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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000998271
Dāboliņš, Jānis. Intelektuāla mācību sistēma datorizētās projektēšanas sistēmu 
lietojuma novērtēšanai : promocijas darba kopsavilkums / Jānis Dāboliņš ; zināt-
niskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.
sc.ing. Jānis Osis, Dr.habil.sc.ing. Valentina Dagienė, Dr.sc.ing. Gatis Vītols ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lie-
tišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes re-
surss (46 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,72 MB. — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223389. — Bibliogrāfija: 43.-46. lp. — ISBN 
978-9934-22-339-6 (PDF).
UDK	 004.89(043)

Kopkataloga Id: 000998273
Dāboliņš, Jānis. Intelligent Tutoring System for Assessment of Usage of Compu-
ter Aided Design Systems : summary of the doctoral thesis / Jānis Dāboliņš ; scien-
tific supervisor Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis ; official reviewers: Dr.habil.
sc.ing. Jānis Osis, Dr.habil.sc.ing. Valentina Dagienė, Dr.sc.ing. Gatis Vītols ; Riga 
Technical University. Faculty of Computer Science and Information Technology. 
Institute of Applied Computer Systems. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes 
resurss (49 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,67 MB. — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223365. — Bibliogrāfija: 46.-49. lp. — ISBN 
978-9934-22-337-2 (PDF).
UDK	 004.89(043)

Kopkataloga Id: 000998939
Valsts izglītības satura centrs. Programmēšana I : pamatkursa programmas 
paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Māris Danne, Gundega Dēķena, 
Sergejs Zembkovskis ; mācību satura recenzente Iveta Milta ; zinātniskais recen-
zents Kaspars Kiris ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp., PDF) : tabulas ; 2,50 MB. — 
ISBN 978-9934-540-97-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Programmēšanas pamatkursa 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.

UDK	 004.4(474.3)(073)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998271
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998273
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998939
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08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

Kopkataloga Id: 001002313
Tāvu zemes kalendars : kulturvēsturiska un literara godagrōmota / sastōdeitōji 
un redaktori: J. Eļksnis, V. Unda ; astronomiskās ziņas kalendārijā: Ilgonis Vilks ; 
vāku dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 
2020.

2021, 31. (82.) goda gōjums. — 289, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāns, por-
treti ; 20 cm. — Autori: Pīters Akuls, Anna Babre, Jōņs Būmanis, Mikelis Bukšs, 
Vilhelms Delvers, Andris Eriņš, Veronika Grišāne, Sergejs Dominiks Ivanovs, 
Valentīna Kaša, Pīters Keišs, Valentīns Edmunds Klešniks, Pīters Korsaks, Rai-
monds Krasinskis, Marija Labanovska, Inta Libreiha, Rūdolfs Linužs, Janīna 
Mālniece, Jānis Mazvērsītis, Vilis Mileiko, Olga Pekša, Jūlijs Počs, Irena Pundu-
re, Leonards Rakickis, Josifs Ročko, Valerija Seile, Jōņs Svenčs, Zigurds Sviķis, 
Pīters Tabūns, Jūlijs Trōps, Pīters Turkopuls, Juris Urtāns, Zenta Vizule, Ēriks 
Žagars. — Daiļliteratūras autori: Ilze Keiša, Helēna Kulincāne, Rūdolfs Li-
nužs, Pīters Meikstums, Leonards Rakickis, Jūlijs Trōps, Ernests Vilcāns, Jōņs 
Visuns, Magdalena Vjatere. — Rēzeknes-Aglyunas diecezes goreidznīku sa-
rokstu sastōdējis Raimonds Krasinskis: 276.-286. lpp. — „ISSN 1407-2068”—
Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latgaliešu rakstu 
valodā. — ISBN 978-9984-29-337-0 (brošēts).

UDK	 088(474.38)(059)+930.85(474.38)(059)+ 
	 +94(474.38)(059)+821.174’282(059)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001002387
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris / Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējušas: Jur-
gita Juškaite-Jakaitiene un Neringa Daumantaite. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

Kā es jūtos. — 14 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — (Za-
ķēns Ziķeris). — Oriģinālnosaukums: Kiškutis Mikutis. Noriu pažisti save. — 
ISBN 978-9934-0-8951-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zaķēns Ziķeris aicina bērnus iepazīt savas izjūtas. Izpildot uzdevumus, bērns 
mācīsies koncentrēt uzmanību, attīstīs domāšanu un vērīgumu, sekmēs acu un roku kustību ko-
ordināciju, kā arī vingrinās savu rociņu, jo būs gan jāzīmē līnijas, gan jākrāso, gan arī jālīmē uzlī-
mes. Zaķēna Ziķera uzdevumi paredzēti bērniem no 2 gadu vecuma.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001002405
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris / Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējušas: Jur-
gita Juškaite-Jakaitiene un Neringa Daumantaite. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

Uzveic vīrusus. — 14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 23 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Oriģinālnosaukums: Kiškutis Mikutis. Nu-
gali virusą. — ISBN 978-9934-0-8921-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai tu baidies no vīrusiem? Nebaidies! Ar ļaunajiem vīrusiem jācīnās jau no 
mazotnes. To uz savas ādas piedzīvoja Zaķēns Ziķeris. Pamācošais stāstiņš ar uzlīmēm mudinās 
bērnu mazgāt rokas un ievērot personīgo higiēnu, ģērbties atbilstoši laikapstākļiem, sakārtot 
māju un rotaļlietas. Zaķēna Ziķera uzdevumi paredzēti bērniem no 2 gadu vecuma.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002313
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002387
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002405
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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: 001002024
Peppa Pig : uzzīmē un nodzēs! / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publish-
ing, 2020.

Pirmie skaitļi. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm + flomasters ar 
sūklīti plastikāta ietverē. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Peppa Pig. Wipe-Clean Numbers. — ISBN 978-9934-16-864-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pepa mācās rakstīt skaitļus. Vai Tu arī vēlies patrenēties? Pārvelc ciparus ar 
īpašo flomāsteru, tad notīri lappuses un mēģini vēlreiz!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001003117
Vannas grāmata. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].

Flamings : Šļakst! Šļakst!. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 12×13 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Splish Splash Bath Book. — 
ISBN 978-9934-16-821-5 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001003109
Vannas grāmata. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].

Pūcīte : Šļakst! Šļakst!. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 12×13 cm. — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Splish Splash Bath Book. — 
ISBN 978-9934-16-822-2 (brošēts).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002010
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002024
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003117
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003109
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001002455
Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā : (paš)pieredzes stāsti / sastādītā-
jas: Kristīne Mārtinsone, Laura Regzdiņa-Pelēķe ; recenzenti: Irēna Kokina, Zan-
da Rubene, Jānis Valdmanis ; dizains: Modris Brasliņš ; vāka dizains: Gundega 
Kalendra. — Rīga : RSU, 2020. — 297 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Biblio-
grāfija: 18.-21. lpp. — ISBN 978-9934-563-64-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas saturu veido 55 Latvijā pazīstamu speciālistu (pētnieku, mācībspē-
ku, izglītības vadītāju un praktiķu) vēstījumi par savu personīgo un profesionālo pieredzi saistībā 
ar psiholoģiskās prakses attīstību mūsu valstī.

UDK	 159.9(474.3)(092)+159.98-048.88(474.3)(092)

17  Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 001001253
Putriņš, Juris. Voldemāra Irbes prātojumi / no pirmpublicējumiem sakopojis, 
grafiski iekārtojis un vāku zīmējis Juris Putriņš. — Babīte : Juris Putriņš, 2020. — 
186, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Fraktūras burti. — ISBN 978-9934-8603-6-2 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Irbītis dzīvoja pārspīlēti vienkārši un askētiski. Bez gleznošanas dzīves lai-
kā viņš publicējis 27 neliela apjoma sacerējumus, kuros izklāstīja savus filozofiskos spriedumus 
par dzīvi. Izklāstu forma bija līdzīga sprediķiem, mākslinieks moralizēja par dažādām tēmām un 
sniedza vērtējumu. Savs viedoklis viņam bija pilnīgi par visu. Mākslinieks varēja izteikties par 
pasaules galu un laimīgu laulības dzīvi, par kulināriju un mākslu, par baznīcu un zemapziņu. 
Krājumā ietverta arī salīdzinoši plašā autobiogrāfija.

UDK	 17(081.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002455
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001253
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000998946
Valsts izglītības satura centrs. Sociālās zinības un vēsture : pamatkursa pro-
grammas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Evi Daga-Krūmiņa, Vi-
neta Kantāne, Santa Kazaka, Valdis Klišāns un Liene Ozoliņa ; recenzentes: Annija 
Bergmane, Daina Zelmene ; zinātniskais recenzents Juris Goldmanis ; Valsts izglī-
tības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsais-
tes resurss (45 lp., PDF) : tabulas ; 1,60 MB. — ISBN 978-9934-540-80-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  „Sociālās zinības un vēsture” 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 sociālajā un pilsoniskajā mācību 
jomā. Mācību jomas apguves mērķis — skolēns skaidro pasaules notikumus, to cēloņsakarības 
un idejisko pamatu pagātnē un tagadnē, pauž savu attieksmi pret sabiedriskajiem, ekonomiska-
jiem, politiskajiem procesiem un atbildīgi iesaistās tajos, pieņem lēmumus, kas saistīti ar karjeru 
un nākotnes iespējām un pozitīvi ietekmē labklājību lokāli un globāli, pamana netaisnību un rī-
kojas tā, lai to novērstu, ar cieņu un izpratni izturas pret sabiedrības daudzveidības izpausmēm.

UDK	 3(073)

Kopkataloga Id: 000998950
Valsts izglītības satura centrs. Vēsture un sociālās zinātnes I : pamatkursa 
programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Evi Daga-Krūmiņa, 
Vineta Kantāne, Santa Kazaka, Valdis Klišāns un Liene Ozoliņa ; recenzentes: An-
nija Bergmane, Daina Zelmene ; zinātniskais recenzents Juris Goldmanis ; Valsts 
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tieš-
saistes resurss (59 lp., PDF) : tabulas ; 1,65 MB. — ISBN 978-9934-540-84-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  „Vēsture un sociālās zinātnes I” programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu 
skolotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispā-
rējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” noteik-
tos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Sociālās 
un pilsoniskās mācību jomas saturs ir strukturēts sešās lielajās idejās, kuras tiek kopīgi attīstītas 
visos sociālās un pilsoniskās mācību jomas kursos. Lielās idejas palīdz skolēnam uztvert apkārtē-
jo pasauli un kopsakarības, ļauj fokusēties uz būtiskāko un, jau no pirmsskolas pēctecīgi attīstot 
izpratni, skaidri saprast, ko viņš mācās un kur viņam šīs zināšanas un prasmes noderēs.

UDK	 3(073)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000998688
Brūns, Jānis. The Transition Manual : successful integration after military servi-
ce into functional civilian life / Jānis Brūns. — 1st edition. — [Latvija] : Your Life 
Summit, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (198 lp., PDF) ; 1,50 MB. — Resursā uzrā-
dīts iespiestā izdevuma ISBN 9789934886218. — ISBN 978-9934-8862-0-1 (PDF).
UDK	 316.6+355.212.3

Kopkataloga Id: 001000329
Kļaviņš, Kaspars. The „Other” and the „Self” : supplement to East-West cross-cul-
tural studies / Kaspars Kļaviņš ; reviewed by PhD Yi Chae-Deug, Dr.theol. Jānis 
Priede, Dr.habil.theol. Leons Taivāns, Dr.geol. Valdis Segliņš ; literary editors: 
Linda Krūmiņa, Amanda Zaeska. — Riga : University of Latvia Press, 2020. — 
255 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 232.-249. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs, rādītājs: 250.-255. lpp. — ISBN 978-9934-18-563-2 (iesiets).
UDK	 316.73(4-15)+316.73(5-15)+316.73(6-17)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998946
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998950
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998688
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000329
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328(474.3)  Latvijas parlaments. Tautas pārstāvība. Valdība

Kopkataloga Id: 001004118
Lapsa, L. Viltvārdis valstsgribis : skeleti Egila Levita skapjos / L. Lapsa, K. Bor-
mane ; grāmatas vāks: Tereza Koláříková. — [Rīga] : [Mantojums] : Pietiek.com, 
[2020].

I [1.] daļa, Viltvārdis. — 224 lpp. : faksimili, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9984-
823-43-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Viltvārdis” veltīta pašreizējā valsts prezidenta Egila Levita biogrā-
fijai un sākas ar vārdiem: „Mums ir valsts vadītājs — viltvārdis. Cilvēks, kurš uzdodas par citu. 
Cilvēks, kurš sabiedrībai melo apzināti, ciniski un nekaunīgi…”.

UDK	 328(474.3)(092)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000998514
Каплан, Ярослав. Новые лекции по экономике : краткая история со-
временной финансовой системы / Ярослав Каплан. — [Rīga] : [Jaroslavs 
Kaplans], 2019. — 1 tiešsaistes resurss (305 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
kartes, portreti, tabulas ; 11,98 MB. — „Power Consult”—Datnes 1. lapā. — ISBN 
978-9934-8899-8-1 (PDF).
UDK	 330.1(042.3)

338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un 
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Kopkataloga Id: 000998524
Каплан, Ярослав. Таблица Каплана для оценки потенциальной произ-
водительности труда сотрудников / Ярослав Каплан. — [Rīga] : [Jaroslavs 
Kaplans], [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (137 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 5,13 MB. — „Power Consult”—Datnes 1. lapā. — ISBN 978-9934-8899-
9-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā sīki aprakstīti galvenie faktori, kas saistīti ar organizāciju darba ra-
žīgumu. Grāmata sniedz autora metodiku, ar kuras palīdzību iespējams novērtēt darba produkti-
vitāti un noteikt galvenos faktorus, kas to ietekmē.

UDK	 338.312

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001001131
Kucina, Irēna. Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti : bērns starp 
vecākiem un valstīm / Irēna Kucina ; zīmējumi: Ričards Kucins ; mākslinieciskais 
noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. — 431 lpp. ; 
23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-84-4 (iesiets).
UDK	 342.726-053.2

Kopkataloga Id: 001002057
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2020. gada 22. jū-
nijam / redaktori: Māris Teteris, Elita Jurkjāne ; Latvijas Republikas Prokuratū-
ra. — Rīga : Latvijas Republikas Prokuratūra, 2020. — 488 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-8620-6-9 (brošēts).
UDK	 343.1(474.3)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004118
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998514
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998524
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001131
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002057
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Kopkataloga Id: 001002149
Terehovičs, Vladimirs. Rakstu krājums 2010.-2020. = Сборник статей 2010-
2020 гг. = Collected articles 2010.-2020. / Dr. Vladimirs Terehovičs, Dr. Elita Nī-
mande. — Rīga : [Vladimirs Terehovičs], 2020. — 463, [1] lpp. : ilustrācijas, por-
treti, shēmas ; 20 cm. — Ziņas par autoriem: 6.-14. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8011-7-4 
(brošēts) ; ISBN 9789934801181 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Lasītājiem piedāvātajā darbā atspoguļota autoru radošās darbības gaita tie-
sību zinātnes jomā laika posmā no 2010. līdz 2020. gadam. Autoru raksti ir zinātnisko pētījumu 
rezultāti par dažādām kriminālistikas teorijas, krimināltiesību piemērošanas, tiesu ekspertīžu 
problēmām un citiem jautājumiem. Darbs adresēts juridisko specialitāšu studentiem un pasnie-
dzējiem, kā arī plašam lasītāju lokam, kas interesējas par kriminālistikas teorijas, krimināltiesību 
teorijas un krimināltiesību piemērošanas problēmām.

UDK	 343(081)

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

Kopkataloga Id: 001003901
Kreics, Antons. Manas karavīra gaitas Otrajā pasaules karā / Antons Kreics ; 
redaktors Ainars Kreics ; vāka mākslinieks Imants Liepiņš. — [Liepāja] : LiePA, 
[2020]. — 92 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
569-76-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti tie Antona Kreica kara tematikai veltītie stāsti, kas ir auto-
biogrāfiski, rakstīti pirmajā personā par paša pieredzētiem kara laika notikumiem. Otrais pasau-
les karš noslēdzās gandrīz pirms 75 gadiem, tāpēc autors ir viens no retajiem vēl šajā saulē eso-
šajiem Otrā pasaules kara dalībniekiem, kurš arī šodien var sniegt nepastarpinātu aculiecinieku 
informāciju par dzīves ikdienu kara apstākļos un kara šausmām.

UDK	 355.08(474.3)+821.174-94

355.48  Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas.  
Militārie varoņdarbi

Kopkataloga Id: 001004113
Hartmanis, Jānis. Kauja pie Mazās Juglas upes 1917. gada 1. un 2. septembrī / 
Jānis Hartmanis ; redaktors Māris Deģis ; zinātniskais redaktors, priekšvārda 
autors Dr.hist. Jānis Šiliņš ; literārais redaktors Anete Dzene ; vāka mākslinieks 
Arnis Bērziņš. — Rīga : Mantojums, [2020]. — 62 lpp., 1 nenumurēta salocīta lp. 
karte : ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — „Grāmatas vāka noformējumā izmantota 
Arņa Bērziņa arhīva fotogrāfija, kurā fiksēti latviešu strēlnieki 1917. gadā”—Ti-
tullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija: 61.-62. lpp., vietvārdu un personu rādītājs: 
58.-61. lpp. — ISBN 978-9984-823-44-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mazās Juglas kauja līdz šim vēstures literatūrā aplūkota un pētīta nepelnīti 
maz, un ir it kā palikusi otrajā plānā aiz labi zināmajām Tīreļpurva, Ložmetējkalna un Nāves sa-
las vēsturiskajām strēlnieku cīņām. Tāpēc, balstoties uz rūpīgām literatūras un arhīvu materiālu 
studijām, pulkvedis Jānis Hartmanis publicē šo grāmatu par notikumiem Latvijā 1. pasaules kara 
noslēgumā.

UDK	 355.48(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002149
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003901
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004113
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001003603
Zīds, Oskars. Izglītības vadība Latvijā: vēsture un attīstība / Oskars Zīds ; recen-
zenti: Dr.paed. Dainuvīte Blūma, Dr.psych. Kristīne Mārtinsone ; redaktore Daina 
Celma-Zīda ; vāka mākslinieks Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, 2019. — 365 lpp. : 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-
9934-569-74-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Oskara Zīda monogrāfija „Izglītības vadība Latvijā: vēsture un attīstība” pie-
dāvā pētījumu par svarīgu un līdz šim fragmentāri analizētu sabiedrības darbību un zinātnes 
jomu — tās vadību. Monogrāfija ir pirmais mēģinājums izvērtēt izglītības sistēmas un izglītības 
vadības veidošanās un attīstības līkločus vairāku gadsimtu garumā. Grāmata aplūko izglītības va-
dības būtību un ideju priekšvēsturi, izglītības vadības vēsturisko attīstību Latvijā, pirmās refor-
mas un stratēģiskās attīstības plānus, kā arī konceptuālās nostādnes izglītības attīstībai trešajā 
tūkstošgadē.

UDK	 37.091(474.3)(091)+37.014(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 001002623
Образование. Диалог во имя будущего (6 : 2020 : Rīga, Latvija ; Stokhol-
ma, Zviedrija). Образование. Диалог во имя будущего : международная 
конференция / [personīgās izaugsmes centrs] „Sociālais Lifts”. — Рига : Reto-
rika A, 2020.

Альманах № 7. — 36 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabula ; 30 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-568-38-1 (brošēts).

UDK	 37(062)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 001003834
Transporta un sakaru institūts. TSI 20 gadu jubilejas albums / ievada autori: 
Dr.sc.ing. Irina Jackiva, Juris Kanels, Dr.hab.sc.ing. Игорь Кабашкин. — [Rīga] : 
Transporta un sakaru institūts, [2019]. — 235, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
21×21 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā.
UDK	 378.6:62(474.362.2)(091)(084.12)

39  Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.  
Tautu dzīve. Folklora

Kopkataloga Id: 000997399
Suitu kultūrtelpa : UNESCO 10. gadadiena / foto: Dzintars Leja ; Etniskās Kultū-
ras centrs „Suiti”. — [Alsunga] : [Etniskās kultūras centrs „Suiti”], [2019?]. — 12 
atklātnes : ilustrācijas ; 10×21 cm.

A n o t ā c i j a :  2009.gadā suitu kultūrtelpa tika iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras 
mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā. Tajā tiek iekļauti nemateriālā 
mantojuma elementi, kam pēc UNESCO kritērijiem ir nepieciešama tūlītēja rīcība to pārmanto-
šanai nākamajām paaudzēm. Suitu kopienu raksturo sievu burdona dziedāšana, bagātās kāzu 
tradīcijas, spilgti tautas tērpi, suitu valoda, vietējie ēdieni, reliģiskās tradīcijas, gadskārtu ierašas 
un novada tautas dziesmas, dejas un melodijas.

UDK	 39(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003603
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002623
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003834
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000997399
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001001458
Dabaszinības 1. klasei : mācību grāmata / redaktores: Gunta Ansone [galvenā 
redaktore], Egina Birzgale ; dizaineri: Jānis Gribusts, Edgars Zvirgzdiņš ; ilus-
trators Agris Bobrovs ; recenzenti: Inese Dudareva, Zina Jonušaite. — 1. izde-
vums. — Lielvārde : Lielvārds, 2020. — 111 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Rādītājs: 
110.-111. lpp. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes minis-
trija 2020. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9984-11-578-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību saturs ir sakārtots piecās nodaļās un saskaņots ar IZM Valsts izglī-
tības satura centra ieteikto mācību priekšmeta programmas paraugu „Dabaszinības 1.-6. klasei”. 
Pirmās klases mācību grāmatā ir šādas nodaļas: Kā pētīt dzīvos organismus? Kā pētīt materiālus? 
Kā pētīt nedzīvos objektus, skaņu, gaismu un siltumu? Kā pētīt dabas ainavas? Kā pētīt Visumu? 
Katrā nodaļā ir praktiski veicami uzdevumi, pētniecības darbi un eksperimenti.

UDK	 5(075.2)

Kopkataloga Id: 001002376
Jonušaite, Zina. Dabaszinības 1. klasei : mācību burtnīca / uzdevumu autore 
Zina Jonušaite ; redaktores: Gunta Ansone, Egina Birzgale ; izdevuma dizaineri: 
Vilnis Laizāns, Jānis Gribusts ; mākslinieks Vilnis Laizāns ; vāka ilustrācija: Agris 
Bobrovs. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, [2020]. — 79 lpp. : ilustrācijas ; 
26 cm. — „Kompetenču pieeja mācību saturā”—Uz vāka. — Komplektizdevumā 
„Dabaszinības 1. klasei” ietilpst: mācību grāmata (sastādītāja Gunta Ansone), sko-
lotāja grāmata (autore Zina Jonušaite), darba burtnīca (autore Zina Jonušaite) un 
digitālie materiāli „Interaktīvās digitālās darblapas” (Zina Jonušaite, Vilnis Lai-
zāns, Gunta Ansone). — ISBN 978-9984-11-579-5 (brošēts).
UDK	 5(076)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 000998232
Upnere, Sabīne. Investigation of Dynamics and Reliability of High-Powered Wa-
ter-Cooling Systems : summary of the doctoral thesis / Sabīne Upnere ; scientific 
supervisor Dr.sc.ing. Jānis Auziņš ; official reviewers: PhD. Staffan Lundström, 
Dr.habil.sc.phys. Juris Roberts Kalniņš, Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība ; Riga Technical 
University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Insti-
tute of Mechanics and Mechanical Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (33 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,53 MB. — 
Bibliogrāfija: 32.-33. lp. — ISBN 978-9934-22-396-9 (PDF).
UDK	 532.517(043)

Kopkataloga Id: 000998229
Upnere, Sabīne. Lieljaudas ūdensdzeses sistēmu dinamikas un drošuma izpē-
te : promocijas darba kopsavilkums / Sabīne Upnere ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.
ing. Jānis Auziņš ; oficiālie recenzenti: PhD. Staffan Lundström, Dr.habil.sc.phys. 
Juris Roberts Kalniņš, Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,55 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā iz-
devuma ISBN 9789934223938. — Bibliogrāfija: 31.-32. lp. — ISBN 978-9934-22-
394-5 (PDF).
UDK	 532.517(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002376
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998232
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998229
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Kopkataloga Id: 000998342
Veckalns, Viesturs. Virsotnes kvarku pāra sabrukšanas ceļā radušos krāsu plūs-
mu pētījumi ar 13 TeV CERN LHP KMS eksperimentā : promocijas darba kopsavil-
kums / Viesturs Veckalns ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis ; 
oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.phys. Mārcis Auziņš, Dr. Mikko Voutilainen, Dr. 
Roberto Tenchini, Dr. Oskars Krievs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas insti-
tūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (73 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,63 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevu-
ma ISBN 789934222689. — Bibliogrāfija: 70.-73. lp. — ISBN 978-9934-22-269-6 
(PDF).
UDK	 539.129.2(043)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000998382
Leitis, Zigmārs. Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintē-
zē : promocijas darba kopsavilkums = New Methods for Synthesis of Chiral 
4-Aryl-6-Methyl-3,4-Dihydrocoumarines : summary of the doctoral thesis / Zig-
mārs Leitis ; zinātniskais vadītājs Dr.chem. Viesturs Lūsis ; oficiālie recenzenti: 
Dr.chem. Māris Turks, Dr.chem. Māra Plotniece, Dr.chem. Vilnis Liepiņš ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : tabulas ; 5,78 MB. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222184. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-219-1 (PDF).
UDK	 547.587.5.057(043)+544.433.21(043)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 001002536
Krūmiņš, Jānis. Kūdra Latvijā : no izpētes līdz izmantojumam / Jānis Krūmiņš 
un Māris Kļaviņš. — [Rīga] : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2020. — 
59 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 56.-59. lpp. — ISBN 978-9934-18-581-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kūdra ir Latvijas nacionālā bagātība ar labām perspektīvām inovatīvai iz-
mantošanai. Saprātīga purvu un kūdras izmantošana ir būtiska, lai pietiekamu skaitu purvu sa-
glabātu neskartus, bet izstrādē esošos atgrieztu to sākotnējā stāvoklī un saglabātu to vitāli svarī-
gās ekosistēmas funkcijas.

UDK	 553.97(474.3)+622.331(474.3)

Kopkataloga Id: 001002535
Krūmiņš, Jānis. Recomendations for use of fen peat in high added-value pro-
ducts and applications : the potential of Latvian fen peat / Jānis Krūmiņš, Māris 
Kļaviņš. — [Rīga] : University of Latvia Press, 2020. — 43 lpp. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 39.-43. lpp. — ISBN 978-9934-18-582-3 (brošēts).
UDK	 553.97(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998342
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998382
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002536
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002535
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57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 001003100
Pustenko, Aleksandrs. Jauna veida ogļskābes anhidrāžu inhibitoru sintēze : 
promocijas darba kopsavilkums = Synthesis of a New Type of Carbonic Anhyd-
rases Inhibitors : summary of the doctoral thesis / Aleksandrs Pustenko ; zi-
nātniskais vadītājs Dr.chem. Raivis Žalubovskis ; oficiālie recenzenti: Dr.chem. 
Jeļena Kirilova, Dr.chem. Jean-Yves Winum, Dr.chem. Kaspars Traskovskis ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organis-
kās ķīmijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 57 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934225024. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 26.-28., 54.-
56. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-501-7 
(brošēts).
UDK	 577.151.7(043)

Kopkataloga Id: 001003094
Pustenko, Aleksandrs. Jauna veida ogļskābes anhidrāžu inhibitoru sintēze : 
promocijas darbs = Synthesis of a New Type of Carbonic Anhydrases Inhibitors : 
doctoral thesis / Aleksandrs Pustenko ; zinātniskais vadītājs Dr.chem. Raivis 
Žalubovskis ; oficiālie recenzenti: Dr.chem. Jeļena Kirilova, Dr.chem. Jean-Yves 
Winum, Dr.chem. Kaspars Traskovskis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzi-
nātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 102 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Promo-
cijas darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. — Ziņas 
par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 26.-28., 54.-56. lpp. — Teksts paralēli lat-
viešu un angļu valodā, publikācijas angļu valodā.
UDK	 577.151.7(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003100
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003094
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001002381
Congress of Baltic Association of Dermatovenerologists (16 : 2020 : Rīga, Lat-
vija). 16th BADV Congress : September 4th-5th, 2020 Riga, Latvia : final program 
and abstract book / prepared by prof. Andris Rubins and prof. Silvestrs Rubins ; 
University of Latvia. Faculty of Medicine. Department of Dermatovenerology. — 
[Rīga] : Baltic Association of Dermatovenerologists, 2020. — 67 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — „Zoom The Skin & Save Lives!”—Uz vāka. — Bibliogrāfija dažu 
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-8344-6-2 (spirāliesējums).
UDK	 616.5(062)+611.77(062)

Kopkataloga Id: 001004094
Elksne, Inga. Agrīnie uztura paradumi zīdaiņiem un to saistība ar dzelzs vielmai-
ņu : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors 
(Ph.D.)” iegūšanai, nozare — veselības un sporta zinātnes, apakšnozare — uz-
turzinātne / Inga Elksne ; promocijas darba vadītājas: Dr.habil.med. Dace Gar-
dovska, Dr.med. Ieva Strēle ; zinātniskais konsultants Dr.oec. Māris Goldmanis ; 
oficiālie recenzenti: Dr.med. Sandra Lejniece, Dr.med. Inguna Ebela, Dr.med. Aida 
Žvirbliene ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2020. — 65 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 60.-64. lpp.
UDK	 613.221(043)

Kopkataloga Id: 001004088
Elksne, Inga. Agrīnie uztura paradumi zīdaiņiem un to saistība ar dzelzs viel-
maiņu : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” 
iegūšanai, nozare — veselības un sporta zinātnes, apakšnozare — uzturzinātne / 
Inga Elksne ; promocijas darba vadītājas: Dr.habil.med. Dace Gardovska, Dr.med. 
Ieva Strēle ; zinātniskais konsultants Dr.oec. Māris Goldmanis ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 150 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 98.-106. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK	 613.221(043)

Kopkataloga Id: 001004093
Elksne, Inga. Early eating habits in infants and their association with iron meta-
bolism : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), 
sector — health and sports sciences, sub-sector — nutrition / Inga Elksne ; 
supervisors: Dr.habil.med. Dace Gardovska, Dr.med. Ieva Strēle ; scientific advi-
sor Dr.oec. Māris Goldmanis ; official reviewers: Dr.med. Sandra Lejniece, Dr.med. 
Inguna Ebela, Dr.med. Aida Žvirbliene ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga 
Stradiņš University, 2020. — 66 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 59.-63. lpp.
UDK	 613.221(043)

Kopkataloga Id: 001003066
Laizāne, Gunta. Clinical Peculiarities of Rota Viral Infection, Molecular Epide-
miology and Health-Related Quality of Life for Hospitalised Children in Children’s 
University Hospital and Their Family Members : summary of the doctoral thesis 
for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — clinical medicine, sub-sector — 
paediatrics / Gunta Laizāne ; supervisor Dr.habil.med. Dace Gardovska ; official 
reviewers: Dr.habil.med. Ludmila Vīksna, Dr.med. Ilva Daugule, PhD Timo Vesika-
ri ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 2020. — 76 lpp. : 
diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 56.-76. lpp. 
UDK	 616.98:578(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002381
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004094
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004088
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004093
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003066
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Kopkataloga Id: 001003071
Laizāne, Gunta. Rota vīrusu izraisītas infekcijas klīniskās īpatnības, molekulārā 
epidemioloģija un ar veselību saistītā ģimenes dzīves kvalitāte Bērnu klīniskajā 
universitātes slimnīcā hospitalizētiem bērniem : promocijas darba kopsavilkums 
zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klī-
niskā medicīna, apakšnozare — pediatrija / Gunta Laizāne ; promocijas darba 
vadītāja Dr.habil.med. Dace Gardovska ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.med. Lud-
mila Vīksna, Dr.med. Ilva Daugule, PhD Timo Vesikari ; Rīgas Stradiņa universitā-
te. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2020. — 76 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-76. lpp.
UDK	 616.98:578(043)

Kopkataloga Id: 001003048
Laizāne, Gunta. Rota vīrusu izraisītas infekcijas klīniskās īpatnības, molekulārā 
epidemioloģija un ar veselību saistītā ģimenes dzīves kvalitāte Bērnu klīniska-
jā universitātes slimnīcā hospitalizētiem bērniem : promocijas darbs zinātniskā 
doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, 
apakšnozare — pediatrija / Gunta Laizāne ; promocijas darba vadītāja Dr.habil.
med. Dace Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zi-
nāms], 2020. — 126 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
100.-115. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK	 616.98:578(043)

Kopkataloga Id: 001003041
Sīviņa, Elīna. Metastatic Colorectal Cancer Clinical and Genetic Prognostic and 
Predictive Factors : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral de-
gree (Ph.D.), sector — clinical medicine, sub-sector — oncology / Elīna Sīviņa ; 
supervisors of the doctoral thesis: Ph.D. Edvīns Miklaševičs, Ph.D. Gunta Purkal-
ne ; official reviewers: Ph.D. Simona Doniņa, Ph.D. Jānis Eglītis, Ph.D. Rasa Jan-
ciauskiene ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 2020. — 
63 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 54.-59. lpp. 
UDK	 616.34-006(043)

Kopkataloga Id: 001003044
Sīviņa, Elīna. Metastātiska kolorektālā vēža klīniskie un ģenētiskie prognostis-
kie un prediktīvie marķieri : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora 
grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakš-
nozare — onkoloģija / Elīna Sīviņa ; promocijas darba vadītāji: Dr.biol. Edvīns 
Miklaševičs, Dr.med. Gunta Purkalne ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Simona Doni-
ņa, Dr.med. Jānis Eglītis, Dr.med. Rasa Janciauskiene ; Rīgas Stradiņa universitā-
te. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2020. — 65 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 56.-61. lpp.
UDK	 616.34-006(043)

Kopkataloga Id: 001003040
Sīviņa, Elīna. Metastātiska kolorektālā vēža klīniskie un ģenētiskie prognostis-
kie un prediktīvie marķieri : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zināt-
nes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — on-
koloģija / Elīna Sīviņa ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.biol. Edvīns Miklaševičs, 
Dr.med. Gunta Purkalne ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav 
zināms], 2020. — 133 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 96.-119. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK	 616.34-006(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003071
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003048
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003041
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003044
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003040
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Kopkataloga Id: 001003082
Zariņa, Agnese. Genetic Factors Characterising the Clinical Course of Wilson’s 
Disease : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), 
sector — the basic sciences of medicine, sub-sector — medical genetics / Agnese 
Zariņa ; supervisors of the doctoral thesis: Dr.med. Ieva Tolmane, Dr.med. Zita 
Krūmiņa ; scientific advisor Dr.med. Linda Gailīte ; official reviewers: Dr.biol. Ed-
vīns Miklaševičs, Dr.med. Limas Kupčinskas, Dr.med. Riina Salupere ; Rīga Stra-
diņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 2020. — 65 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 51.-63. lpp.
UDK	 616.36(043)

Kopkataloga Id: 001003089
Zariņa, Agnese. Vilsona slimības klīnisko gaitu raksturojošie ģenētiskie fak-
tori : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes dok-
tors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija, 
apakšnozare — medicīniskā ģenētika / Agnese Zariņa ; darba zinātniskie vadī-
tāji: Dr.med. Ieva Tolmane, Dr.med. Zita Krūmiņa ; darba zinātniskā konsultante 
Dr.med. Linda Gailīte ; oficiālie recenzenti: Dr.biol. Edvīns Miklaševičs, Dr.med. 
Limas Kupčinskas, Dr.med. Riina Salupere ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
[Rīgas Stradiņa universitāte], 2020. — 66 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-61. lpp.
UDK	 616.36(043)

Kopkataloga Id: 001003077
Zariņa, Agnese. Vilsona slimības klīnisko gaitu raksturojošie ģenētiskie faktori : 
promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, 
nozare — medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija, apakšnozare — medicī-
niskā ģenētika / Agnese Zariņa ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. Ieva Tolmane, 
Dr.med. Zita Krūmiņa ; zinātniskā konsultante Dr.med. Linda Gailīte ; Rīgas Stra-
diņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 95 lp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 73.-88. lp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK	 616.36(043)

Kopkataloga Id: 001003036
Zepa, Jūlija. Kandidātgēnu polimorfismu saistība ar ankilozējošo spondilītu 
un tā klīnisko gaitu : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda 
„zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnoza-
re — reimatoloģija / Jūlija Zepa ; promocijas darba vadītāji: Dr.habil.med. Daina 
Andersone, Dr.med. Aivars Lejnieks ; zinātniskā konsultante Dr.med. Liene Ņi-
kitina-Zaķe ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Valda Staņēviča, Dr.habil.med. Ingrīda 
Rumba-Rozenfelde, Dr.med. Irena Butrimiene ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2020. — 80 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 71.-77. lpp.
UDK	 616.711-002(043)+616-002.77(043)

Kopkataloga Id: 001002984
Zepa, Jūlija. Kandidātgēnu polimorfismu saistība ar ankilozējošo spondilītu un 
tā klīnisko gaitu : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors 
(Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — reimatoloģija / 
Jūlija Zepa ; promocijas darba vadītāji: Dr.habil.med. Daina Andersone, Dr.med. 
Aivars Lejnieks ; zinātniskā konsultante Dr.med. Liene Ņikitina-Zaķe ; Rīgas Stra-
diņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 181 lp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 135.-149. lp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK	 616.711-002(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003082
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003089
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003077
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003036
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002984
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Kopkataloga Id: 001003033
Zepa, Julija. The Relationship of Candidate Gene Polymorphisms with Ankylo-
sing Spondylitis and its Clinical Course : summary of the doctoral thesis for obtai-
ning a doctoral degree (Ph.D.), sector — clinical medicine, sub-sector — rheuma-
tology / Julija Zepa ; supervisor: Dr.habil.med. Daina Andersone, Dr.med. Aivars 
Lejnieks ; scientific advisor Dr.med. Liene Ņikitina-Zaķe ; official reviewers: 
Dr.med. Valda Staņēviča, Dr.habil.med. Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Dr.med. Ire-
na Butrimiene ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 
2020. — 86 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 77.-83. lpp.
UDK	 616.711-002(043)+616-002.77(043)

620  Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli. 
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Kopkataloga Id: 000998288
Bezrukovs, Deniss. The Study of Wind Energy Resource and the Assessment 
of the Economic Feasibility of Wind Energy Projects : summary of the doctoral 
thesis / Deniss Bezrukovs ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus 
Sauhats ; official rewievers: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Svetlana Orlova, 
PhD Julia Matevosjana ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electri-
cal Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,34 MB. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223112. — Bibliogrāfija: 
42.-45. lp. — ISBN 978-9934-22-312-9 (PDF).
UDK	 620.92:551.556.3(474.3)(043)+621.311.245(474.3)(043)+ 
	 +621.548(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000998238
Dzikēvičs, Miķelis. Saules enerģijas akumulācija ar brīvi stāvošiem fāžu maiņas 
materiāliem : promocijas darba kopsavilkums / Miķelis Dzikēvičs ; zinātniskais 
vadītājs Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis 
Bažbauers, Dr.sc.techn. Peter D. Lund, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un sil-
tuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss 
(21 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 994,74 KB. — Resursā uzrādīts arī ie-
spiestā izdevuma ISBN 9789934223884. — Bibliogrāfija: 20.-21. lp. — ISBN 978-
9934-22-389-1 (PDF).
UDK	 620.92:551.521.1(043)

Kopkataloga Id: 000998237
Dzikēvičs, Miķelis. Solar Energy Accumulation with Packed Bed Phase Change 
Materials : summary of the doctoral thesis / Miķelis Dzikēvičs ; scientific supervi-
sor Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Gatis Bažbau-
ers, Dr.sc.techn. Peter D. Lund, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Energy Systems and 
Environment. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (22 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas ; 1,14 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934223907. — Bibliogrāfija: 21.-22. lpp. — ISBN 978-9934-22-391-4 (PDF).
UDK	 620.92:551.521.1(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003033
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998288
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998238
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998237


Latvijas jaunākās grāmatas 2020 Nr. 19, 1.–15. oktobris

16

Kopkataloga Id: 000998339
Janeliukštis, Rims. Uz pašsvārstību formu pārveidojumiem un uzraudzīto ma-
šīnapmācību balstītā konstrukciju bojājumu identifikācija : promocijas darba 
kopsavilkums = Structural Damage Identification Based on Mode Shape Trans-
formations and Supervised Learning : summary of the doctoral thesis / Rims 
Janeliukštis ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Sandris Ručevskis, Dr.sc.ing. Andris 
Čate ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Andrzej Katunin, Ph.D. Manuel Chiachio 
Ruano, Dr.sc.ing. Jānis Andersons ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inže-
nierzinātņu fakultāte. Materiālu un konstrukciju institūts. — Rīga : RTU Izdevnie-
cība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (84 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
11,63 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222801. — 
Bibliogrāfija: 83.-84. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-22-281-8 (PDF).
UDK	 620.179.1(043)

Kopkataloga Id: 000998267
Zelča, Zane. Hemp Base Composite Sortiment Extension and Technology Opti-
misation : summary of the doctoral thesis / Zane Zelča ; scientific supervisors: 
Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle, Dr.sc.ing. Janis Kajaks ; official reviewers: Dr.sc.ing. 
Uldis Spulle, Dr.sc.ing. Rimvydas Milasius, Dr.sc.ing. Remo Merijs Meri ; Riga Te-
chnical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute 
of Design Technologies. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,98 MB. — Resursā uzrādīts arī iespies-
tā izdevuma ISBN 9789934222740. — Bibliogrāfija: 31.-32. lp. — ISBN 978-9934-
22-275-7 (PDF).
UDK	 620.2-419.8-037.1(043)+678.5.067-419.8(043)

Kopkataloga Id: 000998265
Zelča, Zane. Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju 
optimizācija : promocijas darba kopsavilkums / Zane Zelča ; zinātniskie vadītā-
ji: Dr.habil.sc.ing. Silvija Kukle, Dr.sc.ing. Jānis Kajaks ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.
ing. Uldis Spulle, Dr.sc.ing. Rimvydas Milasius, Dr.sc.ing. Remo Merijs Meri ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Dizaina 
tehnoloģiju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss 
(32 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,97 MB. — Resursā uzrādīts arī 
iespiestā izdevuma ISBN 9789934222726. — Bibliogrāfija: 31.-32. lp. — ISBN 978-
9934-22-273-3 (PDF).
UDK	 620.2-419.8-037.1(043)+678.5.067-419.8(043)

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

Kopkataloga Id: 000987509
Gailis, Māris. Bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas iespējas dzirk-
steļaizdedzes motoros = Reduction of Harmful Emissions from Bioethanol Com-
bustion in Spark Ignition Engines : promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) 
zinātniskā grāda iegūšanai lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozarē / 
Māris Gailis ; promocijas darba vadītājs Dr.sc.ing. Vilnis Pīrs ; Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Spēkratu institūts. — Jelgava : [izgata-
votājs nav zināms], 2019. — 201 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 131.-147. lp. — Teksts latviešu valodā, nosaukums un anotācija arī 
angļu valodā.
UDK	 621.434-631.4(043)+621.434.068(043)+661.722(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998267
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998265
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000987509
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Kopkataloga Id: 000998217
Gatan, Shaker Jassem. A New Design of M.V — Vacuum Circuit Breaker — with 
Auxiliary Units Damping Techniques for Soft Interrupter Applications : sum-
mary of the doctoral thesis / Shaker Jassem Gatan ; scientific supervisor Dr.sc.
ing. Andrejs Podgornovs ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Vladislavs Pugačevs, 
Dr.sc.ing. Svetlana Orlova, Dr.sc.ing. Victor Astapov ; Riga Technical University. 
Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Power Engineering. — 
Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, shēmas, tabulas ; 1,51 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934224072. — Bibliogrāfija: 34.-36. lp. — ISBN 978-9934-22-408-9 (PDF).
UDK	 621.316.57(043)

Kopkataloga Id: 000998220
Gatan, Shaker Jassem. Vidēja sprieguma iekārtas jaunais dizains — Vakuuma 
slēgiekārta — Loka slāpēšanas metodes ar papildus bezkontakta pārtraucēja 
iekārtu : promocijas darba kopsavilkums / Shaker Jassem Gatan ; oficiālie re-
cenzenti: Dr.habil.sc.ing. Vladislavs Pugačevs, Dr.sc.ing. Svetlana Orlova, Dr.sc.
ing. Victor Astapov ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes 
resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,53 MB. — Re-
sursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934224058. — Bibliogrāfija: 34.-
36. lp. — ISBN 978-9934-22-406-5 (PDF).
UDK	 621.316.57(043)

Kopkataloga Id: 000998318
Kurbatska, Inna. Evaluation of Modulation Formats for the Next Generation Fi-
ber Optical Access Telecommunication Systems : summary of the doctoral the-
sis / Inna Kurbatska ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs, Dr.sc.
ing. Sandis Spolītis ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons, Dr.phys. 
Irēna Mihailova, Dr.phys. Edgars Elsts ; Riga Technical University. Faculty of Elec-
tronics and Telecommunications. Institute of Telecommunications. — Riga : RTU 
Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 2,15 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223013. — 
Bibliogrāfija: 35.-37. lp. — ISBN 978-9934-22-302-0 (PDF).
UDK	 621.391.6:681.7.068(043)

Kopkataloga Id: 000998320
Kurbatska, Inna. Modulācijas formātu novērtējums nākamās paaudzes šķiedru 
optiskajām piekļuves sakaru sistēmām : promocijas darba kopsavilkums / Inna 
Kurbatska ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs, Dr.sc.ing. Sandis 
Spolītis ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons, Dr.phys. Irēna 
Mihailova, Dr.phys. Edgars Elsts ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecī-
ba, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
2,31 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222993. — Bib-
liogrāfija: 35.-37. lp. — ISBN 978-9934-22-300-6 (PDF).
UDK	 621.391.6:681.7.068(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998217
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998220
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998318
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998320
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Kopkataloga Id: 000998324
Lavrinoviča, Ingrīda. Development and Assessment of the New Generation Ra-
re-Earth Doped Optical Fiber Amplifiers : summary of the doctoral thesis / Ingrī-
da Lavrinoviča ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš ; official reviewers: 
Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs, Dr.phys. Jānis Alnis, Dr.phys. Valfrīds Paškevičs ; Riga Te-
chnical University. Faculty of Electronics and Telecommunications. Institute of 
Telecommunications. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (29 lp., 
PDF) ; diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,30 MB. — Resursā uzrādīts arī iespies-
tā izdevuma ISBN 9789934223051. — Bibliogrāfija: 28.-29. lp. — ISBN 978-9934-
22-306-8 (PDF).
UDK	 621.375:681.7.068(043)

Kopkataloga Id: 000998326
Lavrinoviča, Ingrīda. Jaunās paaudzes ar retzemju elementiem leģēto optisko 
šķiedru pastiprinātāju izstrāde un novērtējums : promocijas darba kopsavil-
kums / Ingrīda Lavrinoviča ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš ; ofi-
ciālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ģirts Ivanovs, Dr.phys. Jānis Alnis, Dr.phys. Valfrīds 
Paškevičs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakul-
tāte. Telekomunikāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes 
resurss (29 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,30 MB. — Resursā uz-
rādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223037 — Bibliogrāfija: 28.-29. lp. — 
ISBN 978-9934-22-304-4 (PDF).
UDK	 621.375:681.7.068(043)

Kopkataloga Id: 000998211
Mārks, Jānis. Vibration Model for the Detection of Mechanical Faults within 
Windings and Magnetic Core of Power Transformers : summary of the docto-
ral thesis / Jānis Mārks ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Sandra Vītoliņa ; official 
reviewers: Dr.habil.sc.ing. Jānis Dirba, Dr.sc.ing. Svetlana Orlova, Dr.-El.Eng. Nick 
Papanikolaou ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical Engine-
ering. Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering. — Riga : RTU 
Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
1,77 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934224218. — Bib-
liogrāfija: 36.-38. lp. — ISBN 978-9934-22-422-5 (PDF).
UDK	 621.314.222.6(043)

Kopkataloga Id: 000998213
Mārks, Jānis. Vibrāciju modelis mehānisko defektu noteikšanai lieljaudas trans-
formatoru aktīvajā daļā : promocijas darba kopsavilkums / Jānis Mārks ; zināt-
niskā vadītāja Dr.sc.ing. Sandra Vītoliņa ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis 
Dirba, Dr.sc.ing. Svetlana Orlova, Dr.-El.Eng. Nick Papanukolaou ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas 
un elektrotehnikas institūts. Elektrisko mašīnu un aparātu katedra. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabu-
las ; 1,74 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934224195. — 
Bibliogrāfija: 36.-38. lp. — ISBN 978-9934-22-420-1 (PDF).
UDK	 621.314.222.6(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998324
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998326
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998211
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998213
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Kopkataloga Id: 000998348
Moshkin, Igor. Solving Power Facility Development Tasks in Market-Economy 
and Uncertainty Conditions : summary of the doctoral thesis / Igor Moshkin ; 
scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats, Dr.sc.ing. Ļubo-
va Petričenko ; 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 Engineering. — Riga : RTU 
Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
la ; 1,10 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222672. — 
Bibliogrāfija: 32.-35. lp. — ISBN 978-9934-22-267-2 (PDF).
UDK	 621.311:658.5(043)

Kopkataloga Id: 000998352
Moškins, Igors. Energoobjektu attīstības uzdevumu atrisināšana tirgus ekono-
mikas un nenoteiktības apstākļos : promocijas darba kopsavilkums / Igors Moš-
kins ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats, Dr.sc.ing. Ļubo-
va Petričenko ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Aleksandrs 
Ļvovs, Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģēti-
kas un elektrotehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevnie-
cība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabula ; 
1,11 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222641. — Bib-
liogrāfija: 31.-34. lp. — ISBN 978-9934-22-265-8 (PDF).
UDK	 621.311:658.5(043)

Kopkataloga Id: 001004099
Zālītis, Ivars. Application of Estimation of Model Parameters for Protective Au-
tomation of Transmission Lines : doctoral thesis / Ivars Zālītis ; scientific super-
visor Dr.sc.ing. Aleksandrs Dolgicers ; Riga Technical University. Faculty of Elec-
trical and Environmental Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : 
RTU Press, 2020. — 179 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas 
par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 168.-179. lpp. — Teksts angļu valodā, kop-
savilkums arī latviešu valodā.
UDK	 621.316(043)

Kopkataloga Id: 001004104
Zālītis, Ivars. Application of Estimation of Model Parameters for Protective Au-
tomation of Transmission Lines : summary of the doctoral thesis / Ivars Zālītis ; 
scientific supervisor Dr.sc.ing. Aleksandrs Dolgicers ; official reviewers: Dr.sc.ing. 
Romāns Petričenko, Dr.sc.ing. Saulius Gudzius, Dr.sc.ing. Andrejs Svalovs ; Riga 
Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Insti-
tute of Power Engineering. — Rīga : RTU Press, 2020. — 56 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224966. — Bibliogrāfija: 46.-56. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-495-9 (brošēts).
UDK	 621.316(043)

Kopkataloga Id: 001004109
Zālītis, Ivars. Modeļa parametru identifikācijas metodes pielietošana elektro-
pārvades līniju pretavāriju automātikā : promocijas darba kopsavilkums / Ivars 
Zālītis ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Aleksandrs Dolgicers ; oficiālie recenzenti: 
Dr.sc.ing. Romāns Petričenko, Dr.sc.ing. Saulius Gudzius, Dr.sc.ing. Andrejs Sva-
lovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fa-
kultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 54 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā 
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934224942. — Bibliogrāfija: 44.-
54. lpp. — ISBN 978-9934-22-493-5 (brošēts).
UDK	 621.316(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998348
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998352
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004099
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004104
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004109
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629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 000998277
Goreļikovs, Dmitrijs. Bezpilota aviācijas kompleksa kartogrāfiskās informācijas 
datu ieguves sistēmas izstrāde drošai kuģu navigācijai : promocijas darba kopsa-
vilkums / Dmitrijs Goreļikovs ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Margarita Urbaha ; 
oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Andrejs Šaņavskis, Dr.sc.ing. Eduardas La-
sauskas, Dr.habil.sc.ing. Martiņš Kleinhofs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzi-
nību, transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (63 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
2,73 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223235. — Bib-
liogrāfija: 62.-63. lp. — ISBN 978-9934-22-324-2 (PDF).
UDK	 629.735-519:528.7/.8(043)

Kopkataloga Id: 000998276
Goreļikovs, Dmitrijs. Development of Cartographic Information Collection 
System with Remotely Piloted Aerial Vehicles Complex for Safe Maritime Ves-
sels’ Navigation : summary of the doctoral thesis / Dmitrijs Goreļikovs ; scien-
tific supervisor Dr.sc.ing. Margarita Urbaha ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. 
Andrey Shanyavskiy, Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas, Dr.habil.sc.ing. Martiņš 
Kleinhofs ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Trans-
port and Aeronautics. Institute of Aeronautics. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tieš-
saistes resurss (65 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,52 MB. — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223259. — Bibliogrāfija: 64.-65. lp. — ISBN 
978-9934-22-326-6 (PDF).
UDK	 629.735-519:528.7/.8(043)

Kopkataloga Id: 000998358
Žavtkēvičs, Vladislavs. Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas 
ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai : promocijas darba kopsavil-
kums / Vladislavs Žavtkēvičs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs 
Urbahs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas, Dr.habil.sc.ing. Vla-
dimirs Šestakovs, Dr.habil.sc.ing. Zbigniew Koruba ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabula ; 1,06 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934222603. — Bibliogrāfija: 47.-48. lp. — ISBN 978-9934-22-261-0 (PDF).
UDK	 629.735-519:504.4.054.064.3(043)+502.51:504.5:665.6(043)

Kopkataloga Id: 000998356
Žavtkēvičs, Vladislavs. Use of Remotely Piloted Aircrafts for Solving the Tas-
ks of Ecological Monitoring of Sea Aquatorium : summary of the doctoral the-
sis / Vladislavs Žavtkēvičs ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Ur-
bahs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas, Dr.habil.sc.ing Vladimirs 
Šestakovs, Dr.habil.sc.ing. Zbigniew Koruba ; Riga Technical University. Faculty 
of Mechanical Engineering. Transport and Aeronautics. Institute of Aeronau-
tics. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabula ; 1,09 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934222627. — Bibliogrāfija: 47.-48. lp. — ISBN 978-9934-22-263-4 (PDF).
UDK	 629.735-519:504.4.054.064.3(043)+502.51:504.5:665.6(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998277
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998276
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998358
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998356
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633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001004086
Galēja, Iveta. Garšaugi / Iveta Galēja ; fotogrāfiju autors Juris Galējs ; Aigara Tru-
hina vāka dizains ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 
168 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Rādītājs: 166.-168. lpp. — ISBN 978-9934-0-
9099-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šīs bagātīgi ilustrētās grāmatas autore ir Latvijā pazīstamā kulinārijas un 
gastronomijas speciāliste, un žurnāliste Iveta Galēja. Grāmatā iekļauti 25 garšaugi, kurus katrs 
var audzēt arī pats savā piemājas dārziņā vai dzīvoklī uz palodzes. Grāmatā iztirzāti dažādi gar-
šaugu praktiskās izmantošanas aspekti. Aprakstīta augu izcelsme, ieviešanas vēsture, tradicio-
nālā pielietošana dažādās zemēs, kā arī izmantošanas iespējas mūsdienās — virtuvē, ķermeņa 
kopšanai un dvēseles stāvokļa uzlabošanai.

UDK	 633.83+641.88+615.322+641.55:641.88(083.12)

64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 000999545
Dišlere, Vija. Dekoratīvā mašīnizšūšana : metodika pašmācībai pieaugušajiem / 
Vija Dišlere ; redaktore Dr.paed. Iveta Līce-Zikmane ; recenzenti: Dr.paed. Elita 
Volāne, Liene Zarembo ; tehnisko zīmējumu autore Zigrīda Klegere ; vāka dizains: 
Velga Rakoviča ; fotogrāfe Magda Klegere ; Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. — Jelgava : LLU, 
2020. — 232 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 26 cm. — Ziņas par autori: 231.-232. lpp. — 
Bibliogrāfija: 152. lpp. — ISBN 978-9984-48-152-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  V. Dišleres dekoratīvās mašīnizšūšanas mācību līdzekļa mērķis ir dot iespēju 
rokdarbniecēm pašmācības ceļā apgūt dekoratīvās mašīnizšūšanas prasmes un iemaņas, lietojot 
šujmašīnu. Grāmata iepazīstina ar mašīnizšūšanas tehnikām — rišeljē, spodršuvumu, broderī, 
vienvirziena izvilkumu darbiem, aplikāciju un piestiprinājumu tehnikām. Pašmācībai paredzētie 
materiāli sakārtoti divos līmeņos: rokdarbniecēm bez priekšzināšanām un ar priekšzināšanām.

UDK	 646.21(075.4)+746.3(075.4)

656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000998367
Bogdane, Ruta. Development of the Model of the Relationship Between Flight 
Safety Level and Production Factors in the Airline : summary of the doctoral the-
sis / Ruta Bogdane ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; 
official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs, Eduardas Lasauskas, Dr.ha-
bil.sc.ing. Aleksandrs Andronovs ; Riga Technical University. Faculty of Mecha-
nical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Aeronautics. — Riga : 
RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabu-
las ; 1,39 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222382. — 
Bibliogrāfija: 43.-50. lp. — ISBN 978-9934-22-239-9 (PDF).
UDK	 656.73:005.334(043)+656.73.08(043)+629.735.067(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004086
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999545
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998367
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Kopkataloga Id: 000998364
Bogdane, Ruta. Lidojumu drošības līmeņa likumsakarību ar ražošanas fakto-
riem aviokompānijā analīzes modeļa izstrāde : promocijas darba kopsavilkums / 
Ruta Bogdane ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; oficiā-
lie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs, Dr.sc.ing. Eduardas Lasauskas, 
Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Andronovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, 
transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdev-
niecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (52 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
1,55 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222405. — Bib-
liogrāfija: 44.-51. lp. — ISBN 978-9934-22-241-2 (PDF).
UDK	 656.73:005.334(043)+656.73.08(043)+629.735.067(043)

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 000998372
Brazdausks, Prans. Furfurola iegūšana no industriālās kaņepes spaļiem biora-
finēšanas sistēmas priekšapstrādes posmā : promocijas darba kopsavilkums / 
Prans Brazdausks ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Jeļena Pubule, Dr.sc.ing. Māris 
Puķe ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.sc.ing. Indra Muiž-
niece, Dr.sc.ing. Vladimirs Biziks ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 1,12 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934222344. — Bibliogrāfija: 36.-37. lp. — ISBN 978-9934-22-235-1 (PDF).
UDK	 661.727.8(043)

Kopkataloga Id: 000998370
Brazdausks, Prans. Production of Furfural from Industrial Hemp Shives in the 
Pretreatment Stage of a Biorefinery System : summary of the doctoral thesis / 
Prans Brazdausks ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Jeļena Pubule, Dr.sc.ing. Māris 
Puķe ; official reviewers: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.sc.ing. Indra Muižniece, 
Dr.sc.ing. Vladimirs Biziks ; Riga Technical University. Faculty of Power and Elec-
trical Engineering. Institute of Energy System and Environment. — Riga : RTU 
Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 1,26 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222368. — 
Bibliogrāfija: 37.-38. lp. — ISBN 978-9934-22-237-5 (PDF).
UDK	 661.727.8(043)

Kopkataloga Id: 000998377
Dembovska, Laura. Sārmu aktivizēti karstumturīgie alumosilikātu kompozīt-
materiāli industriālam pielietojumam : promocijas darba kopsavilkums = Al-
kali-Activated Aluminosilicate Composites with Heat-Resistant Aggregates for 
Industrial Applications : summary of the doctoral thesis / Laura Dembovska ; 
zinātniskās vadītājas: Dr.sc.ing. Diāna Bajāre, Dr.sc.ing. Ina Pundiene ; oficiālie 
recenzenti: Dr.sc.ing. Sandris Ručevskis, Dr. Viktor Gribniak, Dr. Danute Vaiciuky-
niene ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Mate-
riālu un konstrukciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes 
resurss (89 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,60 MB. — Resursā uz-
rādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 789934222320. — Bibliogrāfija: 87.-89. lp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-233-7 (PDF).
UDK	 666.762.1:666.798(043)+536.45:666.762.1(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998364
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998372
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998370
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998377
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662  Sprāgstvielas. Kurināmais

Kopkataloga Id: 000998279
Krickis, Otto. Combustion Control Methodology for Gaseous Fuels in Intense 
Electrostatic Field Conditions : summary of the doctoral thesis / Otto Krickis ; 
scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš, Dr.sc.ing. Sigurds Jaun-
dālders ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Egils Dzelzīts, Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs, 
Dr.sc.ing. Normunds Talcis ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical En-
gineering, Transport and Aeronautics. Institute of Mechanics and Mechanical 
Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (31 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas ; 1,78 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934223211. — ISBN 978-9934-22-322-8 (PDF).
UDK	 662.61.086.2:662.767(043)

Kopkataloga Id: 000998663
Krickis, Otto. Gāzveida kurināmā degšanas kontroles metodoloģija intensīvajā 
elektrostatiskajā laukā : promocijas darba kopsavilkums / Otto Krickis ; zināt-
niskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš, Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders ; 
oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Egils Dzelzītis, Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs, Dr.sc.
ing. Normunds Talcis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves institūts. — Rīga : RTU Iz-
devniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (31 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 
1,75 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222832 — ISBN 
978-9934-22-284-9 (PDF).
UDK	 662.61.086.2:662.767(043)

Kopkataloga Id: 000998466
Lazdoviča, Kristīne. Graudkopības atlikumu vidēji ātrā pirolīze : promocijas 
darba kopsavilkums = The Intermediate Pyrolysis of Grain Residue : summary of 
the doctoral thesis / Kristīne Lazdoviča ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.chem. Val-
dis Kampars ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Aivars Žūriņš, Dr.habil.chem. Gaļina 
Dobele, Dr.phys. Jānis Kalnačs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Lietišķās ķīmijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecī-
ba, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (67 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,63 MB. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222207. — Bibliogrāfija: 
65.-67. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-221-4 
(PDF).
UDK	 662.63.092(043)

68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi

Kopkataloga Id: 000998253
Jakovļevs, Oļegs. Analysis of Dynamic Processes in Cryostats with Electromas-
hine Cooling : summary of the doctoral thesis / Oļegs Jakovļevs ; scientific super-
visor Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība ; official reviewers: Dr.sc.ing. Vitālijs Beresņevičs, 
Dr.sc.ing. Egils Plūme, Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Krupeņins ; Riga Technical Univer-
sity. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of 
Mechanics and Mechanical Engineering. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsais-
tes resurss (32 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,92 MB. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223402. — Bibliogrāfija: 
32. lp. — ISBN 978-9934-22-335-8 (PDF).
UDK	 681.536.53(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998279
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998663
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998466
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998253
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Kopkataloga Id: 000998255
Jakovļevs, Oļegs. Dinamisko procesu analīze kriostatos ar elektromašīnu dze-
sēšanu : promocijas darba kopsavilkums / Oļegs Jakovļevs ; zinātniskais vadī-
tājs Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Vitālijs Beresņevičs, 
Dr.sc.ing. Egils Plūme, Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Krupeņins ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīn-
būves institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,82 MB. — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223334. — Bibliogrāfija: 32. lp. — ISBN 978-
9934-22-334-1 (PDF).
UDK	 681.536.53(043)

69  Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.  
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Kopkataloga Id: 000998361
Vanaga, Ruta. Climate Adaptive Building Shell for Nearly Zero Energy Buil-
dings: Application of Biomimicry Principles : summary of the doctoral thesis / 
Ruta Vanaga ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Andra Blumberga, Dr.habil.sc.ing. 
Dagnija Blumberga ; official reviewers: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.ing. Ainis 
Lagzdiņš, Dr. Uli Jakob ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical 
Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 
2019. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
2,76 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222450. — Bib-
liogrāfija: 47.-48. lp. — ISBN 978-9934-22-248-1 (PDF).
UDK	 692.232(043)+697.132(043)

Kopkataloga Id: 000998360
Vanaga, Ruta. Klimatam adaptīvas fasāžu sistēmas risinājums gandrīz nulles 
enerģijas ēkām: biomimikrijas principu lietojums : promocijas darba kopsavil-
kums / Ruta Vanaga ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Andra Blumberga, Dr.habil.
sc.ing. Dagnija Blumberga ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.
ing. Ainis Lagzdiņš, Dr. Uli Jakob ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 2,60 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934222498. — Bibliogrāfija: 47.-48. lp. — ISBN 978-9934-22-250-4 (PDF).
UDK	 692.232(043)+697.132(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998255
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998361
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998360
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001002176
Pārups, Tomass. Sarmīte Māliņa / Tomass Pārups ; latviešu teksta literārā re-
daktore Antra Bula ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; dizains: Sarmīte Mā-
liņa, Dace Eglīte ; foto: Jānis Buls, Uldis Briedis, Sergejs Davidovs, Kristaps Kalns, 
Valts Kleins, Andris Krieviņš, Jonass Lembergs, Aivars Liepiņš, Raitis Puriņš, 
Kristians Putniņš, Artis Prauliņš, Mārtiņš Ratniks. — Rīga : Neputns, [2020]. — 
254 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 248.-254. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-565-94-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas ir pirmais izdevums, kurā apkopoti visi mākslinieces Sarmītes Māliņas 
darbi, par kuriem saglabājušās kādas vizuālas liecības. Iekļautas arī S. Māliņas radītās ilustrācijas 
un vāku noformējumi žurnālam „Avots”, kura mākslinieciskā redaktore viņa bija. Grāmatā tek-
sti mijas ar darbu reprodukcijām, fotogrāfijām no S. Māliņas personīgā arhīva, projektu skicēm, 
avīžu izgriezumiem un sarunām ar viņai pietuvinātām personām. Šis dažādo materiālu kopums 
palīdz aptvert S. Māliņas dzīvi un māksliniecisko darbību, sniedzot ieskatu ievērojamas un nepa-
rastas mākslinieces veikumā.

UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 000998941
Valsts izglītības satura centrs. Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) : pamat-
kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Austra Avo-
tiņa, Zane Bēķe, Inta Godiņa, Anda Laķe, Ieva Švarca, Inese Pitkeviča, Lita Vēve-
re, Ilze Vilkārse ; zinātniskā recenzente Inta Klāsone ; mācību satura recenzente 
Inta Zankovska ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) : tabulas ; 1,65 MB. — ISBN 
978-9934-540-86-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Kultūras un mākslas (vizuālās 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.

UDK	 7(474.3)(073)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000998285
Leitāne, Linda. Arhitektūras konkursi Latvijā : promocijas darba kopsavil-
kums = Architectural Competitions in Latvia : summary of the doctoral thesis / 
Linda Leitāne ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš ; oficiālie recen-
zenti: Dr.arch. Jānis Zilgalvis, Dr. Magnuss Ronns, Dr.arch. Gintars Stauskis ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Arhitektūras fakultāte. Arhitektūras vēstures un teorijas 
katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (94 lp., PDF) ; 
1,11 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223150. — Bib-
liogrāfija: 54.-94. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-22-316-7 (PDF).
UDK	 72.092(474.3)(043.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002176
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998941
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998285
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77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 001002532
Bogdanovičs, Artūrs. Охота на молодость : ohota na molodostj (eng. The hunt 
on youth) / by Arturs Bogdanovics. — [Iecavas novads] : [Artūrs Bogdanovičs], 
[2020]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 24 cm. — Nosaukums krie-
vu valodā, teksts angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-171-1 (brošēts).
UDK	 77-051(474.3)(084.12)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001002695
Zigmunde, Alīda. Trīs pirmie poļu tautības Latvijas olimpieši (1924-1928) = 
Pierwsi trzej olimpijczycy polskiego pochodzenia na Łotwie (1924-1928) / Alīda 
Zigmunde ; recenzenti: Ilvis Ābeļkalns, Antra Gulbe ; no latviešu valodas poļu 
valodā tulkojis Janušs Kaminskis. — [Rīga] : Polijas Republikas vēstniecība Rīgā : 
Latvijas Olimpiskā komiteja, 2019. — 64 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 60.-64. lpp. — Teksts paralēli latviešu un poļu valodā. — 
ISBN 978-9934-23-026-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Zigmundes grāmata ir pētījums par trim pirmajiem poļu tautības Latvi-
jas Republikas olimpiešiem, kuri piedalījās olimpiskajās spēlēs 1924. un 1928. gadā. Tā atspogu-
ļo vieglatlētu Artura Gedvillo un Staņislava Petkēviča, un futbolista Česlava Stančika dzīves un 
darba gaitas, sasniegumus sportā. Izdevums adresēts plašam lasītāju lokam, kas interesējas par 
sporta vēsturi un poļu darbību Latvijā.

UDK	 796.071.2(=162.1)(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002532
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002695
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001002486
Arhangeļska, E. Просто по-русски : mācību grāmata 4. klasei : krievu valoda 
iesācējiem / E. Arhangeļska, L. Ignatjeva. — Rīga : Retorika A, [2020]. — 104 lpp. : 
ilustrācijas ; 29 cm. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija 2020. gadā. — Mācību komplektā ietilpst: mācību grāmata, darba burt-
nīca, CD, grāmata skolotājam, pārbaudes darbi. — Teksts krievu un latviešu valo-
dā. — ISBN 978-9934-568-39-8 (brošēts).
UDK	 811.161.1’243(075.2)

Kopkataloga Id: 001002496
Brasnujeva, Svetlana. Просто по-русски : darba burtnīca 4. klasei : krievu va-
loda iesācējiem / S. Brasnujeva, S. Lāce. — Rīga : Retorika A, [2020]. — 116 lpp. : 
ilustrācijas ; 29 cm. — Apstiprinājusi LR IZM 2020. gadā. — Mācību komplek-
tā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, CD, grāmata skolotājam, pārbaudes 
darbi. — Teksts krievu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-568-40-4 (brošēts).
UDK	 811.161.1’243(076)

Kopkataloga Id: 000998952
Valsts izglītības satura centrs. Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra : 
specializētā kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: 
Elvīra Isajeva, Ināra Kudrjavska, Anastasija Vedela ; recenzente Marija Žilinska ; 
zinātniskā recenzente Margarita Gavriļina ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (99 lp., 
PDF) : tabulas ; 2,54 MB. — ISBN 978-9934-597-53-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mazākumtautības (krievu) valodas un literatūras pamatkursu programmas 
paraugs ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 
416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības 
programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus valodu mācību 
jomā un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā. Vidusskolas posmā uzsvars 
likts uz valodas sistēmisko izpratni, skolēns dziļāk izprot krievu literatūras saikni ar pasaules 
literārajiem procesiem, kā arī krievu literatūras ietvaros esošās literārās saiknes starp autoriem, 
darbiem, žanriem, virzieniem.

UDK	 811.161.1(474.3)(073)

Kopkataloga Id: 001002505
Архангельская, Э. Просто по-русски : metodiskie materiāli 4. klasei / Э. Арх-
ангельская, Л. Игнатьева. — Rīga : Retorika A, [2020]. — 56 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 20 cm. — Mācību komplektā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, 
CD, grāmata skolotājam, pārbaudes darbi. — ISBN 978-9934-568-43-5 (brošēts).
UDK	 811.161.1’243(072)

Kopkataloga Id: 001002444
Архангельская, Э. Просто по-русски : рабочая тетрадь для 6 класса : (уро-
вень A1.1) / Э. Архангельская, Л. Игнатьева, Л. Муриня, С. Караваева ; худож-
ник Янис Карклиньш. — Rīga : Retorika A, 2019.

Часть 1. — 109 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Mācību komplektā ietilpst: mācību 
grāmata, divas darba burtnīcas, grāmata skolotājam un audiopielikums. — 
Teksts krievu un lietuviešu valodā. — ISBN 978-9934-568-36-7 (brošēts).

UDK	 811.161.1’243(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002486
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002496
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998952
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002505
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002444
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Kopkataloga Id: 001002447
Архангельская, Э. Просто по-русски : рабочая тетрадь для 6 класса : (уро-
вень A1.1) / Э. Архангельская, Л. Игнатьева, Л. Муриня, С. Караваева ; худож-
ник Янис Карклиньш. — Rīga : Retorika A, 2019.

Часть 2. — 71 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Mācību komplektā ietilpst: mācību 
grāmata, divas darba burtnīcas, grāmata skolotājam un audiopielikums. — 
Teksts krievu un lietuviešu valodā. — ISBN 978-9934-568-37-4 (brošēts) ; 
ISBN 9789934568367 (kļūda).

UDK	 811.161.1’243(076)

Kopkataloga Id: 001002440
Парминг, Светлана. Аня, Максим и… русский язык = Anna, Max och… ryska 
språket : учебное пособие по русскому языку для детей-билингвов / Свет-
лана Парминг ; под редакцией А.Л. Бердичевского ; иллюстрации: Бригита 
Башкирова. — [Rīga] : Retorika A, [2019]. — 134, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Teksts krievu un zviedru valodā. — ISBN 978-9934-568-33-6 (brošēts).
UDK	 811.161.1’243(075.2)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001001403
Andersone, Gita. Latviešu valoda : 1. klase : mācību grāmata / Gita Andersone, 
Vita Golubova, Iveta Ikale ; māksliniece Alise Landsberga ; redaktore Indra Put-
re ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

1. — 111 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm + pielikums (31, [1] lpp.). — (Raibu raibā pa-
saule ; 1. klase). — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija 2020. gadā”—Titullapā. — Pielikumā tekstu grāmatiņa: Lasīsim, 
1. — ISBN 978-9934-0-8894-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Raibu raibā pasaule: 1. klase. Latviešu valoda” ir veidota, pārstrādājot ie-
priekš izdoto grāmatu no mācību izdevumu sērijas „Raibā pasaule”. Grāmatas saturs ir papildi-
nāts ar uzdevumiem, kas veicina pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmju attīstību.

UDK	 811.174(075.2)

Kopkataloga Id: 001001398
Andersone, Gita. Latviešu valoda : 1. klase : mācību grāmata / Gita Andersone, 
Vita Golubova, Iveta Ikale ; māksliniece Alise Landsberga ; redaktore Indra Put-
re ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

2. — 135 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm + pielikums (39, [1] lpp.). — (Raibu raibā pa-
saule ; 1. klase). — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija 2020. gadā”—Titullapā. — Pielikumā tekstu grāmatiņa ar literāro 
darbu fragmentiem: Lasīsim, 2. — ISBN 978-9934-0-8896-4 (iesiets).

UDK	 811.174(075.2)

Kopkataloga Id: 001001327
Andersone, Gita. Latviešu valodas burtnīca : 1. klase / Gita Andersone, Vita Golu-
bova, Iveta Ikale ; Jutas Tīronas zīmējumi ; redaktore Indra Putre ; Ingunas Kļavas 
Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

1. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 1. klase). — ISBN 
978-9934-0-9077-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Burtnīcā ir sniegti sagatavotājvingrinājumi rakstīšanai, burtu elementu, bur-
tu un vārdu rakstības paraugi lineatūrā gan labročiem, gan kreiļiem. Tukšās līnijas var izmantot 
dažādiem vingrinājumiem pēc skolotāja ieskatiem. Katrā lappusē zem lineatūras ir piedāvāts uz-
devums valodas prasmju attīstībai.

UDK	 811.174(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002447
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002440
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001403
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001398
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001327
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Kopkataloga Id: 001001333
Andersone, Gita. Latviešu valodas burtnīca : 1. klase / Gita Andersone, Vita Go-
lubova, Iveta Ikale ; Jutas Tīronas un Liānas Šulces zīmējumi ; redaktore Indra 
Putre ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

2. — 55 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 1. klase). — ISBN 
978-9934-0-9078-3 (brošēts).

UDK	 811.174(076)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001005053
Harisone, Melisa. Zeltains miežu lauks : romāns / Melisa Harisone ; no angļu 
valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. — 269, [2] lpp. : kartes ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: All among the 
barley. — ISBN 978-9934-0-8855-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  1933. gada rudens ir visskaistākais, kādu Edija Meitere spēj atcerēties, lai gan 
Pirmā pasaules kara ēna joprojām gulst pār laukiem ap viņas mīļotajām mājām — Gobu fermu. 
Kad no Londonas ierodas dzirkstošā Konstance Ficallena, lai ievāktu materiālus un rakstītu par 
gaistošām lauku tradīcijām un ticējumiem, viņa ieinteresējas par četrpadsmitgadīgo Ediju un 
izrāda tai laipnību un uzmanību, kādu meitene iepriekš nav piedzīvojusi. Tomēr aiz pievilcīgās 
svešinieces ārienes slēpjas kas vairāk. Tuvojoties ražas laikam, pieaug arī apkārtnes iedzīvotāju 
dzīves spriedze, un Edijai ir jāatrod veids, kā uzticēties savai iekšējai balsij un paglābties no ne-
laimes.

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001001761
Kloka, Renē. Meža draugu piedzīvojumi / Renē Kloka, [teksts un ilustrācijas] ; 
tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2020]. — 93 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Woodland Tales for 
Bedtime. — ISBN 978-9934-16-881-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Ozolu meža dzīvnieciņiem aizraujošās dēkās. Sirsnīgās pasakas, 
kas papildinātas ar skaistām ilustrācijām, izklaidēs un ieaijās miedziņā.

UDK	 821.111-93-32

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001003379
Hāgena, Katarīna. Ābolu sēkliņu garša : romāns palielinātā drukā cilvēkiem ar 
redzes problēmām / Katarīna Hāgena ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransber-
ga ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzī-
go bibliotēka, 2020. — 215 lpp. ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Geschmack von 
Apfelkernen.

A n o t ā c i j a :  Žilbinošas un maģiskas ir vecmāmiņas pagātnes atmiņas par vasaras brīvdie-
nām un tantes noslēpumainā pagātne. Katarīna Hāgena stāsta par kādas ģimenes sievietēm, triju 
paaudžu likteņu savīšanos. Tas ir romāns par atmiņām un aizmiršanu — aizkustinošs, krāšņi 
komisks un gudrs. Kad Berta nomira, jaunā bibliotekāre Īrisa mantoja savas vecmāmiņas māju. 
Atgriežoties šajā mājā, kur kā bērns vasarās bija pavadījusi vasaras brīvdienas, ejot cauri istabām, 
dārzam, atverot vecās lādes, viņa iziet cauri savas ģimenes pagātnei, apdvestai ar nogatavojušos 
ābolu aromātu un aukstu akmeņu skatieniem.

UDK	 821.112.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001333
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005053
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001761
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003379
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Kopkataloga Id: 001003321
Kastena, Mona. Glābiet mani : romāns palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes 
problēmām / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; palielinā-
tās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 
2020. — 375 lpp. ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Save Me.

A n o t ā c i j a :  Septiņpadsmitgadīgo Rūbiju Bellu absolūti neinteresē nauda, luksusa lietas, 
ballītes un ietekme. Viņai piešķirta stipendija mācībām prestižajā Mekstonholas koledžā. Kole-
džas nekronētā karaļa Džeimsa Boforta dzīve ir viena vienīga ballīte. Džeimss ir augstprātīgs, ba-
gāts un pievilcīgs, un, protams, viņam nav ne jausmas par Rūbijas eksistenci. Viņiem abiem nekad 
nevajadzētu satikties. Bet kādu dienu Rūbija kļūst par liecinieci kam tādam, ko viņai nevajadzēja 
redzēt un kas var sagraut smalkās Bofortu ģimenes prestižu, ja nonāktu atklātībā. Džeimss no-
lemj paturēt Rūbiju acīs, lai būtu drošs, ka meitene neizpļāpāsies…

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 001003426
Pēca, Monika. Otrdienu draudzenes : romāns palielinātā drukā cilvēkiem ar re-
dzes problēmām / Monika Pēca ; [tulkojusi Daina Burve] ; palielinātās drukas 
redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 
301 lpp. ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu valodas. — Oriģinālno-
saukums: Die Dienstagsfrauen.

A n o t ā c i j a :  Piecas sievietes, kas bija tikušās pirms piecpadsmit gadiem, kopīgi apmek-
lējot franču valodas kursus, kļuvušas par labākajām draudzenēm. Katra mēneša pirmajā otrdie-
nā viņas sanāk kopā — veiksmīgā, daiļrunīgā krimināllietu advokāte Karolīna, pārjūtīgā drāmas 
karaliene Judīte, pašaizliedzīgā četru bērnu māte Eva, Kikī, kas vienmēr ir labā noskaņojumā un 
allaž iemīlējusies un Estella — aptieku ķēdes īpašnieka efektīgā laulātā draudzene ar pārpilnu 
drēbju skapi un asu mēli. Soli pa solim piecas sievietes nāk uz pēdām noslēpumam, kas rada 
sajukumu viņu dzīvē un uzliek smagu pārbaudījumu gadiem ilgajai draudzībai.

UDK	 821.112.2-31

821.113.4  Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001003415
Grendāls, Jenss Kristians. Klusums oktobrī : intelektuāls un saviļņojošs mīles-
tības romāns palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / Jenss Kristians 
Grendāls ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; palielinātās drukas redak-
tors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 297 lpp. ; 
30 cm. — Oriģinālnosaukums: Tavshed i oktober.

A n o t ā c i j a :  Talantīgs 44 gadus vecs mākslas vēsturnieks nonāk dzīves krustcelēs, kad 
viņa sieva Astrida pēc 18 gadu ilgas kopdzīves pēkšņi paziņo par savu aiziešanu. Elegantā dzīvok-
ļa klusumā galvenais varonis, cenšoties izprast sievas aiziešanas iemeslus, ļaujas sava likteņa un 
mīlestības analīzei. Jo vairāk viņš domā par sievu, jo noslēpumaināka tā viņam šķiet. Pamazām 
viņš saprot, ka divi cilvēki var gadiem dzīvot līdzās, tā arī neiepazīstot viens otru, un visnozīmī-
gākās sastapšanās dzīvē notiek nejauši. Darbs ir meistarīgi uzrakstīts meditatīvs romāns, kas 
smalki un precīzi ataino noslēpumaino saikni starp vīrieti un sievieti.

UDK	 821.113.4-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003321
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003426
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003415


Latvijas jaunākās grāmatas 2020 Nr. 19, 1.–15. oktobris

31

821.131.1  Itāliešu literatūra

Kopkataloga Id: 001003410
Bariko, Alesandro. Jaunā Līgava : romāns palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes 
problēmām / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; palieli-
nātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotē-
ka, 2020. — 194 lpp. ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: La Sposa giovane.

A n o t ā c i j a :  Pagājušā gadsimta sākums. Namā ierodas saderinātā Līgava, lai gatavotos 
kāzām. Ekstravagantā Ģimene to uzņem savā rezidencē. Dēla nav uz vietas, viņš rūpējas par 
plaukstošā uzņēmuma darījumiem. Jaunā Līgava viņu gaida, iekļāvusies nama nemainīgajos pa-
radumos, starp kuriem sevišķi izceļas bagātīgas un ilgas brokastis. Šajās stundās valda līksms 
satraukums un dzirkstošs prieks, kam pretstats ir mokošais nemiers un bailes nakts stundās. 
Saskaņā ar leģendu jau paaudžu paaudzēs visi Ģimenes locekļi allaž ir miruši tieši naktīs. Par to, 
lai namā ierastie ritmi tiktu ievēroti, gādā majordoms Modesto. Tēvocis vienmēr ir aizmidzis, bet 
pa miegam izsaka trāpīgas frāzes. Tēvs dienas vada mazkustībā, baidīdamies no sirdskaites, bet 
reizi nedēļā dodas uz bordeli. Meita cīnās pret nakts murgiem. Mātei svarīgāks par visu ir pašas 
leģendārais skaistums. Viss, šķiet, riņķojam ap Dēla gaidīšanu….

UDK	 821.131.1-31

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001004018
Kerangala, Mailisa de. Salabot dzīvos : romāns / Mailisa de Kerangala ; no fran-
ču valodas tulkojusi Vineta Berga ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. — 221, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Réparer les vivants. — 
ISBN 978-9934-0-8965-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Agrā svētdienas rītā vēl pirms rītausmas trīs jaunieši dodas sērfot. Būdami 
pārguruši, atpakaļceļā viņi iekļūst avārijā. Divi no puišiem ir piesprādzējušies, bet trešais ietrie-
cas automašīnas logā. Ārsti slimnīcā viņam konstatē smadzeņu nāvi, taču viņa sirds turpina puk-
stēt… „Salabot dzīvos” ir romāns par sirds transplantāciju. Varoņeposs, kas tiek izspēlēts tieši 
divdesmit četrās stundās. Spriedze un pacietīgas gaidas, trauksmaini darbības kāpinājumi un 
meditatīvas pauzes, metafizisks piedzīvojums, kolektīvs un reizē dziļi personisks, kurā sirds ne 
tikai veic organiskās funkcijas, bet ir arī emociju mājvieta un mīlestības simbols.

UDK	 821.133.1-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001003987
Анфилада : Лиепайский русский альманах / составитель и редактор Ки-
рилл Бобров ; художник Имант Лиепиньш. — Лиепая : LiePA : Литератур-
ный клуб „Творчество”, 2020.

Выпуск девятнадцатый. — 107 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-569-83-8 
(brošēts).

UDK	 821.161.1(474.321.2)(082)

Kopkataloga Id: 001003942
Зиненко, Татьяна. Мои стихи / Татьяна Зиненко. — [Liepāja] : LiePA, [2020].

2. — 137 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-569-78-4 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003410
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004018
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003987
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003942
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Kopkataloga Id: 001002529
Корниенко, Елена. Тёплый дом : стихотворения / Елена Корниенко ; ил-
люстрации автора. — Рига : [Elena Kornienko], 2020. — 68 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-23-164-3 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001003995
Русло : альманах : 75-летию Великой Победы / редактор-составитель, 
автор предисловия А.М. Буйлов ; Русская писательская организация Лат-
вии, Литературная творческая мастерская „Русло”. — Рига : [Latvijas krievu 
rakstnieku organizācija], 2020. — 320 lpp. : portreti ; 21 cm.

Autori: МУЖЕСТВО: ПОЭЗИЯ. Вячеслав Алтухов, Виталий Батюк (Коз-
лов), Леонид Беликов, Эдуард Вартанов, Николай Носачёв, Юрий Пав-
лов, Павел Плотников, Екатерина Андреева, Ирина Борцова, Борис 
Данилицкий, Лилия Дудинова, Дмитрий Калинин, Евтихий Коноплёв, 
Маргарита Лабонарская, Михаил Лушников, Повелас Ранцевас, Мария 
Сафронова, Ирина Страздоника-Плячко, Анатолий Харин, Галина Бар-
баш, Ефросиния Белова, Виктория Бордунова, Ольга Боровикова, Вале-
рия Васильева, Лилия Воронова, Владимир Вреттос, Владимир Джурко, 
Лейла Дмитриева, Лариса Дмитриева, Лилия Дударенок, Владимир Его-
ров, Владимир Жегалов, Татьяна Зиборова, Аврора Ирбе, Елена Корни-
енко, Анатолий Маханёк, Игорь Мысин, Ирина Русакевич, Анастасия 
Сазанкова, Наталья Якушонок. ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ: ПРОЗА. Мария 
Булгакова, Павел Вавинский, Анжела Стальная (Маркевич), Ираида Ду-
наевская, Валентина Прудникова, Маргарита Алексеева, Владимир Дед-
ков, Валерия Евстигнеева, Елена Калинникова, Иван Северный (Норд-
квист). — ISBN 978-9934-23-087-5 (brošēts).

UDK	 821.161.1-1(474.3)(082)+821.161.1-3(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001003926
Черников, Сергей. Рига криминальная — холодное лето 2003-го : поли-
тический детектив / Сергей Черников ; редактор Нелли Одегова. — Рига : 
[Sergejs Čerņikovs], [2020]. — 352 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-061-5 (bro-
šēts).
UDK	 821.161.1-312.4(474.3)

821.161.2  Ukraiņu literatūra

Kopkataloga Id: 001004422
Horiha Zerņa, Tamāra. Meitiņa / Tamāra Horiha Zerņa ; no ukraiņu valodas 
tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāka di-
zains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. — 252, [3] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Доця. — ISBN 978-9934-595-14-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir par mīlestību, lai arī tajā nav neviena vārda, kas sāktos ar „mīl…”. 
Un tā ir par maģiju — nevis to glīto, no televizoru ekrāniem tirgoto, bet gan par īstu maģiju, kas 
nāk no dzimtas un saknēm, kad tu ar galvu pa priekšu ienirsti Aizmūžu Okeānā un iznirsti no tā 
ar zivi zobos. Un vēl — par drosmi. Par beznosacījumu drosmi atrast savējo, pazīt to, ieķerties 
ar rokām un kājām un nevienam neatdot. Savas mājas, savu dzimteni, savu sirdi, savas tiesības 
staigāt ar augsti paceltu galvu. Soli pa solim lasītājs vēro sējēju pārdzimstam cīnītājā. Šī grāmata 
uz visiem laikiem mainīja tās autori un mainīs katru, kurš to izlasīs.

UDK	 821.161.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002529
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003995
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004422


Latvijas jaunākās grāmatas 2020 Nr. 19, 1.–15. oktobris

33

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001003548
Sabaļauskaite, Kristina. Pētera imperatore : vēsturisks romāns / Kristina Saba-
ļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

I [1]. — 397, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Petro Imperatorė. — ISBN 
978-9934-0-8919-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kristinas Sabaļauskaites jaunākais vēsturiskais romāns „Pētera imperatore” 
ir pirmā diloģijas grāmata, kas balstīta vispusīgos un izsmeļošos laikmeta pētījumos, autentiskos 
avotos, vēsturisko personu vēstulēs, kas saglabājušās līdz mūsdienām, un lieliski atklāj menta-
litāšu kulturoloģisko vēsturi. Tas ir stāsts par Austrumu un Rietumu kultūru un mentalitāšu sa-
dursmi toksiskā laulībā. Stāsts par laiku un vardarbību. Par psiholoģisku un alkohola atkarību, 
par sašķeltām personībām, kas sevi pārrada no jauna, par postošu karu un par sapņiem, kas 
dzemdina nemirstīgu skaistumu.

UDK	 821.172-311.6

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001003699
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Cur-
rent Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volu-
me / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Edgars Lāms (atbildīgais redaktors), Dr.philol. 
Māra Grudule, Dr.philol. Zanda Gūtmane [un vēl 10 redaktori] ; redaktores: Anita 
Helviga un Sigita Ignatjeva ; priekšvārds: Edgars Lāms ; priekšvārdu angļu valodā 
tulkojis Renārs Voicehovičs ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. 
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts. — 
Liepāja : LiePA, 2020.

25 (2020). — 408 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Redaktori arī: 
Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Ieva Kalniņa, Dr.habil.philol. Juris 
Andrejs Kastiņš, Dr.philol. Anda Kuduma, Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. 
Liene Lauska, Dr.philol. Ilze Stikāne, Dr.philol. Rita Treija u.c. — Virstitulā 
arī: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Lietuviešu literatūras un 
folkloras institūts. Vītauta Dižā universitāte. — „ISSN 2500-9508”—Titulla-
pā. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā, daži raksti angļu valodā ar kop-
savilkumu latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  Krājuma jubilejas numurā aktuālus problēmrakstus humanitāro, sociālo un 
mākslas zinātņu nozarēs publicējuši 34 pētnieki no Latvijas, Lietuvas un Polijas. Raksti grupēti 
nosacīti satuvinātās tematiskās kopās, tie demonstrē pētnieku atšķirīgo pieeju, koncentrējoties 
gan uz analizējamajiem tekstiem, gan radošajām personībām, gan uz laikmeta politikas un kul-
tūras kontekstiem.

UDK	 821.174.09+821.172.09+82.09+398(=174)+792(474.3)+78.036(474.3)

Kopkataloga Id: 001004523
Brīvība un atbildība : Satversmes tiesa sarunā ar Latvijas skolēniem / dizains: 
Agate Lielpētere. — [Rīga] : Latvijas Republikas Satversmes tiesa, [2020]. — 63 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-8756-9-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Konkursa ietvaros trīs gadu laikā Satversmes tiesa ir saņēmusi vairāk nekā 
790 skolēnu zīmējumus un domrakstus par Satversmi. Radošie darbi atspoguļo skolēnu skatīju-
mu uz sevi Latvijā šodien un nākotnē. Jaunā paaudze lielā mērā mūsu valsts pamatlikumā ierauga 
to pašu, ko tās pamatos ielikuši autori, izstrādājot un pieņemot Satversmi 1922. gadā. Šajā katalo-
gā ir iespēja izlasīt 11 interesantus pārdomu pilnus domrakstus, aplūkot 35 krāsainus zīmējumus, 
kā arī smelt iedvesmu no Satversmes tiesas tiesnešu domu graudiem par brīvību un atbildību.

UDK	 821.174-9(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003548
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003699
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004523
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Kopkataloga Id: 001003398
Egle, Jana. Dzimšanas diena : stāsti palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes prob-
lēmām / Jana Egle ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : 
Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 206 lpp. ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti astoņi stāsti par sievietes dzīvi ikdienas ritumā atšķirīgos 
dzīves posmos un dažādu apstākļu ietekmē. Stāsti par ilgām un zaudējumiem, par vērtībām, al-
kām, vientulību, bailēm no nāves, pieķeršanos, mīlestību — kā tās transformējas mūža gaitā, kā 
ietekmē sievietes dzīves ceļu, liekot izcīnīt dažādas ārējas un iekšējas cīņas.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001003428
Ezera, Regīna. Aka : [romāns] palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problē-
mām / Regīna Ezera ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : 
Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 276 lpp. ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Rakstnieces R. Ezeras romāns ir viens no populārākajiem romāniem 20. 
gadsimta latviešu literatūrā. Tas ir stāsts par mīlestību, likteņa rūgtumu un pienākumu. Romāns 
uzdod jautājumu: kā un kādos apstākļos cilvēks spēj būt laimīgs un saskaņā ar savu būtību? Pēc 
romāna motīviem 1976. gadā uzņemta Rīgas Kinostudijas mākslas filma „Ezera sonāte”.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001002191
Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem / sastādītāja un redaktore, komentāri 
un atdzejojumi: Inese Zandere ; ilustrācijas: Aleksandra Runde ; dizains: Artis 
Briedis, Rūta Briede. — [Rīga] : Ascendum, 2020.

2020. — 222, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Autori: Uldis Auseklis, Eduards 
Aivars, Andris Akmentiņš, Ineta Atpile-Jugane, Arnolds Auziņš, Indra Brūve-
re-Daruliene, Māra Cielēna, Baiba Damberga, Dagnija Dreika, Kirils Ēcis, Inga 
Gaile, Evija Gulbe, Mirdza Kerliņa, Juris Kronbergs, Maija Laukmane, Andra 
Manfelde, Vidvuds Medenis, Marija Luīze Meļķe, Līga A. Neilande, Vladimirs 
Novikovs, Inese Paklone, Marts Pujāts, Valdis Rūmnieks, Māris Salējs, Ieva 
Samauska, Gunta Šnipke, Sandra Vensko, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Lote 
Vilma Vītiņa, Inese Zandere, Māris Rungulis, Fricis Bārda, Leons Paegle, Dzid-
ra Rinkule-Zemzare, Māris Čaklais, Jūlijs Dievkociņš, Rainis, Jāzeps Osmanis, 
Laimonis Kamara, Vitauts Ļūdēns, Jānis Breicis, Ojārs Vācietis, Valdis Lukss, 
Aivars Neibarts, Leons Briedis, Ērika Bērziņa, Jānis Baltvilks, Juris Italo Veit-
ners, Anna Belkovska u.c. — ISBN 978-9934-8795-4-8 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1(082)+82-1(082)+821.174-9+821.174-1.09+821.174(092)+82(092)

Kopkataloga Id: 001003844
Gaujietis, Ādolfs. Kad riteņi vīst ziedu ratiem / Ādolfs Gaujietis ; redaktore 
Dzintra Zorgevica. — Liepāja : LiePA, 2020. — 284 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — Vāka noformējumam izmantota Andras Pelnas glezna. — ISBN 978-
9934-569-77-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ādolfs Gaujietis liepājniekus šajā sarežģītajā laikā iepriecina ar septīto dzejas 
grāmatu „Kad riteņi vīst ziedu ratiem”. Krājumā atklājas rakstnieka jūtu pasaule, kā arī parādās 
daudz motīvu, kas apliecina stipru pieķeršanos dzimtenei. „Dzejoļi nāk ļoti daudz, pa visiem pa-
saules kanāliem. Tikko pabeidzu vēl vienu. Šajā izolācijas laikā jau neko citu nevar darīt, tikai 
strādāt” pārdomās dalās dzejnieks.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003398
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003428
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002191
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003844
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Kopkataloga Id: 001003311
Grencberga, Inga. Sestā sieva : romāns palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes 
problēmām / Inga Grencberga ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldma-
nis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 345 lpp. ; 30 cm. — „18+”—
Uz vāka. — Grāmatā izmantotie citāti: 343. lpp. 

A n o t ā c i j a :  „Sestā sieva” ir autores Ingas Grencbergas pirmais literārais darbs. Grāmatā 
izmantoti ieraksti no autores dienasgrāmatas, kas saplūdināti ar izdomātiem stāstiem un noti-
kumiem. Vienīgi autorei ir zināms, kuri notikumi šajā stāstā ir īstenība un kuri ir izdomāti! Taču 
simtprocentīga patiesība ir tā, ka autore, tāpat kā grāmatas varone Alise, ir sestā sieva.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001003382
Judina, Dace. Dēls : romāns palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / 
Dace Judina ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas 
Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 220 lpp. ; 30 cm. — Turpinājums romānam „Ēnas 
spogulī”. — D. Judinas darbu bibliogrāfija: 217.-218. lpp.

A n o t ā c i j a :  Psiholoģe Dagnija pieņēma smagu lēmumu pilnībā mainīt savu dzīvi — iz-
beigt mokošo laulību un vairs nekad nevienam neļaut sevi apspiest, apņirgt un izmantot. No Kur-
zemes pārcēlusies uz Ziemeļvidzemi, viņa cenšas ieaugt skopajā kāpu smiltī un saplūst ar jūras 
vējiem. Vai nezināmā vietā, kur visapkārt svešinieki un daži paziņas, var uzbūvēt jaunu dzīvi un 
satikt jaunu mīlestību? Un kā tikt galā ar mokošo pagātni, kura negrib atkāpties?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001003393
Judina, Dace. Ēnas spogulī : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / 
Dace Judina ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas 
Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 186 lpp. ; 30 cm. — Turpinājums romānā „Dēls”. — 
Bibliogrāfija: 183.-184. lpp.

A n o t ā c i j a :  Šis ir attiecību stāsts. Trīs sieviešu — Laimas, Gunas un Dagnijas — dzīves 
līkloči jauši vai nejauši savijas, krustojas, atlaižas un aizvirpuļo tālāk. Jauno māti Laimu no šķie-
tami mierīgās ģimenes dzīves izrauj viņas pirmā vīrieša Alena negaidītā parādīšanās pēc desmit 
gadu klusēšanas. Atmiņas ir ne tikai sievišķīgi sāpīgas, bet glabā arī kādu tumšu noslēpumu. Sa-
vukārt Guna pārņemta ar ideju atrast pirms četrdesmit gadiem pazudušo tēvu. Viņas abas meklē 
palīdzību pie trešās, vecākās draudzenes — psiholoģes Dagnijas, kurai pašai dzīvē šobrīd nav 
spožākais posms…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001003836
Ozoliņa, Līga. Dievs runā klusumā / Līga Ozoliņa. — [Liepāja] : LiePA, 2020. — 
103 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-569-87-6 (brošēts).
UDK	 821.174-1+27-291

Kopkataloga Id: 001003912
Pro Patria = Par Tēvzemi : literārie darbi un pārspriedumi par K. Skalbes daiļra-
di / ievadvārdi: Lilita Mačtama ; Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. — 
Liepāja : LiePA, 2020.

VI [6]. — 213 lpp. ; 20 cm. — Uz 1. vāka: rakstnieks Kārlis Skalbe, Senā Baltijas 
skolotāju semināra ēka Kuldīgā; uz 4. vāka: rakstnieka Kārļa Skalbes 140. jubi-
lejai veltītā konkursa laureāti. — ISBN 978-9934-569-73-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Godinot Kārļa Skalbes devumu latviešu kultūrā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tū-
risma tehnikums aicināja jauniešus iesaistīties literāro darbu un pārspriedumu konkursā. Kon-
kurss pilnveido jauniešu radošās un pētnieciskās prasmes, sniedz iespēju labāk izprast nacionālo 
identitāti, patriotismu un ētiskās vērtības, paplašina redzesloku, izkopj individuālo valodas stilu, 
ļauj apzināties literārās izaugsmes iespējas, kā arī veicina dziļāku interesi un izpratni par K. Skal-
bes dzīvi un radošo darbību. Izdevumā apkopoti labākie konkursa literārie darbi.

UDK	 821.174-9(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003311
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003382
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003393
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003836
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003912
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Kopkataloga Id: 001003402
Rukšāne, Dace. Krieva āda : romāns palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes 
problēmām / Dace Rukšāne ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — 
[Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 180 lpp. ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Romāns „Krieva āda” ir par lielajiem jautājumiem, kas paslēpušies mazajos. 
Tā jau tā dzīve (vai vēsture, ja domājam par tautu) dara — izaicina ar konfektēm, kas smaržo pēc 
petrolejas, ar naudu cepumu kārbās, dustu uz kāpostu laukiem, baltu podu jaunā dzīvoklī un pil-
dītu līdaku uz galda. Kā ir, tā jādzīvo. Kas būs — to redzēs. Šķiet, visu mūsu mammas, vecmammas 
un vecvecmammas ir šajā stāstā. Mēs taču nezinām, kā viņām tolaik bija dzīvot un izdzīvot. Lūk, 
iespēja pietuvoties….

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001001277
Rūce, Liepa. Atspulga balss / Liepa Rūce ; redaktors, priekšvārda autors Ronalds 
Briedis ; mākslinieks Ivo Grundulis. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 61, [2] lpp. ; 
17 cm. — ISBN 978-9984-33-521-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā „Atspulga balss” iekļauti teksti, kuri tapuši apmēram piecpadsmit 
gadu garumā. Dzeja tapusi ilgākā laika posmā, kurā ir nobriedis un mainījies gan autores radošais 
rokraksts, gan viņas liriskās varones attieksme pret pasauli. Krājuma centrā ir cīņa ar atsvešinā-
juma izjūtu.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001003835
Tauriņš, Edvīns. Čukstu ķekars / Edvīns Tauriņš ; redaktors Ēriks Kūlis ; māk-
slinieks Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, 2020. — 95 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — Grāmatā izmantotas Pētera Jaunzema, Irinas Tīres, Ingas Auderes, Ulda 
Dobeļa, Daiņa Ģelža, Egona Zīverta u.c. fotogrāfijas, Alda Kļaviņa zīmējums. — 
ISBN 978-9934-569-71-5 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001004001
Toropova, Ilona. Zem spārna : dzeja, proza : Zentas Mauriņas Grobiņas novada 
vidusskolas skolēnu un skolotāju radošie darbi / sastādītāja Ilona Toropova. — 
Grobiņa : [LiePA], 2020. — 69, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-569-
79-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Katrā no mums ir sava radošā dzirksts, kas laužas pasaulē un vēlas apliecināt 
savu gribēšanu un varēšanu. Vajadzīgs tikai neliels pamudinājums, un rodas dzejolis, pasaka, mi-
niatūra… „Uzdrīkstēties ir skaisti!” — šie novadnieces, izcilās rakstnieces Zentas Mauriņas vārdi 
iedvesmo skolēnus un skolotājus. Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola — tas skan lep-
ni! Mēs jūtamies droši zem Zentas Mauriņas spārna un esam gatavi jauniem izaicinājumiem un 
sapņiem… 

UDK	 821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 001003938
Trasuns, Francis. Francis Trasuns. Dzeja / sastādītājs un redaktors: Maruta Lat-
kovska, Inta Deksne. — [Rēzeknes novads] : [Biedrība „Visu Tev, Franci Trasun”], 
[2019]. — 55 lpp. : portrets ; 21 cm. — Dzejoļi ņemti no izdevuma: Francis Trasuns 
„Dzīve un darbi II”. Rēzekne, LKCI, 1998. — Izmantoti F. Trasuna muzeja „Kolnasā-
ta” krājuma materiāli — TMK 1554 (rokraksts), TMK 835 (fotogrāfija). — Teksts 
latgaliešu rakstu valodā.

A n o t ā c i j a :  Francis Trasuns ir nodevies arī daiļliteratūrai, kur ir parādījis samērā augstu 
talantu. Tiesa, F. Trasuns allaž ir uzsvēris, ka nekad nav gribējis kļūt par rakstnieku, bet šo darbu 
ir darījis kā pienākumu, lai kalpotu latgaliešu literatūrai. Pirmais literārais žanrs, kurā F. Trasuns 
sāka darboties, ir stāsts. F. Trasuns bija neparasti apdāvināts, rakstīja arī dzeju.

UDK	 821.174’282-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003402
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001277
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003835
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004001
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003938
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Kopkataloga Id: 001003509
Vinogradova, Laura. Upe / Laura Vinogradova ; Vitālija Vinogradova ilustrāci-
jas ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. — 110, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8847-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Rute negaidot manto no tēva lauku māju pie upes. Tēvu Jūli viņa nekad nav 
pazinusi, taču pārlieku labi pazīst sāpes par skaudro bērnību un pirms desmit gadiem pazudušo 
māsu, pazīst neiederības izjūtu un tukšumu sirdī. Un Rute bēg — bēg no pilsētas, no cilvēkiem, no 
sevis… Vai upe viņai palīdzēs atrast pašai sevi, savu dzīvi?

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001003886
Zorgevica, Dzintra. Gadi ievojas un smilgās vārpo / Dzintra Zorgevica ; redak-
tors Ādolfs Gaujietis. — Liepāja : LiePA, 2020. — 151 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — Uz vākiem Andras Pelnas gleznu reprodukcijas. — ISBN 978-9934-569-
82-1 (brošēts).
UDK	 821.174-1

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001003280
Nuotio, Epu. Vīramātes zobs : detektīvromāns palielinātā drukā cilvēkiem ar re-
dzes problēmām / Epu Nuotio ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; palielinā-
tās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 
2020. — 204 lpp. ; 30 cm. — (Izmeklē Elēna Lehde / Epu Nuotio ; [2. grāmata]). — 
Detektīvromānu sērijā „Izmeklē Elēna Lehde” izdotas grāmatas: „Indīgais velna-
rutks”, „Vīramātes zobs”. — Oriģinālnosaukums: Anopinhammas.

A n o t ā c i j a :  Apceļojot dārzus Andalūzijā, Elēna tiek negaidīti uzaicināta uz kāzām, kur 
gredzenus mij somu līgavainis un spāņu līgava. Naktī sievieti pamodina kliedziens. Viņa vaino 
skaļos pāvus, bet, ierodoties uz brokastīm, atklājas nepatīkama patiesība. Pārsteigumi nebeidzas 
ar kāzām vien, jo izpalīdzīgā Elēna jūt pienākumu atbalstīt jauno ģimeni, apciemojot to dzimtas 
mājās. Par vīramātes zobu somi dēvē necilo istabaugu, ko latvieši pazīst kā līdakasti un kas at-
rodams teju ikkatrā mājā. Acīmredzot ironija par vīramātes neganto dabu nav sveša arī ziemeļu 
tautām.

UDK	 821.511.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003509
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003886
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003280
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Kopkataloga Id: 001002533
Jurkāne, Anna. The Turaida Museum Reserve Exhibition „The Turaida Museum 
Reserve in Time and Space” Turaida Parish Magazine : a guide / author of the 
exhibition and the text Anna Jurkāne ; design: Nauris Dainis ; translation: Lin-
da Jirgensone and Anita Jirgensone ; editor Ilga Korkliša. — Rīga : Mantojums, 
2020. — 157, [2] lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni ; 21 cm. — Tulkots no latviešu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Ekspozīcija „Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā” 
Turaidas pagasta magazīnā. — ISBN 978-9984-823-45-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ekspozīcija vēsta par Turaidas muzejrezervātu, kas ir vienīgais šāda veida 
muzejs Latvijā. Tas izveidots, lai saglabātu nākamajām paaudzēm vienu no senākajiem Latvijas 
valstiskajiem veidojumiem — Turaidas vēsturiskā centra kultūras pieminekļu kompleksu, kas 
izsludināts par Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli. 20. gadsimta 80. gados Turaidas vēstu-
risko centru kā kompleksu bija grūti saskatīt un izprast kopumā. Bija nepieciešams atpazīt šajā 
telpā vēstures gaitā cilvēku radīto, uzzināt to, kas bija neatgriezeniski zudis. Ceļvedī par Turaidas 
vēsturiskā centra saglabāšanu iespējams iepazīt laika, mantojuma un atmiņas izpratni muzejre-
zervāta darbā.

UDK	 930.85(474.362)(083.824)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://instagram.com/lnb.lv
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=001002533
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