskām putām un sentimentālas jūteļošanās. Ingai Ābelei piemīt talants nelie-
la apjoma tekstā izstāstīt vairāk, nekā tajā ir izlasāms. Viņa raksta par gluži ikdienišķu un mums 
visiem pazīstamu esamību, taču tā slēpj bezdibenīgus dziļumus, un šajās dzīlēs atrodams viss — 
gan esamības prieks, gan šausmas, turklāt abas šīs substances tik cieši saaugušas kopā, ka nav 
izšķiramas.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001001413
Baltgalve, Inta. Bērnišķības / Inta Baltgalve ; vāka mākslinieciskais noformē-
jums: Aija Pastare. — [Līvānu novads] : Mana grāmata, [2020]. — 104, [7] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-596-05-6 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002267
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002521
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001426
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001413
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Kopkataloga Id: 001001435
Buraka, Ērika. Es noteikti atgriezīšos… / Ērika Buraka ; Andas Nordenas di-
zains. — Cēsis : Kultūras biedrība „Harmonija”, 2020. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-8898-1-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejoļos mājo Kaives vēsture. Kāds varbūt pazīs tajos pieminētos cilvēkus, 
vietas un notikumus, Kaives dabu, gadalaikus un cilvēku mūža ritumu. Visam cauri strāvo cieņa 
un mīlestība pret savu ģimeni, draugiem, dzimtajām mājām un vietām, un tiem, kas mūs jau at-
stājuši. Grāmatu rotā Ērikas Burakas mazmeitas Elīnas Danas Sprūžas gleznojumi.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001000289
Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija : rakstu krā-
jums = Eduards Veidenbaums. Life and Oeuvre: Contexts and Reception : col-
lection of articles / redkolēģija: Iveta Ruskule, Marians Rižijs, Māra Grudule (zi-
nātniskā redaktore) ; redaktore Dr.philol. Ieva E. Kalniņa ; tulkotājas: Margarita 
Spirida, Laine Kristberga ; recenzentes: Zanda Gūtmane, Ieva Kalniņa ; vāka di-
zains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 239 lpp. : fak-
simili, ilustrācijas, portrets, tabulas ; 24 cm. — Vāka noformējumam izmantots 
Anša Cīruļa darbs „Eduards Veidenbaums”. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs 
un personu rādītājs: 227.-235. lpp. — Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi 
angļu valodā, ievads latviešu, igauņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-560-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam veltītā rakstu krājuma saturu veido 
2017. gada rudenī Rīgā un Tartu notikušās konferences priekšlasījumi. Konferenci rīkoja Latvijas 
Universitāte sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju un Tartu Latviešu biedrību. Krājums 
ir starpdisciplinārs. To veido skatījums uz E. Veidenbaumu un viņa darbiem no filozofijas, latviešu 
literatūrzinātnes, ģermānistikas, muzikoloģijas, vēstures, mitoloģijas un muzeoloģijas viedokļa.

UDK	 821.174(092)+821.174.09

Kopkataloga Id: 000998841
Jurševska, Vilma. Saprast. Izvērtēt. Pieņemt / Vilma Jurševska ; redaktore Ag-
nese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 166, [1] lpp. ; 19 cm. — ISBN 
978-9934-587-80-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzīvot nozīmē pastāvīgi atvērt kādas durvis. Katru dienu nākas stāvēt pie 
aizslēgtām durvīm, kuras deguna priekšā kāds aizcirtis; pie durvīm, kuru atvēršanai varbūt vēl 
nav īstās atslēgas; vai arī pie durvīm, kas ir pašlaik pavērtas — būtu tikai drosme pa tām ieiet! 
Meklējiet panākumus aiz durvīm, kuras pats spējat plaši atvērt! Dzīvot — nozīmē ik dienas mai-
nīties. Daudziem pietrūkst drosmes to darīt, bet dzīvi patstāvīgi var veidot tikai ar drosmi.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001002255
Kaijaks, Vladimirs. Dullie stāsti / Vladimirs Kaijaks ; vāka dizaina autore Vita 
Lēnerte ; sakārtojums: Māra Svīre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 477, [2] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-8825-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šos stāstus pats V. Kaijaks dēvēja par dullajiem stāstiem. Tajos ir drusciņ 
no visa kā — mistikas, fantāzijas, šermuļu un neparastu ideju. Laikā, kad tie tapa (20. gadsimta 
70.-90. gadi), tie izaicinoši pārkāpa visus tālaika literāros ierobežojumus, rādīja garu degunu cen-
zoriem un reālisma sludinātājiem. Tomēr vienlaikus šie stāsti ir izcili meistarīgas psiholoģiskas 
etīdes, kas lasītājam liek pavisam nopietni apdomāt: un ja nu patiešām…? Nu, patiešām dulli!

UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001435
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000289
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002255
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Kopkataloga Id: 001001280
Kalpiņa, Rudīte. Harijam augot : divpadsmit stāstiņi par kādu zēnu un tehno-
loģiju attīstību — no viņa pirmā līdz divpadsmitajam gadam / Rudīte Kalpi-
ņa ; redaktore Sigita Kušnere ; Aivara Baranova zīmējumi ; Annas Aizsilnieces 
vāks. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 110 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-
9984-33-516-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajos humoristiskos stāstiņos, kuru galvenais varonis ir mazais Harītis, at-
ainota augošā zēna interese par telefoniem, datoriem, viedtālruņiem, sociālajiem tīkliem un šo 
rīku raisītām komiskām situācijām viņa ģimenē. Ārkārtīgi runātīgais un uz komunikāciju vērstais 
Harītis pieskaitāms „zūmeru paaudzei”, kas jau no agra vecuma prot apieties ar digitālajām teh-
noloģijām un vēlas turēt līdzi tehnoloģiju attīstības nerimstošajam skrējienam. Harīša mātei un 
omītei ir cita dzīves pieredze, tāpēc dažādu laikmetu sadure viņu starpā ir neizbēgama.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001002158
Krūkliņš, Aivars. Klātbūtne / Aivars Krūkliņš ; autora dizains un vāka noformē-
jums. — [Carnikavas novads] : [Aivars Krūkliņš], 2020. — 95, [2] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-23-166-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001000568
Krūze, Harijs. Sirdssveču kambarmelodija : ar humora pieskaņu / Harijs Krū-
ze. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 119, [1] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-
587-87-0 (iesiets).
UDK	 821.174-17

Kopkataloga Id: 001002525
Osmanis, Jāzeps. Mani mīļie / teksts un gleznas: Jāzeps Osmanis ; sakārtojums: 
Aija Osmane ; mākslinieciskais noformējums: Vilnis Lapiņš. — [Rīga] : Jaspids, 
2020. — 43, [5] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-8154-7-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lasītāji pazīst J. Osmani kā daudzu bērnu dzejas grāmatu un citu literāru dar-
bu autoru. Daudzi nezina, ka rakstnieks daudz laika pavadīja arī pie molberta. Gleznu motīvi izvē-
lēti šīs grāmatas ilustrācijai. Grāmata stāsta par mūsu mīļajiem, ar kuriem mostamies, pavadām 
laiku, ar kuriem saista mūsu ikdiena. Iepazīsimies arī ar dzejnieka uzticamo pavadoni — brūno 
taksi Rūdi. Starp dzejas rindām ieritinājusies arī baltā kaķenīte Mikija.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001000559
Reinsone, Iveta. Ņem manu vālodzes dziesmu savā dvēselē : pārdomas dzejā 
un prozā / Iveta Reinsone ; redaktore Agnese Piļāne ; vāka dizains un ilustrā-
cijas: Elīna Salaka. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 212 lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-587-79-5 (iesiets).
UDK	 821.174-1+821.174-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001280
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002158
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000568
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002525
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000559
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Kopkataloga Id: 001001321
Rušmane-Vēja, Andra. Ar kastani kabatā : romāns / Andra Rušmane-Vēja ; Na-
taļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Me-
diji, [2020]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2020/9 (255)). — ISBN 
978-9934-15-728-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Diāna beigusi augstskolu, bet nevar atrast darbu grāmatveža profesijā, tā-
pēc piekrīt uz laiku pastrādāt brāļa vadītajā noliktavā/loģistikas centrā, lai pie reizes pacenstos 
noskaidrot, kurš un kā zog preces no noliktavas. Roku darbs izrādās fiziski smags un netīrs, dar-
binieki tiek uztverti kā vergi un savā starpā vij intrigas, bet Diānas ikdienu atslogo smaidīgais, 
nenopietnais darbinieks Patriks, kurš jocīgā kārtā nēsā kabatā kastaņus un ar dzīvesprieku atšķi-
ras no pārējiem bezcerības māktajiem strādniekiem. Aizdomas par zādzībām krīt tieši uz viņu, 
jo skaidrs, ka savādajam Patrikam ir kāds noslēpums. Galu galā izrādās, ka viņš ir rakstnieks, kas 
noliktavā strādā tikai tādēļ, lai smeltos iedvesmu. Romāna beigās pārgurusī un pārstrādājusies 
Diāna no Patrika iemācās mākslu dzīvot savam priekam un nodarboties ar to, ko liek sirds, nevis 
vergot nemīlamā darbā. Pa starpu tiek atrasts arī zaglis.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001000604
Sirdsdomas 15-gade : dzejas kopkrājums Nr. 29 / redaktore Ilga Rēdmane ; 
Ogres novada literāri radošā apvienība „Sirdsdoma”. — [Ogre] : Ogres literāri 
radošā apvienība „Sirdsdoma”, 2020. — 257 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Autori: 
Līga Andronova, Gunta Babra, Elita Bičevska, Mārīte Bikovska, Maija Bogdanova, 
Elvīra Bremšmite, Vilnis Brīdiņš, Zina Budaha, Lonija Kalniņa, Otīlija Kromane, 
Aleksandrs Lisovskis, Sandris Lisovskis, Dzidra Austra Livčāne, Skaidrīte Logina, 
Patricilla Mackle, Artūrs Mangulis, Uldis Prancāns, Jānis Puiķis, Ilga Rēdmane, 
Ziedonis Romāns, Ingūna Rozenberga, Iveta Sarmule, Velta Voiciša, Aija Žilvins-
ka. — ISBN 978-9934-8951-0-4 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001002261
Trimalniece, Vineta. piepildīts : stāsti / Vineta Trimalniece ; vāka dizaina autore 
Natālija Kugajevska ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 
77, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8654-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Strādājot kādā pansionātā ar cilvēkiem, kuri savas lielākās cīņas jau izcī-
nījuši, iedvesmojos rakstīt un iedvesmojos dzīvot, uzkrāju sevī viņu stāstu pieredzi un prātoju, 
cik milzīgs neredzams spēks viņos ir par spīti smagumam kaulos. „Izstāsti mani tālāk…” — rei-
zēm man šķita, ka pansionāta sienās var dzirdēt šo cilvēku dzīves mani uzrunājam. Un es liku 
uz papīra to, ko dzirdēju, ko redzēju, ko nojautu, ko iztēlojos,” — tā par grāmatas tapšanu stāsta 
V. Trimalniece. Ar neparastu iejūtību un dziļu izpratni atklājot pansionāta iemītnieku dažādos 
dzīvesstāstus, jaunā autore liek lasītājam aizdomāties par dzīves patiesajām vērtībām un katra 
cilvēka paša lomu sava likteņa veidošanā.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001001171
Vanags, Edgars. kristāla sindroms / Edgars Vanags ; redaktors, pēcvārda autors 
Valentīns Lukaševičs ; mākslinieciskais noformējums: Ēriks Krumpāns ; priekš-
vārds: Linda Kilevica. — Rīga : Sava grāmata, 2020. — 432 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm + 1 CD. — ISBN 978-9934-582-83-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Edgars Vanags (1975-2000) dzejoļus rakstīja kā stāstus, grupējot tos ciklos. 
Spilgtus, trāpīgus motīvus viņš mīlēja atkārtot. Autora daiļradi var raksturot ar vārdiem: nojau-
tas, rūgtums, sapņi, dziesma, ideālisms, atklātums, harmonija un cerība. Grāmatai līdzi nāk kom-
paktdisks, kurā var dzirdēt Edgaru spēlējot un dziedot.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001321
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000604
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002261
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001171
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Kopkataloga Id: 001002583
Vanags, Edgars. Kristāla sindroms / Edgars Vanags ; redaktors, pēcvārda au-
tors Valentīns Lukaševičs ; mākslinieciskais noformējums: Ēriks Krumpāns ; 
priekšvārds: Linda Kilevica. — Rīga : Sava grāmata, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(ePUB) ; 1,12 MB. — ISBN 978-9934-582-86-8 (ePUB).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001001105
Vējiņš, Edžus. Nepārbraukušie / nepārtraukušie : Viļa un Valentīnas Vītolu dzī-
vesstāsts / Edžus Vējiņš ; māksliniece Daiga Brinkmane ; literārais redaktors 
Oskars Lapsiņš. — [Rīga] : UG1, [2020]. — 334 lpp. : faksimili, ilustrācijas, port-
rets ; 25 cm. — Nosaukums no iespiedziņām. — Nosaukums uz vāka un titullapā 
attēlots, izmantojot kvadrāta simbolu — Nepār□raukušie. — ISBN 978-9934-23-
126-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir Viļa Vītola un viņa ģimenes dzīvesstāts. Bet savu biogrāfiju ne-
raksta tikai viņi paši. Vēsture ik pa brīdim izrauj pildspalvu no rokām un izsit pamatus zem kā-
jām. Grāmatas nosaukums ir dziļi simbolisks. Nepār(b)raukušie: Vilis un Valentīna simbolizē to 
trimdas latviešu likteni, kuriem nebija lemts atgriezties dzimtajā zemē, kaut arī piederēja pie 
tiem trimdiniekiem, kuri būtu gatavi atgriezties tajā pašā dienā, kad Latvija atguva neatkarību. 
Nepār(t)raukušie: viņi līdz mūža galam nepārtrauca cīnīties par labāku dzīvi — sev, bērniem un 
visiem tiem neskaitāmajiem cilvēkiem, kuri sniedza palīdzīgu roku. Un nepārtrauca ticēt idejai 
par brīvu Latviju.

UDK	 821.174-94

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001000595
Ahava, Selja. Lietas, kas krīt no debesīm : romāns / Selja Ahava ; tulkojusi Mai-
ma Grīnberga ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā re-
daktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Sigita Kušnere. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2020]. — 253, [2] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: [255.] lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, tulkots no somu valodas. — Oriģinālnosaukums: Taivaalta tippuvat asiat. — 
ISBN 9789934157912 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Romāna četros vēstījumos dzirdam trīs dažādas balsis, kas katra stāsta par 
negaidītiem un pārsteidzošiem notikumiem un to, kā tie mainījuši iesaistītos un apkārtējo vidi. 
Caur grāmatas varoņiem autore iedziļinās notikumu negaidītajā un neizskaidrojamajā būtībā, 
radot romānu, kurā ikdienišķais savijas ar absurdo, skaistais ar nežēlīgo un pilnīgi neiespēja-
mas pasakas ar patiesām, taču absolūti neizprotamām lietās, kas notiek tikpat negaidīti kā lietus 
no skaidrām debesīm. Autors it kā brīnās par to, cik pacietīga un izturīga var būt mīlestība, cik 
skaudras ir zaudējuma sāpes, vai laiks tiešām dziedina. Grāmata, kas liek domāt, just līdzi, pasvīt-
rot un izrakstīt izlasīto un pēc laika ņemt vēlreiz rokā, lai pārlasītu.

UDK	 821.511.111-3

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 001002289
Kerenens, Mika. Noslēpumainais puķu čiepējs / Mika Kerenens ; no igauņu 
valodas tulkojusi Linda Villere ; ilustrējusi Marja Līsa Platsa ; redaktore Māra 
Rune. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 174, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (La-
sītprieks!, ISSN 1407-3730). — Oriģinālnosaukums: Salapärane lillenäppaja. — 
ISBN 978-9934-0-9062-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kāda maza Igaunijas ciema iedzīvotāji gatavojas lielam notikumam — tieši 
Zupasciema apkārtnē tiek rīkots nūjošanas maratons, un tajā piedalīsies arī Igaunijas un Somijas 
prezidenti. Arī bērni gaida šo sporta pasākumu, jo Somijas prezidentam līdzi būs meita Tīna. 
Domu pilnas galvas un darāmā papilnam ir Zupasciema jaunajiem detektīviem. Šoreiz visu acu 
priekšā notiek kaut kas neticams — katru dienu kāds no skaistajiem apstādījumiem čiepj puķes 
un košumkrūmus! Uzminiet, kurš aizved detektīvus pa puķu čiepēja pēdām? Jā, tā ir prezidenta 
meita Tīna.

UDK	 821.511.113-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002583
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001105
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000595
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002289
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82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001001856
Džungļu grāmata / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Walt Dis-
ney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 56, [3] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — 
(Walt Disney klasika). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The 
Jungle Book. — ISBN 978-9934-16-860-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis skaistais stāsts vēstī par Maugli — pamestu cilvēkbērnu, kuru audzina 
un sargā džungļu dzīvnieki. Tomēr reiz pienāk diena, kad zēnam jādodas nozīmīgā ceļojumā, lai 
iepazītu sevi.

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 001001792
Joyce, Melanie. Miedziņš nāk! : sirsnīgi stāsti un dzejolīši omulīgam vakaram / 
[teksts]: Melanie Joyce un Holly Lansley ; [ilustrācijas]: James Newman Grey ; lat-
viskoja Edvīns Raups ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2020]. — 94, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-16-833-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad pienāk vakars, šķir vaļā šo burvīgo grāmatu un lasi pats vai kopā ar ve-
cākiem. Būs tik jauki iedraudzēties ar pandēnu, kurš ļoti mīl savu māmiņu. Tevi gaida tikšanās ar 
lācēnu, kuram bail no tumsas, kā arī varēsi doties nakts gaitās kopā ar ņipro trušu puiku. Smaidu 
radīs jaukās ilustrācijas — varbūt vēlāk redzēsi mīlīgos zvēriņus savos krāsainajos sapņos?

UDK	 82-93-32+82-93-1

Kopkataloga Id: 001001866
Moss, Stephanie. Sapnis par vienradzi / [teksts]: Stephanie Moss ; [ilustrācijas]: 
Emanuela Mannello ; tulkojusi Linda Kalna ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2020]. — 21 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Unicorn Kisses. — ISBN 978-9934-16-
818-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai tu tici vienradžiem? Evija ilgojas satikt īstu vienradzi, bet draugi apgalvo, 
ka tādu nemaz nav. Kādu dienu meitene iedomājās vēlēšanos, kas apgriež pasauli kājām gaisā 
un aiznes viņu neaizmirstamā piedzīvojumā. Šis sirsnīgais stāsts par ticību brīnumiem ir lieliski 
piemērots kopīgai lasīšanai.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001856
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001792
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001866
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001002534
Miķe, Ieva. 100 events in the history of Smiltene / compilers of the publication: 
Ieva Miķe, Alda Liuke, Marita Mūze ; cover photo: Jānis Ūdris. — Smiltene : Smil-
tene Country Council, 2020. — 32 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrā-
fija: 31.-32. lpp. 

A n o t ā c i j a :  Izdevumā iekļautie 100 notikumi ir tikai neliela daļa no pilsētas vēstures, 
taču tie ieskicē nozīmīgus notikumus politikā, kultūrā, ekonomikā un citās dzīves jomās, tie vēsta 
par dažādiem laika posmiem — sākot ar Smiltenes pirmsākumiem, starpkaru periodu, 20. gad-
simta 40.-80. gadiem, atmodas laiku un pilsētas vēstures pēdējām desmitgadēm.
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Kopkataloga Id: 000998898
Zītara, Līga. Gaismas mirkļi : rakstu krājums / Līga Zītara. — Rīga : Sol Vita, 
[2020]. — 307, [3] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Vizuālajam noformējumam iz-
mantotas Jāņa Anmaņa un Brigitas Ektermanes gleznu reprodukcijas. — ISBN 
978-9984-894-93-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Līga Zītara ir žurnāliste, kura palikusi uzticīga savai izvēlētajai profesijai visa 
darba mūža garumā. Šī grāmata ir Līgas Zītaras radošā veikuma rezumējums. Tajā iekļautajās 
publikācijās lasītājs iepazīs 21 izcilu personību. Tā sagadījies, ka arī pirmo atlasīto tikšanos no 
pēdējās šķir 21 gads. Dažkārt vienam cilvēkam veltītas divas vai pat trīs sarunas, lai parādītu, kas 
gadu gaitā mainījies, kā padziļinājusies viņa sūtības apziņa.

UDK	 929(474.3)+133

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://www.instagram.com/lnblv/
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002534
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998898
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