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Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001000105
Latvijas Kultūras akadēmija. E-studiju vides lietotāju rokasgrāmata : MOODLE 
3.8 versija / Latvijas Kultūras akadēmija ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas 
Kultūras akadēmija, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (80 lp., PDF) : ilustrācijas, ta-
bulas ; 5,30 MB. 

A n o t ā c i j a :  Vārds MOODLE ir abreviatūra no nosaukuma angļu valodā (Modular Ob-
ject-Oriented Dynamic Learning Environment) un nozīmē „Modulāra objektorientēta dinamiska 
studiju vide”. MOODLE ir e-studiju risinājums ar visaugstāko pieejamību lietotājiem: to var lietot 
no jebkura internetā darboties spējīga datora ar jebkuru no populārākajām operētājsistēmām 
un populārākajām interneta pārlūkprogrammām. MOODLE var lietot, pieslēdzoties arī no mo-
bilajām ierīcēm, un tas dod iespēju studentiem un skolēniem mācīties sabiedriskajā transportā, 
kafejnīcā, parkā, skolas koridorā u.c.

UDK	 004.42.057.8(035)+004.9:37.018.43(035)

Kopkataloga Id: 000998334
Petroviča, Sintija. Implementation of the Pedagogical Module in the Emo-
tionally Intelligent Tutoring System : summary of the doctoral thesis / Sintija 
Petroviča ; scientific supervisor Dr.sc.ing., Dr.paed. Alla Anohina-Naumeca ; offi-
cial reviewers: Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovics, Dr.sc.ing. Arnis Cirulis, Dr. Gi-
nevra Castellano ; Riga Technical University. Faculty of Computer Science and 
Information Technology. Institute of Applied Computer Systems. — Riga : RTU 
Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (57 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
2,62 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222870. — 
Bibliogrāfija: 53.-57. lp. — ISBN 978-9934-22-288-7 (PDF).
UDK	 004.89:37(043)+004.89(043)

Kopkataloga Id: 000998335
Petroviča, Sintija. Pedagoģiskā moduļa realizācija emocionāli intelektuālā mā-
cību sistēmā : promocijas darba kopsavilkums / Sintija Petroviča ; zinātniskā va-
dītāja Dr.sc.ing., Dr.paed. Alla Anohina-Naumeca ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.
sc.ing. Zigurds Markovičs, Dr.sc.ing. Arnis Cīrulis, Dr. Ginevra Castellano ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lie-
tišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes re-
surss (56 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,53 MB. — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934222856. — Bibliogrāfija: 52.-56. lp. — ISBN 
978-9934-22-286-3 (PDF).
UDK	 004.89:37(043)+004.89(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000105
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998334
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998335
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Kopkataloga Id: 000998243
Pirta, Rūta. Information System Change Assessment in the Context of Enterpri-
se Architecture : summary of the doctoral thesis / Rūta Pirta ; scientific super-
visor Dr.sc.ing. Jānis Grabis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Mārīte Kirikova, Dr.sc.
comp. Māris Vītiņš, Ph.D. Nestori Syynimaa ; Riga Technical University. Faculty 
of Computer Science and Information Technology. Institute of Information Te-
chnology. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : ilus-
trācijas, tabulas ; 1,70 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934223525. — Bibliogrāfija: 35.-44. lp. — ISBN 978-9934-22-353-2 (PDF).
UDK	 004.415:658(043)

Kopkataloga Id: 000998246
Pirta, Rūta. Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras 
kontekstā : promocijas darba kopsavilkums / Rūta Pirta ; zinātniskais vadītājs 
Dr.sc.ing. Jānis Grabis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Mārīte Kirikova, Dr.sc.comp. 
Māris Vītiņš, Ph.D. Nestori Sīnimā ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un 
informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : ilustrācijas, tabu-
las ; 1,75 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223501. — 
Bibliogrāfija: 35.-44. lp. — ISBN 978-9934-22-351-8 (PDF).
UDK	 004.415:658(043)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001004532
Jacquemod, Julija. Leader-member exchange and organisational trust as con-
text related micro-foundations of organisational innovativeness = Līdera-padotā 
mijiedarbība un organizācijas uzticēšanās kā konteksts un mikro-pamati organi-
zācijas novatoriskumam : doctoral thesis / Julija Jacquemod ; supervisors: Dr.sc.
admin. Iveta Ludviga, Dr.rer.oec. Patrick Sassmannshausen ; RISEBA, BA School 
of Business and Finance. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 262 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 201.-240. lp. — Teksts 
angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.
UDK	 005.322:316.46(043)

Kopkataloga Id: 001004534
Jacquemod, Julija. Līdera-padotā mijiedarbība un organizācijas uzticēšanās 
kā konteksts un mikro-pamati organizācijas novatoriskumam : promocijas dar-
ba kopsavilkums, nozare: ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare: uzņē-
mējdarbības vadība / Julija Jacquemod ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.admin. Iveta 
Ludviga, Dr.rer.oec. Patrick Sassmannshausen ; recenzenti: Dr.oec. Irina Senņi-
kova, Dr.oec. Ērika Šumilo, Anna-Maija Lämsä ; RISEBA, Banku Augstskola = Le-
ader-member exchange and organisational trust as context related micro-foun-
dations of organisational innovativness : summary of the doctoral dissertation, 
discipline: economics and business, sub-discipline: business management / Ju-
lija Jacquemod ; research supervisor: Dr.sc.admin. Iveta Ludviga, Dr.rer.oec. Pat-
rick Sassmannshausen ; reviewers: Dr.oec. Irina Senņikova, Dr.oec. Ērika Šumilo, 
Anna-Maija Lämsä ; RISEBA, BA School of Business and Finance. — Rīga : Bizne-
sa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”, 2020. — 102 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 90.-102. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-
705-48-4 (brošēts).
UDK	 005.322:316.46(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998243
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998246
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004532
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004534
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Kopkataloga Id: 001002732
Supervīzija Latvijā: izpētē pamatota attīstības iespēja : monogrāfija / Maijas Za-
križevskas-Belogrudovas zinātniskajā redakcijā ; zinātniskie recenzenti: Dr.psy-
ch. Kristīne Mārtinsone, Dr.sc.administr. Ligita Landzmane, Dr. Mirjana Franceš-
ko, Dr. Emils Velinovs ; literārā redaktore Vineta Sondore ; Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskola RISEBA. — Rīga : Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augst-
skola RISEBA, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (285 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, portreti, tabulas ; 4,97 MB. — Ziņas par autoriem: 267.-268. lp. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, ievads un kopsavilkumi arī angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-705-42-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir paredzēta dažādu studiju programmu studentiem, absolven-
tiem, supervizoriem un citiem interesentiem, kuriem ir vai būs saskare ar supervīziju biznesa 
vidē, pedagoģijā, sociālajā darbā, veselības aprūpē. Cerams, ka šo monogrāfiju kā iedvesmas 
avotu var izmantot supervīzijas programmu mācībspēki un absolventi, tostarp no izstrādātājiem 
maģistra darbiem veidojot visiem pieejamas publikācijas, tādā veidā izplatot savas iegūtās zinā-
šanas plašākam interesentu lokam.

UDK	 005.572(474.3)(082)

069  Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Kopkataloga Id: 001001135
Ceļā uz jaunu muzeja definīciju / Fransuā Meresa un Andrē Devalē redakcijā ; 
Mišela van Preta priekšvārds ; priekšvārds latviešu izdevumam: Gundega Dreibla-
te ; no angļu valodas tulkojusi Anita Jirgensone ; no franču valodas tulkojusi Gun-
dega Dreiblate ; tulkojuma redaktore Anita Jirgensone ; literārā redaktore Elita 
Priedīte. — Rīga : [Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība], [2020]. — 1 tieš-
saistes resurss (153 lp., PDF) ; 1,37 MB. — (Muzeoloģijas bibliotēka). — Bibliogrā-
fija: 144.-151. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8287-4-4 (PDF).
UDK	 069(082)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001004050
Bacevičiene, Neringa. Es tava lellīte : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / Nerin-
ga Bacevičiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Diāna 
Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. Dieniņa. — 16 nenumurētas lpp., 
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Aš tavo 
lėliukas. Dienelė. — ISBN 978-9934-0-9089-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmatiņa ir gluži kā tava lellīte, ar ko spēlēties! Mazās māmiņas, krāsojot 
un līmējot uzlīmes, veiks ikdienas darbiņus, ar kuriem jātiek galā, pieskatot bēbi: vārīs putru, 
mainīs autiņbiksītes, raudzīsies, lai ejot laukā, lellīte būtu drošībā, vannos, nomierinās un vakarā 
noliks gulēt.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001004080
Es mācos izkrāsot un līmēt uzlīmes : no 2 gadu vecuma. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. 

Bungas. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilus-
trācijas ; 27 cm. — Tulkots no nīderlandiešu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Mijn allereerste kleur- en stickerboek 2+ (drum). — ISBN 978-9934-0-8973-2 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izkrāsojamā grāmata ar uzlīmēm paredzēta bērniem no divu gadu vecuma. 
Katras lappuses augšpusē ir norādīts, kādā krāsā jāizkrāso attēls un kuras uzlīmes nepiecieša-
mas, lai varētu pabeigt zīmējumu. Darbojoties ar uzlīmēm, bērns gūs pirmo priekšstatu par ģeo-
metriskajām figūrām, jo uzlīmēm ir riņķa, trijstūra, četrstūra un ovāla forma.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002732
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001135
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004050
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004080
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Kopkataloga Id: 001004068
Es mācos izkrāsot un līmēt uzlīmes : no 2 gadu vecuma. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. 

Puķe. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrāci-
jas ; 27 cm. — Tulkots no nīderlandiešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Mijn 
allereerste kleur- en stickerboek 2+ (flower). — ISBN 978-9934-0-8971-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izkrāsojamā grāmata ar uzlīmēm paredzēta bērniem no divu gadu vecuma. 
Katras lappuses augšpusē ir norādīts, kādā krāsā jāizkrāso attēls un kuras uzlīmes nepiecieša-
mas, lai varētu pabeigt zīmējumu. Darbojoties ar uzlīmēm, bērns gūs pirmo priekšstatu par ģeo-
metriskajām figūrām, jo uzlīmēm ir riņķa, trijstūra, četrstūra un ovāla forma.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001004070
Es mācos izkrāsot un līmēt uzlīmes : no 2 gadu vecuma. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. 

Pūce. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrāci-
jas ; 27 cm. — Tulkots no nīderlandiešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Mijn 
allereerste kleur- en stickerboek 2+ (owl). — ISBN 978-9934-0-8972-5 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Izkrāsojamā grāmata ar uzlīmēm paredzēta bērniem no divu gadu vecuma. 
Katras lappuses augšpusē ir norādīts, kādā krāsā jāizkrāso attēls un kuras uzlīmes nepiecieša-
mas, lai varētu pabeigt zīmējumu. Darbojoties ar uzlīmēm, bērns gūs pirmo priekšstatu par ģeo-
metriskajām figūrām, jo uzlīmēm ir riņķa, trijstūra, četrstūra un ovāla forma.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001004066
Es mācos izkrāsot un līmēt uzlīmes : no 2 gadu vecuma. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. 

Raķete. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilus-
trācijas ; 27 cm. — Tulkots no nīderlandiešu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Mijn allereerste kleur- en stickerboek 2+ (rocket). — ISBN 978-9934-0-8974-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izkrāsojamā grāmata ar uzlīmēm paredzēta bērniem no divu gadu vecuma. 
Katras lappuses augšpusē ir norādīts, kādā krāsā jāizkrāso attēls un kuras uzlīmes nepiecieša-
mas, lai varētu pabeigt zīmējumu. Darbojoties ar uzlīmēm, bērns gūs pirmo priekšstatu par ģeo-
metriskajām figūrām, jo uzlīmēm ir riņķa, trijstūra, četrstūra un ovāla forma.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001005091
Garcia, Eliseo. Orķestris lai skan! : muzikāla grāmata / [teksts]: Eliseo Garcia ; 
ilustrējusi Kasandra ; tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. — 28 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 33 cm. — Grāmatai 
pievienota melodijas atskaņošanas ierīce. — Oriģinālnosaukums: La orquesta de 
mis amigos. — ISBN 978-9934-0-8935-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Martas ģimenei pieder mūzikas instrumentu veikals. Pie meitenes ciemos at-
nākuši draugi, jo vēlas nodibināt orķestri. Kurš instruments piestāvētu Laurai? Vai kāds spēlēs arī 
klavieres? Un kurš būs orķestra diriģents? Lasi stāstu un, piespiežot skaņas simbolus grāmatas 
lappusēs, uzzini, kā skan dažādi mūzikas instrumenti!

UDK	 087.5+821.174-93-32+780.61/.66(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004068
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004070
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004066
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005091
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Kopkataloga Id: 001004049
Mani pirmie uzdevumi : no 2 gadu vecuma / tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2020]. 

Lokomotīve. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
27 cm. — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Mes tout pre-
miers jeux 2+ train. — ISBN 978-9934-0-8967-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Uzdevumu grāmata ar uzlīmēm ir paredzēta bērniem no divu gadu vecuma. 
Tās lappusēs varēs pārvilkt līnijas, izkrāsot, savienot atbilstošos attēlus un veikt citus attīstošus 
uzdevumus. Bērnam īpašu prieku sagādās tas, ka attēlus var papildināt ar uzlīmēm.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001004045
Mani pirmie uzdevumi: no 2 gadu vecuma / tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2020]. 

Sēne. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
27 cm. — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Mes tout pre-
miers jeux 2+ champignon. — ISBN 978-9934-0-8968-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Uzdevumu grāmata ar uzlīmēm ir paredzēta bērniem no divu gadu vecuma. 
Tās lappusēs varēs pārvilkt līnijas, izkrāsot, savienot atbilstošos attēlus un veikt citus attīstošus 
uzdevumus. Bērnam īpašu prieku sagādās tas, ka attēlus var papildināt ar uzlīmēm.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001004048
Mani pirmie uzdevumi : no 3 gadu vecuma / tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2020]. 

Mēness. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
27 cm. — Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Mes tout pre-
miers jeux 3+ lune. — ISBN 978-9934-0-8970-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Uzdevumu grāmata ar uzlīmēm ir paredzēta bērniem no trīs gadu vecuma. 
Tās lappusēs varēs pārvilkt līnijas, izkrāsot attēlus, meklēt atšķirības un veikt citus attīstošus 
uzdevumus. Bērnam īpašu prieku sagādās tas, ka attēlus var papildināt ar uzlīmēm.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001004046
Mani pirmie uzdevumi : no 3 gadu vecuma / tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2020]. 

Pīle. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — 
Tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Mes tout premiers jeux 3+ 
canard. — ISBN 978-9934-0-8969-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Uzdevumu grāmata ar uzlīmēm ir paredzēta bērniem no trīs gadu vecuma. 
Tās lappusēs varēs pārvilkt līnijas, izkrāsot attēlus, meklēt atšķirības un veikt citus attīstošus 
uzdevumus. Bērnam īpašu prieku sagādās tas, ka attēlus var papildināt ar uzlīmēm.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004049
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004045
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004048
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004046
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001005470
Šopenhauers, Arturs. Par gribas brīvību / Arturs Šopenhauers ; no vācu valodas 
tulkojis, komentāru un pēcvārda autors Igors Šuvajevs ; redaktore Inta Rozenval-
de ; vāka dizains: Modris Brasliņš. — Rīga : Zinātne, [2020]. — 135 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītajs: [132.] lpp. — Oriģinālno-
saukums: On the Freedom of the Will. — ISBN 978-9934-599-03-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darbā „Par gribas brīvību” (1839) Šopenhauers aplūko morāles problemāti-
ku. Ar šo darbu Šopenhauers liek pamatus savai ētikai, risinot jautājumus par cilvēka brīvību (fi-
zisko, intelektuālo, morālo), gribu un izšķiršanos, aplūko gribas un pašapziņas attiecības, cilvēka 
raksturu un ieskicē šo jautājumu risināšanas vēsturisko kontekstu. Šis ir pirmais Šopenhauera 
teorētiskā darba tulkojums latviešu valodā. Tulkojumam pievienoti skaidrojumi par personām, 
jēdzieniem, risinājumiem un sabalsošanos ar Šopenhauera pamatdarbu. Tulkojumam ir ne tikai 
filosofiski vēsturiska nozīme, runa ir arī par to, kā tagadējās Latvijas kontekstā iespējama brīvība, 
izšķiršanās, kā tā izprotama un izkopjama.

UDK	 14(430)(092)+123.1

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000940040
Avotiņa, Austra. Vizuālizpratne kā 21. gadsimta kompetence / projekta autore 
un sastādītāja Austra Avotiņa ; recenzents Dr.phil. Vladimirs Kincāns ; redaktore 
Dr.philol. Ilze Stikāne ; dizains: Aivars Plotka ; tulkojums: Sandra Kalniņa ; [ie-
vads]: Ina Druviete ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte. Mākslas un tehnoloģiju nodaļa, Kultūras pedagogu biedrība. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2019. — 156 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — 
ISBN 978-9934-527-55-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viena no mūsdienu būtiskākajām kompetencēm izglītībā, kultūrā un mākslā, 
kā arī uzņēmējdarbībā ir radošā domāšana, un lai to varētu pilnvērtīgi realizēt, ir svarīgi attīstīt 
vizuālizpratnes kompetenci. Vizuālizpratnes aktualitāti kā fenomenu izraisījusi strauja tehnolo-
ģiju attīstība un to izraisīta neierobežota komunikācijas iespēja. Līdz ar to izglītības kvalitātes 
kritērijos ienāk jauni izaicinājumi, viens no kuriem ir vizuālizpratnes kompetence kā caurviju 
kvalitāte.

UDK	 159.937.5+316.772+37.013+37.091.33

Kopkataloga Id: 001004469
Eimens, Daniels G. Kā salabot dvēseles mikroshēmu : smadzeņu un dvēseles 
saikne praksē / Daniels G. Eimens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; 
redaktore Antra Legzdiņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
[2020]. — 260, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Healing the 
Hardware of the Soul. — ISBN 978-9934-576-22-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata pārliecinoši atklāj, ka starp smadzeņu darbību un mūsu dvēseles 
stāvokli pastāv stipra atgriezeniskā saite: veselas smadzenes ir būtiski nepieciešamas veselai 
dvēselei, savukārt vesela dvēsele uzlabo smadzeņu darbību. Autors nepaliek šī atklājuma teorē-
tiskajā „fāzē”. Viņš rāda, kā maksimāli izmantot šo saikni, lai uzlabotu savu dzīvi.

UDK	 159.91+612.821

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005470
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000940040
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004469
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Kopkataloga Id: 001005195
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. 
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. 
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the interna-
tional scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, Kris-
tīne Mārtinsone, Kristīne Šneidere ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, 
valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.

VII [7.] daļa, Psiholoģija = Volume VII [7], Psychology. — 225 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. — Resursā uzrādīts ISSN 1691-5887. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsa-
vilkumi angļu valodā.

UDK	 159.9(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005195
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001003932
Bībele viegli lasāmā valodā : aizraujošs Svēto Rakstu atstāstījums no 1. Mozus līdz 
Atklāsmes grāmatai / galvenā redaktore Ingūna Pūkaine ; tulkotāja Ailita Kuka ; 
redaktore Ilze Antēna. — Rīga : Sauleja, 2020. — 244, [3] lpp. ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Quick and Easy Read Bible. — ISBN 978-9934-8961-0-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Bībele viegli lasāmā valodā” plūstoši un vienkārši vairāk nekā 365 īsās no-
daļās pārstāsta kanonisko Bībeles saturu. Lasītājs iegūst pilnīgu Bībeles pārskatu, kas sākas ar 
Radīšanu un noslēdzas ar pēdējo aizraujošo Bībeles daļu — Atklāsmes grāmatu.

UDK	 27-236.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003932
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001000988
Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas (10 : 
2020 : Rīga, Latvija). X Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski 
praktiskā konference „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, per-
spektīvas” = X Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых и студентов „Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, 
перспективы” = X International scientific and practical conference of young 
scientists and students „Time of Challenges and Opportunities: Problems, Solu-
tions and Prospects” : on the 17th-18th of May 2019, Rīga / The Baltic Internatio-
nal Academy, College of Accounting and Finance [un vēl 5 institūcijas]. — Rīga : 
Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (507 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, plāni, tabulas ; 7,06 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts un anotācijas latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-47-208-9 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Konferencē piedalījās referenti no Latvijas, Lietuvas, Kipras, Krievijas, Ukrai-
nas, Kazahstānas, Čehijas, Norvēģijas, Kotdivuāras. Krājumā iekļauti 123 referentu 105 raksti, ku-
ros iztirzāta ekonomikas, uzņēmējdarbības, finanšu, tiesību zinātnes, sociālā darba, psiholoģijas, 
tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības problemātika.

UDK	 3(062)+159.9(062)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000952878
Vībane, Kristīne. Insultu pārcietušo cilvēku un viņu tuvinieku insultpratība : 
promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai socioloģi-
jas nozarē, apakšnozare: lietišķā socioloģija / Kristīne Vībane ; darba zinātnis-
kais vadītājs Dr.sc.soc. Aivars Tabuns ; darba recenzenti: Dr.sc.soc. Līga Rasnača, 
Dr.sc.soc. Dina Bite, Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs ; Latvijas Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 58.-63. lpp.
UDK	 316:61(043)+316.344.6(043)

Kopkataloga Id: 000952887
Vībane, Kristīne. Insultu pārcietušo cilvēku un viņu tuvinieku insultpratība : 
promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai socioloģijas nozarē, apakš-
nozare: lietišķā socioloģija / Kristīne Vībane ; darba zinātniskais vadītājs Dr.sc.
soc. Aivars Tabuns ; darba recenzenti: Dr.sc.soc. Līga Rasnača, Dr.sc.soc. Dina Bite, 
Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultā-
te. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 197 lp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 168.-184. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 316:61(043)+316.344.6(043)

Kopkataloga Id: 000952885
Vībane, Kristīne. Stroke Literacy Among Stroke Survivors and their Family Ca-
regivers : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of socio-
logy, subfield of applied sociology / Kristīne Vībane ; supervisor Dr.sc.soc. Aivars 
Tabuns ; reviewers: Dr.sc.soc. Līga Rasnača, Dr.sc.soc. Dina Bite, Dr.sc.soc. Vladi-
mirs Meņšikovs ; University of Latvia. Faculty of Social Sciences. — Riga : Univer-
sity of Latvia, 2019. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-64. lpp.
UDK	 316:61(043)+316.344.6(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000988
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952878
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952887
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952885
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336  Finanses

Kopkataloga Id: 001002046
Beikmanis, Jānis Reinis. Are Individual Stock Prices More Efficient than Mar-
ket-Wide Prices? : evidence on the evolution of Samuelson’s Dictum / Jānis Reinis 
Beikmanis, Pauls Raimonds Sīlis ; supervisor Tālis J. Putniņš ; Stockholm School 
of Economics in Riga. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 513,46 KB. — (SSE Riga 
Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2020:3 (225)). — Bibliogrāfija: 38.-
44. lp. — ISBN 978-9984-822-47-1 (PDF).
UDK	 336.76

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001005474
Gaveika, Arturs. Schengen acquis (Schengen Law) : monograph / Arturs Gavei-
ka ; translated to English by PhD Martins Spridzans ; reviewers: Dr.iur. Birutė 
Pranevičienė, Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur. Ilona Bulgakova ; Rezekne Academy of 
Technologies. — Rezekne : Rezekne Academy of Technologies, 2020. — 242 lpp. : 
ilustrācijas, shēma, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 206.-242. lp. — Teksts angļu 
valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā. — ISBN 978-9984-44-246-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  RTA pētnieka, docenta Artūra Gaveikas monogrāfija veltīta aktuālajiem Šen-
genas robežas tiesiskā regulējuma jautājumiem. Pētījums veltīts ES ārējās robežas normatīvā 
regulējuma un prakses problemātikai starptautisko, ES un nacionālo tiesību jomā, Latvijas kā 
starptautisko tiesību subjekta drošības, suverenitātes, teritoriālās jurisdikcijas un valsts robežas 
kontekstā saistībā ar personu brīvas pārvietošanās īstenošanu Šengenas acquis (Šengenas tiesī-
bu kopuma) darbības telpā. Pētījumā veiksmīgi izmantota monogrāfijas autora ilgstošā profesio-
nālā pieredze darbā Valsts robežsardzē.

UDK	 341.222(474.3)

Kopkataloga Id: 001002717
Gaveika, Artūrs. Schengen acquis (Schengen Law) : monograph / Arturs Gavei-
ka ; translated to English by PhD Martins Spridzans ; reviewers: Dr.iur. Birutė 
Pranevičienė, Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur. Ilona Bulgakova ; Rezekne Academy of 
Technologies. — Rezekne : Rezekne Academy of Technologies, 2020. — 1 tiešsais-
tes resurss (245 lp., PDF) : ilustrācijas, shēma, tabulas ; 3,59 MB. — Bibliogrāfija: 
207.-243. lp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā. — ISBN 
978-9984-44-247-1 (PDF).
UDK	 341.222(474.3)

Kopkataloga Id: 000999688
Mantromoviča, Iveta. Rokasgrāmata bērnu tiesību aizsardzības jautājumos : 
vadlīnijas izglītības iestādēm bērnu tiesību aizsardzībā / sagatavoja Iveta Man-
tromoviča ; Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Latvijas Pašvaldību 
mācību centrs. — Rīga : Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, 2019. — 1 
tiešsaistes resurss (26 lp., PDF) ; 567,51 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Vadlīnijas izglītības iestādēm bērnu tiesību aizsardzības jomā izstrādātas, 
lai veicinātu vienotas izpratnes veidošanas izglītības iestādēs par būtiskākajiem bērnu tiesību 
jautājumiem, it īpaši par tiem, kuru risināšana, atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodota izglītības 
iestāžu kompetencē. Vadlīniju mērķis ir sniegt izglītības iestādēm metodisku atbalstu bērnu tie-
sību aizsardzības nodrošināšanā, izskaidrojot normatīvo aktu prasības, un veidot vienotu izprat-
ni par iekšējo normatīvo aktu izstrādi.

UDK	 342.726-053.2(035)+37.064.3(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002046
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005474
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002717
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999688
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Kopkataloga Id: 000999685
Reinholde, Ilona. Rokasgrāmata bērnu tiesību aizsardzības jautājumos : vadlīni-
jas ģimenēm bērnu tiesību aizsardzībā / sagatavoja Ilona Reinholde ; Valsts bēr-
nu tiesību aizsardzības inspekcija, Latvijas Pašvaldību mācību centrs. — Rīga : 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (26 lp., 
PDF) ; 556,67 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Vadlīniju mērķis ir parādīt, kā tiesību aktos tiek ņemtas vērā bērnu īpašās 
intereses un vajadzības, paralēli atspoguļojot arī vecāku un citu likumisko pārstāvju svarīgo lomu 
bērnu tiesību aizsardzības īstenošanā.

UDK	 342.726-053.2(035)

Kopkataloga Id: 000999680
Rieksta-Riekstiņa, Laila. Rokasgrāmata bērnu tiesību aizsardzības jautājumos : 
vadlīnijas pašvaldībām bērnu tiesību aizsardzībā / sagatavoja Laila Rieksta-Riek-
stiņa ; Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Latvijas Pašvaldību mācību 
centrs. — Rīga : Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, 2019. — 1 tiešsaistes 
resurss (24 lp., PDF) ; 714,84 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Vadlīnijas pašvaldībām bērnu tiesību aizsardzības jomā izstrādātas, lai veici-
nātu vienotas izpratnes veidošanas pašvaldībās par būtiskākajiem bērnu tiesību jautājumiem, it 
īpaši par tiem, kuru risināšana, atbilstoši normatīvajiem aktiem, nodota pašvaldību kompetencē. 
Vadlīnijās sniegti ieteikumi par to, kā pašvaldībā veicama situācijas izpēte un analīze, lai izstrā-
dātu un realizētu efektīvu bērnu tiesību aizsardzības programmu.

UDK	 347.726-053.2(035)+364-78-053.2(035)

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

Kopkataloga Id: 001004462
Koch, Lutz. Rommels : Ervina Rommela biogrāfija / Lucs Kohs. — Rīga : Viupe, 
2020. — 221 lpp. ; 22 cm. — Tulkots izdevums. — Oriģinālnosaukums: Erwin Rom-
mel : die Wandlung eines großen Soldaten. — ISBN 978-9934-23-132-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ervins Rommels bija slavenākais Hitlera maršals. Savu militāro talantu viņš 
parādīja jau 1. pasaules karā, tomēr patiesu slavu viņam atnesa Āfrikas smiltis 2. pasaules karā. 
Rommela karošanu raksturo — ātrums, agresivitāte, viltība un bezbailība, bet vienlaikus godī-
gums un bruņnieciskums. Ervinu Rommelu cienīja abās frontes pusēs. Kara beigu posmā Rom-
mels arvien aktīvāk iestājās pret Hitleru, kas beigās noveda pie maršala bojāejas.

UDK	 355.08(430)(092)

36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums. 
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība

Kopkataloga Id: 001002188
Jaunarāja, Monta. Welfare chauvinism in the Baltics / Monta Jaunarāja, Eva 
Linda Poiša ; supervisor Dominik Gerber ; Stockholm School of Economics in 
Riga. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (65 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 845,19 KB. — (SSE Riga 
Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2020:7 (229)). — Bibliogrāfija: 51.-
57. lp. — ISBN 978-9984-822-51-8 (PDF).
UDK	 36(474)+32(474)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999685
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999680
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004462
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002188
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001005288
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Educa-
tion Reform: Education Content Research and Implementation Problems / re-
daktore Svetlana Usca ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis Dzerviniks, 
Eriks Kalvans [un vēl 12 redaktori] ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty 
of Education, Languages and Design. Research Institute for Regional Studies. — 
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.

2020 (1). — 63 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — ISSN 2661-
5258. — Redaktori arī: Aivars Kaupuzs, Inta Rimsane, Marite Rozenfelde, Aina 
Strode, Gunars Strods, Svetlana Usca, Zenija Truskovska, Irena Zogla u.c. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkums 
arī angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Žurnālā ievietoti RTA doktorantu, studentu, pētnieku un sadarbības partne-
ru pētījumi par esošo situāciju, problēmām izglītības jomā, sniegta informācija par īstenotajiem 
projektiem skolu izglītības jomā.

UDK	 37(082)+37.014.3(082)

Kopkataloga Id: 001000080
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Educa-
tion Reform: Education Content Research and Implementation Problems / re-
daktore Svetlana Usca ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis Dzerviniks, 
Eriks Kalvans [un vēl 12 redaktori] ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty 
of Education, Languages and Design. Research Institute for Regional Studies. — 
[Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, [2020].

2020 (1). — 1 tiešsaistes resurss (61 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 1,27 MB. — ISSN 2661-5266. — Redaktori arī: Aivars Kaupuzs, Inta Rim-
sane, Marite Rozenfelde, Aina Strode, Gunars Strods, Svetlana Usca, Zenija 
Truskovska, Irena Zogla u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu 
un angļu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 37(082)+37.014.3(082)

Kopkataloga Id: 001005281
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Educa-
tion Reform: Education Content Research and Implementation Problems / re-
daktore Svetlana Usca ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis Dzerviniks, 
Eriks Kalvans [un vēl 12 redaktori] ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty 
of Education, Languages and Design. Research Institute for Regional Studies. — 
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019.

2019 (2). — 194 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — ISSN 2661-
5258. — Redaktori arī: Aivars Kaupuzs, Inta Rimsane, Marite Rozenfelde, Aina 
Strode, Gunars Strods, Svetlana Usca, Zenija Truskovska, Irena Zogla. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi arī 
angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Izdevumā apkopoti RTA doktorantu, studentu, pētnieku un sadarbības part-
neru pētījumi par esošo situāciju, problēmām izglītības jomā, sniegta informācija par īstenota-
jiem projektiem skolu izglītības jomā.

UDK	 37(082)+37.014.3(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005288
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000080
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005281
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Kopkataloga Id: 001003848
Jurs, Pāvels. Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls : monogrāfija / Pāvels 
Jurs, Alīda Samuseviča ; zinātniskie recenzenti: Dr.paed. Zanda Rubene, Dr.psych. 
Lūcija Rutka, Dr.paed. Daiva Malinauskienė, Dr.phil. Ulrike Kurth ; literārie redak-
tori: Dr.philol. Dzintra Šulce (latviešu valodā), Dr.philol. Baiba Kačanova (angļu 
valodā) ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu 
institūts. — Liepāja : LiePA, 2020. — 199 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934569852. — 
Bibliogrāfija: 164.-181. lpp. — Teksts latviešu valodā, satura rādītājs, ievads un 
kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-569-84-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā tiek akcentēti būtiski pilsoniskās audzināšanas pedagoģiskie 
aspekti, kas raksturo jaunās paaudzes daudzveidīgās iespējas attīstīt pilsonisko kompetenci, lai 
jaunieši spētu domāt patstāvīgi un kritiski, brīvi un atklāti paust savas idejas, apzināti un atbildī-
gi pieņemt lēmumus, tādējādi kompetenti iesaistīties demokrātijas procesu norisē un pilnveidē.

UDK	 37.017.4

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001005189
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. 
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. 
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the interna-
tional scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, Līga 
Danilāne ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultā-
te. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.

III [3.] daļa, Skolas pedagoģija. Pirmsskolas pedagoģija = Volume III [3], Scho-
ol Pedagogy. Preschool Pedagogy. — 775 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shē-
mas, tabulas ; 20 cm. — „ISSN 1691-5887”—Titullapā. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts krievu, angļu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 373(062)+373.2(062)

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. Papildizglītība

Kopkataloga Id: 001005192
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. 
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. 
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the inter-
national scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, 
Karīne Laganovska, Antra Kļavinska, Aina Strode ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadē-
mija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, 2020.

V [5.] daļa, Mūžizglītība. Inovācijas valodu izglītībā. Māksla un dizains = Vo-
lume V [5], Lifelong Learning. Innovation in Language Education. Art and De-
sign. — 826 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. — „ISSN 
1691-5887”—Titullapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu 
un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 374.7(062)+7(062)+37.091.3:7(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003848
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005189
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005192


Latvijas jaunākās grāmatas 2020 Nr. 20, 16.–31. oktobris

14

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 001005191
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. 
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. 
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the interna-
tional scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, Līga 
Danilāne ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultā-
te. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.

IV [4.] daļa, Speciālā pedagoģija. Sociālā pedagoģija. Informācijas tehnoloģi-
ju izmantošana izglītībā = Volume IV [4], Special Pedagogy. Social Pedagogy. 
Information Technologies in Education. — 715 lpp. : diagrammas, ilustrāci-
jas, shēmas, tabulas ; 20 cm. — „ISSN 1691-5887”—Titullapā. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts krievu, angļu un latviešu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā.

UDK	 376(062)+37.013.42(062)+37.091.3:004(062)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 001004576
History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education : scientific 
journal of RTU Research Centre for Engineering History = Inženierzinātņu un 
augstskolu vēsture : RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātnis-
kais žurnāls / editor in chief Airisa Šteinberga ; editorial board: Dr.habil.med. Mā-
ris Baltiņš, Dr.sc.ing. Ilze Gudro, Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš [un vēl 11 redaktori] ; 
translated by Ilze Gudro ; literary editors: Rūta Lapsa (latviešu valodā), Daina 
Ostrovska (angļu valodā). — Riga : RTU Press, 2020.

2020, 4. — 202 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — Red-
kolēģijā arī: Dr.paed. Aīda Krūze, Ph.D.(chem.) Jānis Lielmežs, Dr.habil.sc.ing. 
Leonīds Ribickis, Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis, Dr.paed. Alīda Zigmude 
u.c. — „ISSN 2592-8156”—Titullapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti 
angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā, saturs un priekšvārds 
paralēli angļu un latviešu valodā.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(091)(082)

Kopkataloga Id: 001004570
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecī-
bas centra zinātniskais žurnāls = History of Engineering Sciences and Institutions 
of Higher Education : scientific journal of RTU Research Centre for Engineering 
History / galvenā redaktore Airisa Šteinberga ; redkolēģija: Dr.habil.med. Māris 
Baltiņš, Dr.sc.ing. Ilze Gudro, Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš [un vēl 11 redaktori] ; 
tulkoja Ilze Gudro (angļu valodā) ; literārie redaktori: Rūta Lapsa (latviešu valo-
dā), Daina Ostrovska (angļu valodā). — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020.

2020, 4. — 218 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — Redkolē-
ģijā arī: Dr.paed. Aīda Krūze, Ph.D.(chemistry) Jānis Lielmežs, Dr.habil.sc.ing. 
Leonīds Ribickis, Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis, Dr.paed. Alīda Zigmunde 
u.c. — „ISSN 2592-8155”—Titullapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti 
latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu valodā, saturs un priekšvārds paralēli 
latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  „Inženierzinātņu un augstskolu vēsture” ir RTU Inženierzinātņu vēstures 
pētniecības centra ikgadējā zinātniskā žurnāla ceturtais numurs. Šajā numurā publicēti Latvijas 
zinātnieku, zinātņu vēsturnieku, muzejnieku un pedagogu pētījumi par Rīgas Politehnikuma/Rī-
gas Politehniskā institūta studentu, absolventu un mācībspēku darbību, Rīgas Tehniskās univer-
sitātes konferenču un sporta centru „Ronīši” un zirgvilkmes ratu ražošanu Latvijā.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(091)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005191
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004576
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004570
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Kopkataloga Id: 001005187
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. 
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. 
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the interna-
tional scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, Alens 
Indriksons ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakul-
tāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.

I [1.] daļa, Augstākā izglītība = Volume I [1], Higher Education. — 520 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — „ISSN 1691-5887”—Titullapā. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un latviešu valodā, kopsa-
vilkumi angļu valodā.

UDK	 378(062)

Kopkataloga Id: 001005188
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. 
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. 
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the interna-
tional scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, Alens 
Indriksons ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakul-
tāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.

II [2.] daļa, Augstākā izglītība = Volume II [2], Higher Education. — 522 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — „ISSN 1691-5887”—Titullapā. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, krievu un latviešu valodā, kopsa-
vilkumi angļu valodā.

UDK	 378(062)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001005097
Lielbārdis, Aigars. 150. kolekcija = Collection 150 / Aigars Lielbārdis ; literārā 
redaktore Gita Kļaviņa ; tulkotāja Inta Gāle-Kārpentere ; mākslinieks Krišs Sal-
manis ; fotogrāfs Didzis Grodzs. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts, [2020].

Buramvārdi = Charms. — 223 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — (LFK krā-
jums = ALF Collection ; IV [4]). — Bibliogrāfija: 219.-223. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valo-
das. — ISBN 978-9984-893-47-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sniedz ieskatu latviešu buramvārdu pētniecībā, tajā raksturotas 
skaitliski lielākās buramvārdu grupas (rozes vārdi, sāpju vārdi, asins apturēšanas vārdi, vīveļu 
un liesas vārdi) un ietverti Debesu grāmatu izplatītākie tipi. Grāmata ir bagāta ar vizuālo mate-
riālu — buramvārdu grāmatiņu un burtnīcu fotogrāfijām, kas glabājas Latviešu folkloras krātuvē.

UDK	 398.3(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005187
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005188
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005097
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001001465
Dabaszinības 4. klasei : mācību grāmata / Ilgoņa Vilka, Guntas Ansones un Mai-
ras Gribustes redakcijā ; literārā redaktore Egina Birzgale ; dizaineri: Jānis Gri-
busts, Edgars Zvirgzdiņš ; ilustrators Agris Bobrovs ; recenzenti: Inese Dudareva, 
Zina Jonušaite. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2020. — 95 lpp. : ilustrā-
cijas ; 26 cm. — Rādītājs: 90.-91. lpp. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglī-
tības un zinātnes ministrija 2020. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9984-11-581-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību saturs ir sakārtots četrās nodaļās un saskaņots ar IZM Valsts izglītī-
bas satura centra ieteikto mācību priekšmeta programmas paraugu „Dabaszinības 1.-6. klasei”. 
Ceturtās klases mācību grāmatā ir šādas tēmas: kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi, kā 
darbojas spēki, kā rodas un izplatās gaisma un skaņa, kur Visumā atrodas Zeme? Katrā nodaļā ir 
praktiski veicami uzdevumi, pētniecības darbi un eksperimenti.

UDK	 5(075.2)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 000998247
Stepčenko, Artūrs. Forecasting System Development for Nonlinear and Non-
stationary Time Series of Normalized Difference Vegetation Index : summary of 
the doctoral thesis / Artūrs Stepčenko ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.comp. 
Arkādijs Borisovs, Dr.sc.ing. Ludmila Aleksejeva ; research consultant Dr.sc.ing. 
Jurijs Čižovs ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs, Dr.sc.ing. 
Egils Stalidzāns, Dr.tech.sc. Vadim Romanuke ; Riga Technical University. Faculty 
of Computer Science and Information Technology. Institute of Information Tech-
nology. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) : diagram-
mas, shēmas, tabulas ; 1,50 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934223471. — Bibliogrāfija: 38.-46. lp. -ISBN 978-9934-22-348-8 (PDF).
UDK	 519.246.8:581.524/.526(043)

Kopkataloga Id: 000998249
Stepčenko, Artūrs. Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa 
laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana : promocijas darba kopsavil-
kums / Artūrs Stepčenko ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.cs.comp. Arkādijs Bo-
risovs, Dr.sc.ing. Ludmila Aleksejeva ; zinātniskais konsultants Dr.sc.ing. Jurijs 
Čižovs ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs, Dr.sc.ing. Egils 
Stalidzāns, Dr.tech.sc. Vadims Romaņuks ; Rīgas Tehniskā universitāte. Dator-
zinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas in-
stitūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) : 
diagrammas, shēmas, tabulas ; 1,60 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevu-
ma ISBN 9789934223457. — Bibliogrāfija: 39.-47. lp. — ISBN 978-9934-22-346-4 
(PDF).
UDK	 519.246.8:581.524/.526(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001465
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998247
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998249
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Kopkataloga Id: 001005530
Stjuarts, Kolins. Visuma valoda : vizuāls ceļojums matemātikas pasaulē / Kolins 
Stjuarts ; ilustrējis Ksimo Avadia ; no angļu valodas tulkojis Didzis Bērziņš ; zi-
nātniskais konsultants Jānis Smotrovs. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 76, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 35 cm. — Oriģinālnosaukums: The Language of Universe. — 
ISBN 978-9984-23-801-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vizuāls ceļojums matemātikas pasaulē, kas sniedz iespēju paraudzīties uz 
šo šķietami sauso disciplīnu visai neierastā, saistošā un viegli uztveramā veidā. Matemātika ir 
mums visapkārt — to var ieraudzīt gan atomos un bišu veidotajās šūnās, gan planētu kustībā 
kosmosā. Skaitļu, simbolu un formulu valoda Visumam liek tikšķēt kā neredzamam pulkstenim. 
Šis ceļojums ļaus iepazīt dabas unikālo ģeometriju un labāk saprast mūsdienu brīnumainos teh-
noloģiju sasniegumus. Kas ir fraktāļi? Kāda saistība ir cikādēm un pirmskaitļiem? Kāpēc daži 
atomi līdzinās vampīriem? Te atrodamas atbildes uz daudziem jautājumiem.

UDK	 51(02.035.2)+51-7(02.035.2)

Kopkataloga Id: 001002424
Valsts izglītības satura centrs. Matemātika : vispārīgais mācību satura apgu-
ves līmenis : pamatkursa programmas paraugs profesionālās vidējās izglītības 
programmu īstenošanai / izstrādāja Elita Kazakeviča ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss 
(69 lp., PDF) : tabulas ; 1,87 MB. — ISBN 978-9934-597-16-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Matemātikas programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īs-
tenot 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 matemātikas mācību jomā vispārīgajā mācību satura apguves 
līmenī.

UDK	 51(073)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001005528
Stjuarts, Kolins. Gaismas ātrumā : vizuāls ceļojums fizikas pasaulē / Kolins Stju-
arts ; ilustrējis Ksimo Avadia ; no angļu valodas tulkojis Didzis Bērziņš ; zinātnis-
kais konsultants Jānis Smotrovs. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 77 lpp. : 
ilustrācijas ; 35 cm. — Oriģinālnosaukums: The Speed of Starlight. — ISBN 978-
9984-23-807-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vizuāls ceļojums fizikas pasaulē, kas atklāj milzum daudz noslēpumu, ļauj 
iztēloties infraskaņas un ultraskaņas, izprast gaismas ātrumu un aplūkot kosmosa brīnumus. Kā 
funkcionē mūsu Visums? Kas ir elektrība un magnētisms? Kā izskatās atoma iekšienē? Kādēļ de-
besis ir zilas? Iepazīstot fizikas likumsakarības, ir iespējams labāk izprast pasauli un sevi.

UDK	 53(02.053.2)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 000999535
Veinbergs, Artūrs. Hidroķīmisko parametru modelēšana hidroloģiski maz pē-
tītos upju sateces baseinos : promocijas darba kopsavilkums Dr.Ph.d. zinātniskā 
doktora grāda iegūšanai = The Simulation of Hydrochemical Parameters for Po-
orly Gauged River Catchments : summary of the doctoral thesis for the scienti-
fic degree of Dr.Ph.d. / Artūrs Veinbergs ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: 
Dr.sc.ing. Viesturs Jansons, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.
ing. Arvydas Povilaitis, Dr.ģeogr. Juris Burlakovs, Dr.sc.ing. Aivars Āboltiņš ; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. — Jelgava : 
[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2020. — 96 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 89.-94. lpp. — Teksts latviešu un angļu va-
lodā.
UDK	 556.114.043(474.3)(043)+556.531(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005530
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002424
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005528
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999535
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Kopkataloga Id: 000999541
Veinbergs, Artūrs. Hidroķīmisko parametru modelēšana hidroloģiski maz pē-
tītos upju sateces baseinos = The Simulation of Hydrochemical Parameters for 
Poorly Gauged River Catchments : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda 
zinātnes doktors (Ph.d.) vides inženierijā un enerģētikā iegūšanai / Artūrs Vein-
bergs ; promocijas darba vadītāji: Dr.sc.ing. Viesturs Jansons, Dr.sc.ing. Ainis 
Lagzdiņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultā-
te. Vides un ūdenssaimniecības katedra. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 
2020. — 124 lp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
103.-108. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 556.114.043(474.3)(043)+556.531(474.3)(043)

56  Paleontoloģija

Kopkataloga Id: 001005525
Vormels, Kriss. Dinosaurium / ilustrējis Kriss Vormels ; teksta autore Lilija Ma-
rija ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; zinātniskais konsultants Māris 
Lielkalns ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2020]. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 38 cm. — (Laipni lūgti muzejā). — Rādītājs: 
94.-95. lpp. — Oriģinālnosaukums: Dinosaurium. — ISBN 978-9984-23-803-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Laipni lūgti Dinosaurium! Šis muzejs ir vienmēr atvērts un var lepoties ar 
izcilāko mezozoja ēras rāpuļu kolekciju pasaulē, sākot no augumā sīkajiem plēsējiem troodon-
tiem līdz pat gigantiskajiem augēdājiem titanozauriem. Kā dinozauri radušies, kā attīstījušies 
un kāpēc izzuduši no Zemes virsas? Kāpēc vieniem bijušas spalvas, bet citiem dzelkšņi? Kuri no 
dinozauriem lidojuši un dējuši olas, bet kuri bijuši kanibāli? Iepazīstiet dinozauru laikmetu visa 
tā diženumā!

UDK	 568(02.053.2)+598.192(02.053.2)

58  Botānika

Kopkataloga Id: 001004552
Plaksenkova, Ilona. Dažādu nanodaļiņu ietekme uz augiem in vitro un in vivo 
sistēmās un tās izmantošanas potenciāls : promocijas darba kopsavilkums zināt-
niskā doktora grāda (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai (ekoloģijas apakšnozarē) / Ilo-
na Plaksenkova ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.biol. Inese Kokina ; 
recenzenti: Dr.hab.BEng. Renata Galek, Dr.hab.biol. Isaak Rashal, Dr.biol. Nataļja 
Škute ; Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts. Bio-
tehnoloģiju departaments = Impact of Various Nanoparticles on Plants In Vitro 
and In Vivo Systems and Their Potential Uses : summary of the doctoral thesis for 
the scientific degree (Ph.D) in Biology, (branch: Ecology) / Ilona Plaksenkova ; 
supervisor Dr.biol. Inese Kokina ; opponents: Dr.hab.BEng. Renata Galek, Dr.hab.
biol. Isaak Rashal, Dr.biol. Nataļja Škute ; Daugavpils University. Institute of Life 
Sciences and Technology. Department of Biotechnology. — Daugavpils : DU Aka-
dēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 79 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 72.-79. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atse-
višķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-14-893-9 
(brošēts).
UDK	 581.52(043)+581.4(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999541
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005525
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004552
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Kopkataloga Id: 001004546
Plaksenkova, Ilona. Dažādu nanodaļiņu ietekme uz augiem in vitro un in vivo 
sistēmās un tās izmantošanas potenciāls : promocijas darbs zinātniskā doktora 
grāda (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai (ekoloģijas apakšnozarē) / Ilona Plaksenko-
va ; darba zinātniskais vadītājs Dr.biol. Inese Kokina ; recenzenti: Dr.hab.BEng. 
Renata Galek, Dr.biomed. Ingrida Šauliene, Dr.biol. Nataļja Škute ; Daugavpils 
Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts. Biotehnoloģiju departa-
ments. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 120 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 90.-120. lp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK	 581.52(043)+581.4(043)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001004558
Trakimas, Giedrius. Effects of Developmental Speed and Physiological Stress on 
Metabolism and Behaviour in Insects = Attīstības ātruma un fizioloģiskā stresa 
ietekme uz kukaiņu metabolismu un uzvedību : doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor in biology (subfield: ecology) / Giedrius Trakimas ; scientific 
supervisor Dr.biol. Indriķis Krams ; opponents: Dr. Maksims Balalaikins, Dr. Līga 
Jankevica, Dr. Reet Karise ; Daugavpils University. Institute of Life Sciences and 
Biotechnology. — Daugavpils : [izdevējs nav zināms], 2020. — 62 lpp., 51 dažā-
di numurēta lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Promocijas darbs ietver 
arī saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 54.-61. lpp. un saistīto publikāciju bei-
gās. — Teksts angļu un latviešu valodā, publikācijas angļu valodā.
UDK	 591.571(043)

Kopkataloga Id: 001004563
Trakimas, Giedrius. Effects of Developmental Speed and Physiological Stress on 
Metabolism and Behaviour in Insects = Attīstības ātruma un fizioloģiskā stresa 
ietekme uz kukaiņu metabolismu un uzvedību : summary of the doctoral the-
sis submitted for the degree of doctor in biology (subfield: ecology) / Giedrius 
Trakimas ; scientific supervisor Dr.biol. Indriķis Krams ; opponents: Dr. Maksims 
Balalaikins, Dr. Līga Jankevica, Dr. Reet Karise ; Daugavpils University. Institute of 
Life Sciences and Biotechnology. — Daugavpils : Daugavpils University, 2020. — 
60 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-59. lpp. — Teksts 
angļu un latviešu valodā.
UDK	 591.571(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004546
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004558
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004563
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001003578
Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2020. gadā : rakstu krājums = 
Current Research in Human Physiology and Perception 2020 : collection of publi-
cations / redaktori: Gatis Ikaunieks, Gunta Krūmiņa, Aiga Švede un Karola Panke ; 
Latvijas Universitāte. FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa. — Rīga : 
LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(40 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 2,06 MB. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-197-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā apkopoti LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas un 
tās sadarbības partneru aktuālie pētījumi par cilvēka fizioloģiju un uztveri 2020. gadā. Pētījumi ir 
saistīti ar redzes zinātni un klīnisko optometriju.

UDK	 612.84(082)

Kopkataloga Id: 001003586
Congress of Baltic Association of Dermatovenerologists (16 : 2020 : Rīga, 
Latvija). 16th BADV Congress : final program and abstract book : September 4th-
5th, 2020 Riga, Latvia / prepared by: Andris Rubins, Silvestrs Rubins ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Medicine. Department of Dermatovenerology. — [Rīga] : 
[Baltijas Dermatovenerologu Asociācija], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (72 lp., 
PDF) : ilustrācijas, portreti ; 1,03 MB. — „Zoom The Skin & Save Lives!”—Datnes 
1. lp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8344-7-9 (PDF).
UDK	 616.5(062)+611.77(062)

Kopkataloga Id: 001001047
Ērglis, Andrejs. Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimī-
bu riska faktoru šķērsgriezuma pētījums : gala ziņojums / autori: Andrejs Ērglis, 
Vilnis Dzērve-Tāluts, Iveta Bajāre ; Veselības ministrija, Latvijas Universitātes 
Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts. — Rīga : Veselības ministrija, 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (348 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 13,14 MB. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934884566. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-8845-7-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījuma rezultātā iegūta informācija par Latvijas pieaugušo iedzīvotāju 
(25-74 gadi) veselību ietekmējošo paradumu izplatību — smēķēšanu, alkohola lietošanu, uzturu, 
fizisko aktivitāti, kā arī iedzīvotāju vēlmi mainīt uzvedību, iesaistīties veselības veicināšanas pa-
sākumos. Pētījums ietver datus par pieaugušo iedzīvotāju veselības pašnovērtējumu, asinsspie-
dienu, cukura un holesterīna līmeni asinīs, kā arī datus par mentālo veselību.

UDK	 614(474.3)(047)+616.1(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001004473
Kols, Vils. Iekaisuma spektrs : kā atklāt iekaisuma izraisītāju un, veidojot jau-
nus ieradumus, uzlabot veselību / Vils Kols kopā ar Evu Ādamsoni ; no angļu 
valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
[2020]. — 247, [1] lpp. : tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 237.-[248.] lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: The Inflammation Spectrum. — ISBN 978-9934-576-23-2 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Iekaisumu laikmets — tā Vils Kols raksturo mūsu laiku. Daudziem pilnasinīgi 
dzīvot traucē iekaisums kādā organisma vietā, bieži pat vairākās. Par to var liecināt ļoti dažādi 
simptomi. Atšķirībā no ārstiem, kas šo simptomu novērošanai un iekaisumu mazināšanai izman-
to tikai zāles, viņš rāda citu ceļu. Balstoties atziņā, ka tas, kas nepieciešams vienam, iespējams, 
kaitē citam, lielāko grāmatas daļu autors velta padomiem, kā pašam atklāt, kas der un neder tieši 
viņam. Viņš dod iespēju katram atrast savai veselībai un labsajūtai visvairāk piemēroto pārtiku 
un paradumus.

UDK	 613.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003578
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003586
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001047
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004473
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620  Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli. 
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Kopkataloga Id: 000998242
Terļecka, Gaļina. Cilvēka kustību enerģijas pārveidotāja integrēšana apģērbā : 
promocijas darba kopsavilkums / Gaļina Terļecka ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. 
Ausma Viļumsone, Dr.phys. Juris Blūms ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Sil-
vija Kukle, Dr. Eugenija Strazdiene, Dr.sc.ing. Rimvydas Milašius ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Dizaina tehnoloģiju 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,75 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā iz-
devuma ISBN 9789934223761. — Bibliogrāfija: 34.-36. lp. — ISBN 978-9934-22-
377-8 (PDF).
UDK	 620.926:687.01(043)+687.18:681.5(043)+621.314.5(043)

Kopkataloga Id: 000998240
Terļecka, Gaļina. Integration of Human Motion Energy Converter Into Clothing : 
summary of the doctoral thesis / Gaļina Terļecka ; scientific supervisors: Dr.sc.
ing. Ausma Viļumsone, Dr.phys. Juris Blūms ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. 
Silvija Kukle, Dr. Eugenija Strazdiene, Dr.sc.ing. Rimvydas Milašius ; Riga Tech-
nical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute 
of Design Technology. — Riga : RTU Press, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,68 MB. — Resursā uzrādīts arī iespies-
tā izdevuma ISBN 9789934223785. — Bibliogrāfija: 34.-36. lp. — ISBN 978-9934-
22-379-2 (PDF).
UDK	 620.926:687.01(043)+687.18:681.5(043)+621.314.5(043)

631  Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 001004428
Koefs, Herberts H. Koefa praktiskā biodinamika : augsne, komposts, preparāti, 
ražas kvalitāte / Herberts H. Koefs ; tulkojusi Dzintra Īrisa Porītere. — Rīga : Alis, 
[2020]. — 180 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 169.-180. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Koepf’s 
Practical Biodynamics. — ISBN 978-9934-504-42-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā sniegti praktiski norādījumi par augsnes struktūru, augseku, kom-
postu, kompostēšanas metodēm un biodinamiskajiem preparātiem. Koefs apraksta veidus, kā 
izpētīt biodinamisko metožu efektivitāti un apkopot šo pētījumu rezultātus. Šis ir nenovērtējams 
ceļvedis ikvienam, kurš strādā ar biodinamisko zemes kopšanas metodi, jo tas piedāvā Koefa 
unikālās atziņas un gudrību praktiskos jautājumos.

UDK	 631.147+631.51

637  Lauksaimniecības dzīvnieku un medījamo dzīvnieku 
produkti

Kopkataloga Id: 000999522
Sazonova, Sanita. Augstspiediena apstrādes ietekme uz cūkgaļas kvalitāti = 
Effect of High Pressure Processing on Pork Meat Quality : promocijas darbs zi-
nātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijās / Sa-
nita Sazonova ; promocijas darba vadītājas: Dr.sc.ing. Ruta Galoburda, Dr.sc.ing. 
Ilze Grāmatiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas 
fakultāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 
2020. — 95 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
75.-89. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 637.5’64.03(043)+664.9.039.3(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998242
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998240
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004428
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999522
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Kopkataloga Id: 000999520
Sazonova, Sanita. Augstspiediena apstrādes ietekme uz cūkgaļas kvalitāti : pro-
mocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai pārtikas un 
dzērienu tehnoloģijās = Effect of High Pressure Processing on Pork Meat Quality : 
summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Ph.D. / Sanita Sazono-
va ; promocijas darba vadītājas: Dr.sc.ing. Ruta Galoburda, Dr.sc.ing. Ilze Grāma-
tiņa ; darba recenzenti: Dr.sc.ing. Vita Šterna, Dr.sc.ing. Anita Blija, Dr.sc.ing. Jānis 
Zutis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. — 
Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2020. — 42 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 637.5’64.03(043)+664.9.039.3(043)

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

Kopkataloga Id: 001005054
Ļevša, Veronika. Veronika virtuvē : kūciņas, cepumi, saldējumi / Veronika Ļevša ; 
redaktore Kristīne Kupce ; vāka dizaina autore Gunta Plotka. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. — 191 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-8960-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autore ar savām receptēm jau labu laiku dalās Facebook grupās „Mēs gata-
vojam” un „Garšīgas receptes”. Pēc lielās atzinības autore nolēma apkopot labākās receptes savā 
pirmajā pavārgrāmatā.

UDK	 641.85(075.8)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000998222
Terehovičs, Edvīns. Energy and Exergy Indicators for Increasing Energy System 
Efficiency : summary of the doctoral thesis / Edvīns Terehovičs ; scientific super-
visors: Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs ; 
official reviewers: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Andres Siirde, Dr.sc.ing. 
Vladimirs Kirsanovs ; Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical 
Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 
2019. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
1,79 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934223990. — Bib-
liogrāfija: 46. lp. — ISBN 978-9934-22-400-3 (PDF).
UDK	 658.26(474.3)(043)+620.9(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000998224
Terehovičs, Edvīns. Enerģijas un ekserģijas indikatori energosistēmu efektivitā-
tes paaugstināšanā : promocijas darba kopsavilkums / Edvīns Terehovičs ; dar-
ba zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga, Dr.habil.sc.ing. Ivars 
Veidenbergs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Andres 
Siirde, Dr.sc.ing. Vladimirs Kirsanovs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas 
un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 1,92 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934223976. — Bibliogrāfija: 46. lp. — ISBN 978-9934-22-398-3 (PDF).
UDK	 658.26(474.3)(043)+620.9(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999520
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005054
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998222
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998224
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001005307
5 gadu jubilejas profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” maģistra 
darbu katalogs / atbildīgā par izdevumu Diāna Apele ; literārā redaktore Vita 
Ansone ; dizainere Elva Kājiņa ; tulkotāja Izolde Aņiskoviča ; Māra Justa un dar-
bu autoru fotogrāfijas ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. — Rēzekne : Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmija, [2020]. — 71 nenumurēta lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
30 cm. — Teksts latviešu valodā; priekšvārds, darbu nosaukumi un iespiedziņas 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-239-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” piecu gadu jubilejas 
katalogā apkopotas 29 absolventu maģistra darbu koncepcijas un atklāta daļa no katra projekta 
vizualizācijām. Publicētie darbi pārstāv grafiskā, interjera un modes dizaina apakšnozares.

UDK	 7.05(474.384.2)(083.82)

Kopkataloga Id: 001004286
Āva, Georgs H. Latvija 84 / Georgs H. Āva. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 
2019. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

A n o t ā c i j a :  LMA apakšnozares „Kustība. Attēls. Skaņa” jeb KAS studenti apgūst animā-
cijas režiju, dažādus animācijas veidošanas paņēmienus, gan klasiskās, gan digitālās animācijas 
veidošanas principus, kā arī studiju procesā tiek apzināts laikā bāzētu mediju daudzveidīgais 
pielietojums gan lineāru, gan poētiski daudzslāņainu vizuālo stāstu radīšanā.

UDK	 7.071.1(474.3)+74/76(474.3)

Kopkataloga Id: 001004297
Ēķe, Sigita. Bold Transperent Hello / Sigita Ēķe. — Rīga : Latvijas Mākslas akadē-
mija, 2019. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a :  LMA apakšnozares „Kustība. Attēls. Skaņa” jeb KAS studenti apgūst animā-
cijas režiju, dažādus animācijas veidošanas paņēmienus, gan klasiskās, gan digitālās animācijas 
veidošanas principus, kā arī studiju procesā tiek apzināts laikā bāzētu mediju daudzveidīgais 
pielietojums gan lineāru, gan poētiski daudzslāņainu vizuālo stāstu radīšanā.

UDK	 7.071.1(474.3)+741(474.3)

Kopkataloga Id: 001005400
Gritāne, Agita. Jēkabs Bīne / Agita Gritāne ; māksliniece Anta Pence ; literārā 
redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; fotogrāfi: Kārlis 
Bauls, Normunds Brasliņš, K. Kosa, Artūrs Lapiņš, Jānis Pipars, Krišs Rake, Jānis 
Rieksts, A. Rozītis, Kārls Šulcs. — Rīga : Neputns, [2020]. — 139, [4] lpp. : faksi-
mili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — (Latvijas mākslas klasika). — Bibliogrāfija: 
[141.] lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-565-97-7 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Jēkaba Bīnes atstātais mantojums ir plašs un daudzveidīgs. Glezniecībā un 
grafikā Bīne darbojās dažādu žanru lokā, viņa daiļradē ir gan klusās dabas, ainavas, portreti, akti, 
gan sadzīves žanra darbi un mitoloģisku un reliģisku sacerējumu kompozīcijas. Bīnes mākslu 
raksturo reālisms un tradicionāla pieeja glezniecībai, tomēr viņa stilistiskais rokraksts un izvēlē-
to sižetu loks ir atšķirīgs un interesants Latvijas mākslas kopainā. Jāmin Bīnes piederība dievturu 
kustībai, kas arī atstāja būtisku iespaidu uz mākslinieka daiļradi un dzīves uztveri kopumā.

UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001004173
Iranzo-Lauriņš, Lukas Amors. „Pagrabs” / Lukas Amors Iranzo-Lauriņš. — 
[Rīga] : Latvijas Mākslas akadēmija, 2020. — 11 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a :  Pagrabā ir visādas lietas. Tās ir šeit noliktas un aizmirstas. Studenta Lukasa 
Iranzo-Lauriņa zīmējumos atklājas personīga katras šīs lietas interpretācija, nozīme un stāsts. 

UDK	 7.071.1(474.3)+741(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005307
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004286
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004297
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005400
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004173
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Kopkataloga Id: 001004336
Jegorova, Baiba. Tas, kas ir pa rokai / Baiba Jegorova. — Rīga : Latvijas Mākslas 
akadēmija, 2019. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bez lingvistiska 
satura.

A n o t ā c i j a :  LMA apakšnozares „Kustība. Attēls. Skaņa” jeb KAS studenti apgūst animā-
cijas režiju, dažādus animācijas veidošanas paņēmienus, gan klasiskās, gan digitālās animācijas 
veidošanas principus, kā arī studiju procesā tiek apzināts laikā bāzētu mediju daudzveidīgais 
pielietojums gan lineāru, gan poētiski daudzslāņainu vizuālo stāstu radīšanā.

UDK	 7.071.1(474.3)+74/76(474.3)

Kopkataloga Id: 001004394
Krajeviča, Alise. 101112B / Alise Krajeviča. — Rīga : [Latvijas Mākslas akadēmi-
ja], 2019. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a :  LMA apakšnozares „Kustība. Attēls. Skaņa” jeb KAS studenti apgūst animā-
cijas režiju, dažādus animācijas veidošanas paņēmienus, gan klasiskās, gan digitālās animācijas 
veidošanas principus, kā arī studiju procesā tiek apzināts laikā bāzētu mediju daudzveidīgais 
pielietojums gan lineāru, gan poētiski daudzslāņainu vizuālo stāstu radīšanā.

UDK	 7.071.1(474.3)+74/76(474.3)

Kopkataloga Id: 001004353
Kurševa, Maija. Rīgas sadzīves, komunālo pakalpojumu u.c. darbnīcas / Maija 
Kurševa. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2019. — 14 nenumurētas lpp : ilus-
trācijas ; 20 cm. — Izmantots Jura Boiko dzejolis „Rīgas sadzīves komunālo pakal-
pojumu u.c. darbnīcas” (1987). 

A n o t ā c i j a :  LMA apakšnozares „Kustība. Attēls. Skaņa” jeb KAS studenti apgūst animā-
cijas režiju, dažādus animācijas veidošanas paņēmienus, gan klasiskās, gan digitālās animācijas 
veidošanas principus, kā arī studiju procesā tiek apzināts laikā bāzētu mediju daudzveidīgais 
pielietojums gan lineāru, gan poētiski daudzslāņainu vizuālo stāstu radīšanā.

UDK	 7.071.1(474.3)+74/76(474.3)

Kopkataloga Id: 001004660
Martinsons, Artūrs. [Bez nosaukuma] / Artūrs Martinsons. — [Rīga] : Latvijas 
Mākslas akadēmija, 2020. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bez 
lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a :  LMA apakšnozares „Kustība. Attēls. Skaņa” jeb KAS studenti apgūst animā-
cijas režiju, dažādus animācijas veidošanas paņēmienus, gan klasiskās, gan digitālās animācijas 
veidošanas principus, kā arī studiju procesā tiek apzināts laikā bāzētu mediju daudzveidīgais 
pielietojums gan lineāru, gan poētiski daudzslāņainu vizuālo stāstu radīšanā.

UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001004339
Ozola, Kate Rasa. Ju Ha / Kate Rasa Ozola. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 
2019. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a :  LMA apakšnozares „Kustība. Attēls. Skaņa” jeb KAS studenti apgūst animā-
cijas režiju, dažādus animācijas veidošanas paņēmienus, gan klasiskās, gan digitālās animācijas 
veidošanas principus, kā arī studiju procesā tiek apzināts laikā bāzētu mediju daudzveidīgais 
pielietojums gan lineāru, gan poētiski daudzslāņainu vizuālo stāstu radīšanā.

UDK	 7.071.1(474.3)+741(474.3)

Kopkataloga Id: 001004290
Pavilona, Rasa. Souvenir / Rasa Pavilona. — [Rīga] : [Latvijas Mākslas akadēmi-
ja], 2020. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  LMA apakšnozares „Kustība. Attēls. Skaņa” jeb KAS studenti apgūst animā-
cijas režiju, dažādus animācijas veidošanas paņēmienus, gan klasiskās, gan digitālās animācijas 
veidošanas principus, kā arī studiju procesā tiek apzināts laikā bāzētu mediju daudzveidīgais 
pielietojums gan lineāru, gan poētiski daudzslāņainu vizuālo stāstu radīšanā.

UDK	 7.071.1(474.3)+741(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004336
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004394
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004353
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004660
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004290
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Kopkataloga Id: 001005516
Vilsons, Metjū. Simboli mākslā / Metjū Vilsons ; literārā konsultante Dace Lāže ; 
tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 
175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Mākslas pamati). — Bibliogrāfija: 171. lpp. un 
rādītājs: 172.-174. lpp. — Oriģinālnosaukums: Symbols in Art. — ISBN 978-9984-
23-804-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mākslas vēsturnieka Metjū Vilsona veidotā pasaules kultūrās izplatītāko 
simbolu izlase sniedz kodolīgu un skaidru ieskatu atšķirīgajos un bieži vien krasi pretrunīga-
jos veidos, kādos dažādos laika periodos un kultūrās interpretēti un izmantoti vieni un tie paši 
simboli. Soli pa solim autors iepazīstina ar piecdesmit vienu simbolu, sākot ar debess un zemes 
elementiem, turpinot ar augu un dzīvnieku valstību un noslēgumā pievēršoties cilvēciskajam — 
ķermeņa daļām un sadzīves priekšmetiem. Aprakstus papildina krāsainas ilustrācijas, kuras ļauj 
tiešāk priekšstatīt atšķirības viena simbola dažādajos skatījumos. Grāmata lasītājam var kalpot 
kā tulkošanas rīks, meklējot simbolos ietvertās, bieži vien labi apslēptās nozīmes.

UDK	 7.045

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001004970
Baumanis, Vilnis. Trīs no Pārdaugavas : Viļņa Baumaņa stāsts / Nora Ikstena, 
Vilnis Baumanis ; dizains: Katrīna Vasiļevska ; literārais redaktors Oskars Lap-
siņš. — Rīga : MicRec, 2020. — 109, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm + CD. — 
Grāmatas noformējums veidots, iedvesmojoties no Voldemāra Avena zīmējuma 
skaņuplatei „Trīs no Pārdaugavas. Dienu virpulī” (1975). — Ansambļa „Trīs no 
Pārdaugavas” diskogrāfija 107.-[110.] lpp. — ISBN 978-9934-8734-6-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevniecība MicRec izdevusi pazīstamās rakstnieces Noras Ikstenas un Viļ-
ņa Baumaņa grāmatu „Trīs no Pārdaugavas” komplektā ar grupas „Ducele” mūzikas albumu, kurā 
iekļautas pazīstamākās leģendārās ASV latviešu 70.-80. gadu grupas dziesmas. Šī ir ļoti neparasta 
satikšanās. Grāmatas lapaspusēs satiekas Latvija un Amerika, pagātne un mūsdienas, Nora Ikste-
na un letiņu grupas „Trīs no Pārdaugavas” dalībnieks Vilnis Baumanis. Audiodiskā atradīsiet gru-
pas „Ducele” versijas par senajām dziesmām, kas apliecina, ka nekas nav zudis, un viss turpina 
notikt šeit un tagad.

UDK	 78.071.2(=174)(73)

Kopkataloga Id: 001006273
Kārkliņa, Sintija. Radot mūziku / Sintija Kārkliņa, [autore un māksliniece] ; lite-
rārā redaktore Elīna Selga. — [Rīga] : [Sintija Kārkliņa], [2020]. — 111 lpp. : ilus-
trācijas, notis ; 25 cm. — ISBN 978-9934-23-133-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veidota kā radošs palīgs skolēniem un skolotājiem mūzikas stundās 
3 gadu garumā no 1. līdz 3. klasei. Grāmata piedāvātas daudzveidīgas un mūsdienu tehnoloģijām 
atbilstošas mūzikas apguves metodes, kas mudina radoši un efektīvi darboties: dziedāt dziesmas, 
spēlēt mūzikas instrumentus, piedalīties spēlēs, atbildēt uz jautājumiem un veikt praktiskus uz-
devumus, tīmekļa vietnē www.radotmuziku.lv skatoties mācību video. Teorijas apguvi apvieno-
jot ar praktisku darbošanos, mūzikas stundas kļūs par vidi, kurā radīt savu brīnumaino skaņu 
pasauli.

UDK	 78(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005516
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004970
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006273
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Kopkataloga Id: 001004527
Mūzikas akadēmijas raksti / galvenā redaktore Baiba Jaunslaviete ; krājuma sa-
stādītāja Lolita Fūrmane ; angļu valodas tekstu tulkotājs un redaktors Egils Kal-
jo ; māksliniece Kristīna Bondare ; redakcijas kolēģija: Boriss Avramecs, Valdis 
Bernhofs, Anda Beitāne [un vēl 15 redaktori] ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2019.

XVI [16]. — 200 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, tabulas ; 24 cm. — „ISSN 
2243-5719”—Iespiedziņās. — Ziņas par autoriem: 198.-200. lpp. — Redakci-
jas kolēģija arī: Tamāra Bogdanova, Mārtiņš Boiko, Ēvalds Daugulis, Lolita 
Fūrmane, Baiba Jaunslaviete, Arnolds Klotiņš, Jānis Kudiņš, Jeļena Ļebede-
va, Georgs Pelēcis, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Jānis Torgāns u.c. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds un kopsavilkumi angļu 
valodā.

A n o t ā c i j a :  Sešpadsmitais Mūzikas akadēmijas rakstu krājums ir pilnībā veltīts Latvijas 
mūzikas vēsturei. Ar šo izdevumu iecerēts aizsākt rakstu sēriju, kas ļautu konkrētajā jomā nodar-
binātajiem zinātniekiem aktualizēt svarīgus, pagaidām ļoti maz izstrādātus vai vispār neapgūtus 
tematiskos laukus ar atbilstošu nozares terminoloģiju, publicēt pirmos izpētes rezultātus un līdz 
ar to raudzēt spēkus apjomīgākam pētījumam par mūzikas jaunradi un mūzikas dzīvi tagadējās 
Latvijas teritorijā vairāku gadsimtu garumā.

UDK	 78(082)

Kopkataloga Id: 001005417
Mūzikas akadēmijas raksti / galvenā redaktore Baiba Jaunslaviete ; krājuma sa-
stādītāja Lolita Fūrmane ; angļu valodas tekstu tulkotājs un redaktors Egils Kal-
jo ; māksliniece Kristīna Bondare ; redakcijas kolēģija: Boriss Avramecs, Valdis 
Bernhofs, Anda Beitāne [un vēl 15 redaktori] ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2019.

XVI [16]. — 1 tiešsaistes resurss (200 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, notis, ta-
bulas ; 5,60 MB. — Ziņas par autoriem: 198.-200. lp. — Redakcijas kolēģija arī: 
Tamāra Bogdanova, Mārtiņš Boiko, Ēvalds Daugulis, Lolita Fūrmane, Baiba 
Jaunslaviete, Arnolds Klotiņš, Jānis Kudiņš, Jeļena Ļebedeva, Georgs Pelēcis, 
Ilze Šarkovska-Liepiņa, Jānis Torgāns u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, priekšvārds un kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 78(082)

Kopkataloga Id: 001004493
Nasteviča, Dace. Suitu novada mantojums / Dace Nasteviča ; redaktore, ievada 
autore Anda Beitāne ; literārā redaktore Liene Markus-Narvila ; māksliniece Na-
taļja Štefaņuka ; tulkotāja Amanda Zaeska. — Alsunga : Etniskās kultūras centrs 
„Suiti”, 2020.

Suitu burdons. — 112 lpp. : ilustrācijas, notis, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
109.-111. lpp. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds un ievads arī angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-8817-1-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Daces Nastevičas pētījums būs vērtīgs palīgs ne tikai pašiem suitiem savu 
garamantu apzināšanā, saglabāšanā un kopšanā, bet arī jebkuram interesentam. Grāmatā apko-
potas liecības par šo suitu mantojuma daļu, kas gan viņiem pašiem, gan pārējiem ir ļoti nozīmīga. 
Mums pierastā suitu sieviešu ēēēēēōōōōō dziedāšana zinātniskajā terminoloģijā tiek dēvēta par 
burdonu. Burdona melodija sastāv no četrām, retāk no piecām skaņām. Teiktajā dziesmā gal-
venais ir vārds. Neizdziedamu tekstu nav. Dziedošo suitu spēja zibenīgi reaģēt uz izaicinājumu 
apdziedāt veidojas ilgstošas prakses gaitā.

UDK	 784.4.087.62/.67(474.326)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004527
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005417
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004493
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792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 001004044
Dūmiņa, Līvija. Artūra Skrastiņa Spogulija / Līvija Dūmiņa ; māksliniece Ilze 
Vītoliņa ; redaktors Aldis Vēvers ; [ievads]: Ieva Struka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 366, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-9074-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Patiesīguma, kaislības un skaistuma ideālus Dailes teātrī piepildījuši daudzi 
jo daudzi mākslinieki, un mūsdienās starp viņiem ir arī aktieris, kuram šo apjomīgo grāmatu 
veltījusi teātra kritiķe Līvija Dūmiņa. Artūrs Skrastiņš ir radoša nemiera gars, kuram tik ļoti pie-
stāv nevietā novalkātais zvaigznes tituls, un tikai viņš pats zina, cik viegli ir uzlēkt pie jebkuras 
mākslas debesīm un cik grūti ir tur atrasties pastāvīgi. Te ar talantu vien ir par maz — nepiecie-
šams darbs, veiksme, prasme tikt pāri zaudējumiem, neapmaldīties skatītāju un kritiķu mīlestībā 
un daudz kas cits.

UDK	 792.071.2.028(474.3)+791.635-051(474.3)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001003919
Cicchella, Antonio. A Comprehensive Review of Sports Training: Historical Per-
spective and Open Questions : study aid / Antonio Cicchella ; zinātniskā recen-
zente Dr.paed. Helēna Vecenāne ; angļu valodas teksta literārā redaktore Dr.phil. 
Lāsma Latsone. — Atkārtots, rediģēts un papildināts izdevums. — Liepāja : Lie-
PA, [2020]. — 122 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — „Publikācija 
ir atkārtots, rediģēts un papildināts izdevums no „Antonio Cicchella. Training 
Strength and Endurance in Sports: Historical Perspective and Open Questions, 
2019”—[2.] lpp. — Bibliogrāfija: 101.-120. lpp. — ISBN 978-9934-569-80-7 (bro-
šēts).
UDK	 796.011.3+796.015.52/.54

Kopkataloga Id: 001005194
Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (14 : 2020 : Rēzekne, Latvija). Sabiedrība. 
Integrācija. Izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. 
gada 22.-23. maijs = Society. Integration. Education : proceedings of the interna-
tional scientific conference, May 22th-23th, 2020 / redaktori: Velta Lubkina, Ai-
vars Kaupužs, Daina Znotiņa ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu 
un dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.

VI [6.] daļa, Sabiedrības veselība un sports. Pētījumi ekonomikas un vadības 
jomā ilgtspējīgai izglītībai = Volume VI [6], Public Health and Sport. Resear-
ches in Economics and Management for Sustainable Education. — 780 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20 cm. — „ISSN 1691-5887”—Titul-
lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 796(062)+614(062)+37(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004044
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003919
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005194
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001004601
Bell, Marc. Banal Complications / Marc Bell ; editors: David Schilter, Sanita Muiž-
niece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2020. — 24 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 90). — ISBN 978-9934-581-27-4 
(brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 001004608
Estrela, Joana. Eglė and the Snake / Joana Estrela ; editors: David Schilter, Sanita 
Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2020. — 24 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 89). — ISBN 978-9934-581-26-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Komikss balstās uz lietuviešu tautas pasaku par meiteni Egli, kas iet peldē-
ties, un atgriežoties savas kleitas piedurknē atrod čūsku.

UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 001004611
Hetamoé. Violent Delights / Hetamoé ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; 
layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2020. — 24 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 87). — ISBN 978-9934-581-24-3 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 001004609
Zutis, Mārtiņš. Crime at Babel / Mārtiņš Zutis ; editors: David Schilter, Sanita 
Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2020. — 24 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 88). — ISBN 978-9934-581-25-0 
(brošēts).
UDK	 82-312.5:741

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001002722
Anspoka, Zenta. Mācības bilingvāli un latviešu valodā : rokasgrāmata pirms-
skolas pedagogiem / Zenta Anspoka, Iveta Irbe, Daira Liepiņa, Agrita Miesniece ; 
redaktore Egina Birzgale. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs : Latviešu va-
lodas aģentūra, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (58 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
2,40 MB. — Bibliogrāfija: 55.-56. lp. — ISBN 978-9984-829-68-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmatā piedāvātais saturs paredzēts gan mazākumtautību pirmssko-
las izglītības iestāžu pedagogiem, gan tiem pedagogiem, kuri strādā etniski un lingvistiski ne-
viendabīgās pirmsskolas izglītības iestādēs ar latviešu mācībvalodu un īsteno valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijās izvirzītās prasības. Idejas praktiskā darba plānošanai integrētās rotaļnodar-
bībās ir teorētiski pamatotas. Galvenā uzmanība pievērsta integrētai mācību satura un valodas 
apguvei un pilnveidei, kā arī bērna personības attīstībai.

UDK	 81’246.2(474.3)(035)+373.2:81(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004601
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004608
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004611
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004609
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002722
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Kopkataloga Id: 001003839
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums = Langua-
ge Acquisition: Problems and Perspectives : conference proceedings / redakcijas 
kolēģija: Diāna Laiveniece (redakcijas kolēģijas priekšsēdētāja), Zenta Anspoka, 
Linda Lauze, [un vēl 8 redaktori] ; literārās redaktores: Diāna Laiveniece (latvie-
šu valoda), Baiba Kačanova (angļu valoda), Ulrike Kurth (vācu valoda), Nataļja 
Malašonoka (krievu valoda) ; vāka noformējuma mākslinieks Imants Liepiņš ; 
Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2020.

XVI [16]. — 368 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Redaktores 
arī: Alīda Samuseviča, Irina Strazdiņa, Anna Vulāne, Lilita Zaļkalne u.c. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Krājuma pamatā ir referāti, kas nolasīti LiepU 16. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē 2019. gada 17. maijā. Krājumā iekļautie raksti atsedz gan dzimtās valodas, gan svešva-
lodu apguves problemātiku, sākot no pirmsskolas izglītības līdz pieaugušam valodas apguvējam.

UDK	 81’243(082)

Kopkataloga Id: 001003662
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums = The Word: Aspects of Rese-
arch : conference proceedings / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Gunta Smiltniece 
(atbildīgā redaktore), Dr.philol. Linda Lauze atbildīgā redaktore), Dr.philol. Juris 
Baldunčiks [un vēl 14 redaktori] ; redaktores kopsavilkumiem svešvalodās: Sigita 
Ignatjeva (angļu valodā), Linda Gaile (vācu valodā) ; Liepājas Universitāte. Huma-
nitāro un mākslas zinātņu fakultāte. — Liepāja : LiePA, 2019.

23 (1/2). — 460 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 21 cm. — Redaktori arī: 
Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.philol. Maija Brēde, Dr.paed. Diāna Laiveniece, 
Dr.philol. Dzintra Lele-Rozentāle, Dr.philol. Liene Markus-Narvila, Dr.philol. 
Ieva Ozola, Dr.philol. Jānis Sīlis, Dr.comp.sc. Inguna Skadiņa, Dr.philol. Dzintra 
Šulce u.c. — „ISSN 1407-4737”—2. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti 
latviešu, lietuviešu un angļu valodā, rakstu kopsavilkumi latviešu, angļu vai 
vācu valodā.

UDK	 81’1(082)+811.174(082)+811.172(082)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001003538
Laumane, Benita. Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē / Benita Laumane ; 
recenzenti: Dr.philol. Juris Baldunčiks, Dr.habil.hum. Daļa Kiseļūnaite ; redaktore 
Anita Helviga ; tulkojumi: Agata Babina (angļu valodā), Laura Katkeviča (vācu va-
lodā) ; mākslinieks Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. Kurzemes Humanitārais 
institūts. — Liepāja : LiePA, 2019. — 507, [13] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. — 
Vārdu rādītājs: 439.-468. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un 
vācu valodā. — ISBN 978-9934-569-69-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Benita Laumane aprakstījusi tādas zvejniecības leksiski semantiskās grupas 
kā jūras zveja un zvejasrīki, zvejas piederumi un zvejas apstrāde. Zinātniece vākusi valodas ma-
teriālus Latvijas piekrastē 20. gadsimta 60./70. gados, un viņas teicēju skaitā bijuši arī lībiešu 
zvejnieki. Pētījums ir noderīgs ne tikai valodniekiem, bet ikvienam, kas interesējas par materiā-
lās kultūras nosaukumu senākiem slāņiem, lai uzzinātu, piemēram, ko nozīmē pīkāt vai pepināt 
zivis, kas ir vārde, žauds vai akste, ko dara ar plodu un kādos gadījumos lencē.

UDK	 811.174’373.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003839
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003662
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003538
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Kopkataloga Id: 001004149
Lauze, Linda. Pieturzīmju krustcelēs : vingrinājumi latviešu interpunkcijā / Lin-
da Lauze ; recenzente Dr.philol. Ieva Ozola ; vāka dizaina autors Mārtiņš Berg-
manis. — Atkārtots izdevums. — Liepāja : LiePA, 2020. — 36 lpp. ; 21 cm. — Re-
sursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 32.-36. lpp. — ISBN 
9789934522345 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Vingrinājumu krājums ir izstrādāts, balstoties uz autores pieredzi sintakses 
un interpunkcijas kursu docēšanā Liepājas Universitātē, kā arī rakstu krājumu redaktores darbu. 
Izdevuma mērķis ir piedāvāt autentiskus piemērus no dažāda stila tekstiem, kas nav mākslīgi 
pārveidoti, lai tajos ievietotu „vajadzīgās” sintaktiskās konstrukcijas, un, kurus analizējot, varētu 
pilnveidot interpunkcijas prasmes.

UDK	 811.174:003.086(076)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001004332
Aberkrombijs, Džo. Pirms tie pakārti / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas 
tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. — Rīga : Prometejs, [2020]. — 
581 lpp. ; 22 cm. — (Pirmais likums (triloģija) / Džo Aberkrombijs ; Otrā grāma-
ta). — Oriģinālnosaukums: Before They Are Hanged. — ISBN 978-9934-553-40-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vecākajam inkvizitoram Gloktam ir grūts uzdevums. Kā aizsargāt ienaid-
nieku aplenktu un nodevēju apsēstu pilsētu, ja nevari uzticēties saviem sabiedrotajiem un tavs 
priekštecis jau ir pazudis bez vēsts. Visnīstākā sieviete Dienvidos, bīstamākais vīrs Ziemeļos un 
patmīlīgākais jauneklis Savienībā ir dīvaina, tomēr nāvējoša komanda. Varbūt viņi pat varētu 
paglābt cilvēci no ļaunajiem ēdājiem, ja vien viens otru tik ļoti neienīstu. Tiks atklāti seni no-
slēpumi. Tiks piedzīvotas gan uzvaras, gan zaudējumi asiņainās kaujās. Tiks piedots nāvīgiem 
ienaidniekiem, bet ne pirms tie pakārti.

UDK	 821.111-312.9

Kopkataloga Id: 001005509
Gilesē, Kārena. Ko atnes viļņi : romāns / Kārena Gilesē ; no angļu valodas tul-
kojusi Renāte Punka ; literārā konsultante Ildze Jurisone ; māksliniece Gita Trei-
ce. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 298, [5] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Longshore Drift. — ISBN 978-9984-23-825-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laras, viņas mīļotā un abu kopīgā bērna ceļojums pa Dienvidameriku tiek 
brutāli pārtraukts, kad dēls bez pēdām nozūd Brazīlijas tirgus laukuma burzmā. Divus gadus 
vēlāk, nespējot samierināties ar dēla zaudējumu un šķiršanos no mīļotā vīrieša, viņa atgriežas 
savās bērnu dienu mājās. Tur atsāk draudzību ar savu jaunības dienu pielūdzēju Kristiju, kuru 
valdzina Laras bohēmiskā daba. Tomēr interese drīz vien pāraug apsēstībā, un, kamēr Lara cen-
šas salāpīt savu drumstalās sašķīdušo dzīvi, Kristiju pārņem neapmierinātība ar savu likteni.

UDK	 821.111(417)-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004149
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004332
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005509
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001006201
Devero, Džūda. Kurš ir nākamais : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas 
tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozen-
berga. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 439, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
A forgotten Murder. — ISBN 978-9984-35-992-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lai nomainītu ierasto vidi, Sāra savai brāļameitai Keitai un abu draugam 
Džeksonam noorganizē ceļojumu uz kādu ekskluzīvu muižu Anglijā. Kad viņi tur ierodas, kļūst 
skaidrs, ka tā nebūs parasta atpūta. Pirms daudziem gadiem no šīs muižas aizbēga divi cilvēki, 
kuri vairs nekad nav redzēti. Vai viņi vēl ir dzīvi, un kas lika spert šādu soli? Gribēdama to no-
skaidrot, Sāra uz muižu ir uzaicinājusi vairākus viesus, kuri bija klāt liktenīgajā naktī, bet kopš 
tā laika savā starpā nesarunājas. Uzklausot katra atmiņas par tiem notikumiem, Sāra, Keita un 
Džeks saprot — kāds melo. Un šis kāds ir gatavs nogalināt, lai tikai saglabātu tumšo pagātnes 
noslēpumu.

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001005396
Makkreita, Kimberlija. veiksmīga laulība : romāns / Kimberlija Makkreita ; no 
angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore 
Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 479 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosau-
kums: A good marriage. — ISBN 978-9984-35-993-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad advokātei Lizijai piezvana kādreizējais studiju biedrs Zaks, tagad veik-
smīgs uzņēmējs un miljonārs, viņa saprot, ka noticis kaut kas ārkārtējs. Zaka sieva Amanda ir 
brutāli noslepkavota, un aizdomās tiek turēts viņš. Cenšoties izprast notikušā apstākļus, Lizija 
iepazīstas ar elitāro aprindu dzīvi. Izskatās, ka Zaka un Amandas laulība nemaz nav bijusi tik 
ideāla. Greznajā mājā viņi dzīvojuši kā svešinieki. Aizdomas raisa arī viņu draugi — šķiet, katrs 
izmisīgi glabā kādu noslēpumu. Vai Zaks tiešām ir nogalinājis sievu? Vai kāds cenšas viņu padarīt 
par grēkāzi? Kādēļ par Amandas pagātni gandrīz nekas nav zināms?

UDK	 821.111(73)-312.4

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001005500
Auere, Margita. Maģisko zvēru skola / Margita Auere ; ar Ninas Dullekas ilus-
trācijām ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Oli-
ta Rause. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 163 lpp., 12 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Die Schule der magischen 
Tiere. — ISBN 978-9984-23-820-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī skola glabā noslēpumus! Tas, kuram palaimējas, iegūst sev labāko draugu 
pasaulē — maģisko zvēru. Zvēru, kas prot runāt. Ja vien viņš pieder tev. Jaunajā skolā Ida nejūtas 
īsti labi, taču tad skolotāja mis Kornfīlda pastāsta bērniem par maģisko zooveikalu. Ida saņem 
maģisko zvēru — burvīgo lapsēnu Rabatu. Savukārt Benijs ļoti vēlas, lai par viņa pavadoni kļūtu 
kāds plēsīgais dzīvnieks. Tad citi viņu beidzot ņemtu nopietni. Un sākas neticami piedzīvojumi.

UDK	 821.112.2-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006201
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005396
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005500
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821.112.2(436)  Austriešu literatūra

Kopkataloga Id: 001005505
Hohgaterers, Pauluss. Dzīves saldme : romāns / Pauluss Hohgaterers ; no vācu 
valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārā konsultante Dace Lāže ; mākslinieks 
Aigars Ozoliņš. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 253, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Die Süsse des Lebens. — ISBN 978-9984-23-827-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādam vecam vīram ziemas spelgonī viņa paša sētā tiek sašķaidīta galva. Līķi 
atrod viņa mazmeitiņa Katarina un no šausmām zaudē valodu. Ar viņu strādā psihiatrs Horns, 
kas pats pret savu gribu tiek ievilkts nozieguma izmeklēšanā. Komisārs Ludvigs nelolo ilūzijas, ka 
šo lietu izdosies ātri atrisināt, un jūtas nomākts. Miera nav. Psihiski nelīdzsvarots ģimenes galva 
salauž savam bērnam kājas, pensionēts pastnieks domā par pašnāvību, cietsirdīgs puika mēģina 
pārgriezt sunim rīkli, benediktiešu tēvam ausīs skan uzmācīgas balsis, jauna māmiņa ieņēmusi 
galvā, ka viņas mazuli apsēdis sātans. Šīs mazpilsētiņas psihogramma nav iepriecinoša. Kurš no 
iedzīvotājiem ir bijis spējīgs uz tik šaušalīgu slepkavību?

UDK	 821.112.2(436)-312.4

821.112.2(494)  Šveiciešu literatūra vācu valodā

Kopkataloga Id: 001005510
Hartmanis, Lūkass. Tik garš deguns : piedzīvojumu stāsts / Lūkass Hartmanis ; 
no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Raita Saleniece ; 
dizains un ilustrācijas: Māra Viška. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 174, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: So eine Lange Nase. — ISBN 
978-9984-23-757-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēteris un viņa māsa Lēna, kas ir divus gadus vecāka, pavada garlaicīgas brīv-
dienas kādā Grieķijas kūrortā. Aizklīduši no savas pludmales, bērni kaimiņlīcī uz mazas, vien-
tuļas saliņas nejauši sastop dīvainu večuku, kurš stādās priekšā kā burvis Burvans. Jau gandrīz 
divsimt piecdesmit gadus viņš slēpjas no pasaules sava milzīgā, neglītā deguna dēļ. Degunu vi-
ņam savulaik piebūris ļaunais sāncensis Damasistrats, un viņš ne ar kādiem buramvārdiem no 
tā netiek vaļā. Bērni nolemj nabadziņam palīdzēt un aizvest uz Berni pie sava tēvoča plastiskā 
ķirurga. Lēna salāpa Burvana veco lidojošo paklāju, viņi sēstas tam virsū un dodas pretī netica-
miem piedzīvojumiem.

UDK	 821.112.2(494)-93-32

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 001006402
Horsts, Džorns Ljērs. Alu cilvēks / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas tulko-
jusi Anna Šēfere ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 
269, [1] lpp. ; 23 cm. — (Skandināvu detektīvs). — Tulkots no: Caveman. — Oriģi-
nālnosaukums: Hulemannen. — ISBN 978-9934-20-415-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izmeklētājs Viljams Vistings ir atgriezies darbā pēc spraigajiem notikumiem, 
kas tika aprakstīti grāmatā „Medību suņi”, kā arī pielāgojas dzīvei pēc šķiršanās no Suzannas. 
Ziemas sezonai sākoties, viņš sastopas ar vissarežģītāko lietu, kurā viņam ir jāsadarbojas ar pāri 
okeānam strādājošajiem kolēģiem, kā arī ar nacionālo noziegumu apkarošanas komandu un ope-
ratīvo vienību no Oslo. Notikumi risinās Vestfoldas apgabalā Norvēģijas dienvidrietumu krastā. 
Šis apvidus ir iecienīts brīvdienu galamērķis ar elpu aizraujošām ainavām un pievilcīgām plud-
malēm, un šķietami nepiemērota nozieguma vieta.

UDK	 821.113.5-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005505
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005510
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006402
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821.124  Latīņu literatūra

Kopkataloga Id: 001004584
Frencelis, Salomons. Par patieso labietību un zinību cieņu / Salomons Frence-
lis ; Ojāra Lāma tulkojums, apcere, piezīmes ; zinātniskais redaktors Mārtiņš Lai-
zāns ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Pēteris Tenisons. — Rīga : 
Biedrība „Collegium Humanitatis”, 2020. — 55, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — 
(RIGA LITERATA: Bibliotheca Scriptorum Humaniorum). — Izdevumā iekļauta 
faksimila reprodukcija latīņu valodā un tulkojums latviešu valodā. — Biblio-
grāfija: 44.-45. lpp. un personu rādītājs: 55.-[56.] lpp. — Tulkots no latīņu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: De vera nobilitate, et litterarvm dignitate. — ISBN 
978-9934-23-144-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejnieks Frencelis uzskatāms par vienu no nozīmīgākajiem Rīgas humānis-
tiem, lai gan Rīgā viņš pavada mūža nogali, visticamāk, pat nedomādams, ka nonācis līdz mūža 
pievakarei. Frencelis Rīgā ieradās 1599. gadā, lai kļūtu par Domskolas inspektoru, un līdz ar viņa 
ierašanos Rīgā Livonijas metropolei ir ļauts sevi iezīmēt neolatīniskās dzejas izcilības lokā.

UDK	 821.124-1+821.124(092)

821.134.2  Spāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001006271
Markess, Gabriels Garsija. Simt vientulības gadu : romāns / Gabriels Garsija 
Markess ; no spāņu valodas tulkojis Voldemārs Meļinovskis ; atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2020]. — 415, [1] lpp. ; 21 cm. — Vāka nofor-
mējumam izmantota Kārļa Neila glezna „Sievietes dārzā”. — Oriģinālnosaukums: 
Cien anõs de soledad. — ISBN 978-9934-20-406-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nobela prēmijas laureāta kolumbiešu rakstnieka Gabriela Garsijas Markesa 
romāns „Simt vientulības gadu” ir spilgts divdesmitajā gadsimtā Latīņamerikā aizsāktā „maģiskā 
reālisma” paraugs. Romānā attēlota mītiskā pilsēta Makondo, tās rašanās un pastāvēšanas vēstu-
re. Šī izdomātā pilsēta ir pasaules simbols, kas ietver sevī cilvēku sapņus un vilšanos.

UDK	 821.134.2(862)-31

821.163.6  Slovēņu literatūra

Kopkataloga Id: 001005108
Babnika, Gabriela. Sausumlaiks / Gabriela Babnika ; no slovēņu valodas tulko-
jusi Dagnija Dreika ; mākslinieks Arvis Austrums. — Ķekava : Lasītava, [2020]. — 
263, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Sušna doba. — ISBN 978-9934-8860-
1-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Sausumlaiks” ir darbs par mīlestību — dimensijā, kurā stereotipās lomas 
ir mainītas vietām. Viņa — sešdesmit divus gadus veca māksliniece — nāk no Eiropas vidienes, 
viņš — divdesmit septiņus gadus vecs afrikānis — ir audzis uz ielas un bijis vardarbības upuris. 
Abu draudzībā jūtama ķermeniskā vientulība, traģiskā bērnība, un jo sevišķi harmatans — sau-
sumvējš, kas traucē uzplaukt mīlestībai. Drīz māksliniece noprot, ka tukšumu starp abiem rada 
ne jau ādas krāsa vai gadu starpība, bet vispirms jau — sievietes piederība rietumu civilizācijai, 
kurā zudušas tradicionāli ierastās lomas — meitas, sievas un mātes.

UDK	 821.163.6-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004584
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006271
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005108
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001004152
Andersone, Laura. Meitiņa skatās augšup : dzeja, 2009-2019 / Laura Andersone ; 
redaktore Jana Egle ; mākslinieks Mārtiņš Andersons. — Liepāja : Latvijas Rakst-
nieku savienības Liepājas nodaļa, 2020. — 79, [2] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — 
ISBN 978-9934-23-121-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejas dienu laikā Liepājā, tika atvērts Lauras Andersones pirmais dzejas 
krājums „Meitiņa skatās augšup”. Krājumā iekļauti pēdējo desmit gadu laikā tapuši dzejoļi, un 
stāsts par dzejnieces Lauras Andersones tapšanu, pa daļai ir arī stāsts par Liepājas rosīgo literāro 
vidi.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001006400
Auziņš, Arnolds. Virves dejotāja : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore 
Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 174, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
20-421-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Talantīgi un godīgi cilvēki bijuši visos laikos neatkarīgi no pastāvošās varas. 
Romāna varone Melita Krauze pagājušā gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados 
kāpj augšup pa karjeras kāpnēm. Atdodot sevi darbam, novārtā paliek ģimene — vīrs Raimonds 
un bērni. Tad nāk Atmodas gadi un jāizšķiras, kā dzīvot tālāk. Raimonds vēlas atgūt senču īpašu-
mu un pārcelties uz laukiem. Grūtos brīžus pārvarēt palīdz mīlestība.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001005297
Bērziņa, Ērika. Mammas dzejoļi / Ērika Bērziņa ; ilustrējusi Anna Vaivare ; re-
daktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, [2020]. — 
54, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-574-49-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejoļi rāda mammas un bērnu dzīvi kā spēli, kurā noteikumi un uzdevumi 
nemitīgi mainās, bērniem augot, un katrs ģimenē ir šīs aizraujošās spēles dalībnieks. Mammas 
un bērnu acīm skatīta, ģimene ir dinamiska atklājumu un pārsteigumu iespēja, jo mīlestība un 
iejūtība rada jauno un interesanto arī no ikdienas darbiem, rutīnas, strīdiem un putras katliem.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001004514
Cielēna, Māra. Es protu zīmēt visu ko : dzejoļi un zīmējumi maza bērna katrai 
dienai / dzejoļi: Māra Cielēna ; zīmējumi: Ilze Dambe. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
[2020]. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-576-19-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gan dzejoļi, gan ilustrācijas uzbur bērnam tuvu un reizē brīnumainu pasauli, 
kurā spēle nav šķirama no ikdienas dzīves, fantāzija no īstenības. Vecās kurpītes aptur jauno kur-
pīšu lielību, dažādi trokšņi — Graboņa, Dārdoņa, Dimdoņa, Blarkstoņa un citi — gatavojas ballei, 
nemīlīgā dienā bērns zem galda ierīko omulīgu lāču migu, kurā vajadzīgi ne tikai spilveni, bet arī 
lielie lāči — mamma un tētis…

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001004399
Damberga, Baiba. Es un cit Es / Baiba Damberga, [teksts, ilustrācijas] ; redak-
tore Gundega Blumberga ; lībiešu valodas konsultants Valts Ernštreits. — Rīga : 
Līvõ kultūr sidām, [2020]. — 97, [4] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Teksts latviešu un 
lībiešu valodā. — ISBN 978-9934-8889-3-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā lasāmi dzejoļi latviešu un lībiešu valodā, kā arī tāmnieku izloksnē. 
Autore visās trijās valodās arī domā, raksta un sapņo. Gadu gaitā ir tapis šis dzejoļu krājums, 
dzejoļus papildina autores zīmējumi.

UDK	 821.174-1+821.511.114-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004152
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006400
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005297
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004514
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004399
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Kopkataloga Id: 001004455
dažādās pasakas : Jelgavas izglītības pārvaldes 2019. gadā organizētā skolēnu li-
terāro pasaku konkursa izlases krājums / māksliniece Ilze Emse-Grīnberga ; [ie-
vads]: Andris Rāviņš. — [Jelgava] : Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas 
izglītības pārvalde”, [2020]. — 90, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
8539-5-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata izdota īpašā — Jelgavas 755. jubilejas gadā. Šajā grāmatā skolēni, 
liekot lietā fantāziju, atklāj savu iekšējo pasauli, dzīves redzējumu, stāstot par vispārcilvēciska-
jām vērtībām, ģimenes attiecībām, analizē, kas ir draudzība, kas — nodevība, māca atšķirt labo 
no ļaunā. Lasot pasakas, patīkami pārsteidz autoru valoda un spēja saredzēt brīnumaino ierastās 
lietās, kas ikdienā ir ap mums.

UDK	 821.174-343(082)+821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 001005418
Dzejas dienas / redkolēģija, priekšvārdi: Faina Osina, Rudīte Rinkeviča ; vāka 
mākslinieks Romualds Gibovskis. — [Daugavpils] : Daugavpils pilsētas dome, 
[2020].

2020, XXX [30.] laidiens. — 294 lpp. ; 17 cm. — Autori: Dmitrijs Baranovskis, 
Ilmārs Deiko, Anna Sintija Ivanova, Ilona Kravčenoka, Alla Lebedjoka, Ras-
ma Svikle-Popova, Aivis Vaļulis, Lidija Vasaraudze, Staņislavs Zīlis, Дмитрий 
Барановский, Любовь Беломестных, Павел Ваксан, Станіслаў Валодзь-
ка, Анатолий Галлер, Евгений Голубев, Илмар Дейко, Галина Жук, Анна 
Синтия Нванова, Галина Иванова, Александр Ильинский, Елена Краева, 
Юрий Лавриненко, Алла Лебедек, Инета Макарова-Федорова, Валерий 
Макаревич, Антонина Минчёнок, Фаина Осина, Алина Петкуне, Павел 
Плотников, Ольга Портная, Ирина Рабатуева, Анастасия Сазанкова, 
Татьяна Сервут, Руслан Соколов, Алексей Соловьев, Ирина Страздони-
ка-Плячко, Анатолий Харин, Татьяна Чехольская, Катрина Щербакова, 
Наталия Юркевич, Марат Ягуди, Stanisław Januskiewicz. — Teksts latviešu, 
krievu, baltkrievu, poļu un latgaliešu rakstu valodā.

UDK	 821.174-1(082)+82-1(082)

Kopkataloga Id: 001005157
Freimanis, Gunārs. Es neesmu viens. Ar mani ir mana tauta / Gunārs Freima-
nis ; sakārtojis un komentējis Arnis Šablovskis ; dizains: Ints Vikmanis. — Rīga : 
Mansards, [2020]. — 286, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts latviešu valodā, 
daži dzejoļi angļu un vācu valodā. — ISBN 978-9934-12-242-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ar šo grāmatu tiek dota iespēja iepazīt rakstnieka, dzejnieka, publicista un 
politieslodzītā Gunāra Freimaņa garīgo un politisko mantojumu. Par savām tiesībām brīvi rak-
stīt, lasīt, runāt un domāt viņš padomju cietumos kopumā pavadīja 17 gadus. Grāmatā iekļauta 
G. Freimaņa dzeja un proza, kas tapusi gan apcietinājumā, gan vēlāk, apcerot tur piedzīvoto, un 
publicistiskas pārdomas par Latvijas valsti un tautu. 

UDK	 821.174(092)+821.174-1+821.174-94

Kopkataloga Id: 000966298
Janovskis, Gunars. Pilsēta pie upes : romāns / Gunars Janovskis ; Iva Zennes 
vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, 
[2020]. — 277, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-393-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kas ir šī, savā īstajā vārdā nenosauktā mazpilsēta Austrumeiropā jeb Asins-
zemē? Kas ir šo multikulturālo, vieglprātīgo un reizē traģisko laiku sevī nesošā upe? Kas ir šis jau-
nais cilvēks, kas atrodas romāna centrā? Pēc profesijas Ansis ir daiļkrāsotājs, kurš demokrātiju 
pārkrāso Vadoņa autoritārisma krāsā, lai drīz meklētu sarkano padomju okupācijai, kas pārplūst 
nacisma izraisītajā holokausta krāsā. Ansis pārkrāso laiku, sevī uzsūkdams tā nepielūdzamo pig-
mentu. Lēnām pats pārmiesodamies upē, kas, nemitīgi sevī atpakaļ plūzdama, līdz mūsdienām 
atnesusi šo Latvijas vistraģiskākā laika atspīdumu.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004455
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005418
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005157
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000966298
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Kopkataloga Id: 001004596
Kālis, Ilmārs. Aizvējā dzimuši : mūsu kopdzīves gadu gājumā apraksts / Ilmārs 
Kālis. — [Rīga] : [Ilmārs Kālis], 2020. — 224 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — 
„Pēc kopīgi rakstītām vēstulēm, savstarpējiem vēlējumiem, pierakstiem un kopī-
gi nodzīvotiem gadiem (1953-2016), laulības dzīves aprakstu, kā pateicību sievai 
Dzidrai, veltījis viņas vīrs Ilmārs Kālis”—Titullapā. — Grāmatā izmantots Māras 
Zālītes dzejolis. — ISBN 978-9934-23-177-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mainoties gadiem, izmainās sabiedrība, attiecības sadzīvē, politikā, kā arī cil-
vēka personīgā dzīvē. Stāsts ir par divu cilvēku dzīvi mūža garumā no 20.gs. 30. gadiem līdz 21.gs. 
pirmajiem 15 gadiem. Šajā laika periodā Latvijā ir mainījušās piecas politiskās varas. Notikušas 
izmaiņas visos dzīves aspektos.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001006399
Kurzemnieks, Kārlis. Likteņa slazdos : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; 
atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārais redaktors Andris Dzenis. — Rīga : 
Jumava, [2020]. — 238, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-419-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nogalināti četri vienas ģimenes locekļi. Slepkavības izmeklē izmeklētāji Be-
atrise Grīna, Kalvis Osis un tiesu eksperts Harijs Durbe, kā arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
centra iemītniece Velta. Identificēt slepkavu gan izmeklētājiem, gan sirmgalvei izdodas vienlai-
kus. Kāds skelets slēpjas nogalināto skapī? Vai notikušais ir atriebība? Kāds iemesls ir tam, lai 
nogalinātu jaunu meiteni, viņas vectēvu, mammu un tanti?

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001005392
Nuts, Zane. Zosāda : romāns / Zane Nuts ; literārā redaktore Baiba Ivulāne ; māk-
sliniece Ieva Mazlazdiņa ; vāka dizains: Ieva Mazlazdiņa un Ance Stīpniece. — 
[Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], [2020]. — 176 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-8935-3-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bēgot no laulības problēmām un dzīves smacējošās vienmuļības, Gunta cer 
atrast patvērumu Itālijas Alpu kalnu klusumā, taču tā vietā iepazīst vēl neapjaustu kaisli un emo-
cijas, kas strauji maina viņas personību un uztveri. Viņa negaidīti sastop vīrieti, kas kļūst par 
viņas jaunās dzīves pavadoni, taču, vai Gunta spēs no šī piedzīvojuma izsoļot ar nesalauztu sirdi, 
tas nav paredzams…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001005038
Paegle, Ligita. otra puse : romāns / Ligita Paegle ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 207, 
[1] lpp. : portrets ; 19 cm. — (Vakara romāns ; 2020/10 (256)). — Bibliogrāfija: 
[204.] lpp. — ISBN 978-9934-15-730-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Edgars Lapsiņš uzskata, ka ir visnotaļ vērtīgs vīrietis — viņam ir pastāvīgs 
darbs autostāvvietā, ģimene, pašam sava pusmāja, opelis, kaut arī vecs. Turklāt viņš nu jau dau-
dzus gadus nedzer un pāris mēnešus arī nesmēķē. Tomēr Edgaru neliek mierā uzmācīga doma, 
ka vajag vairāk — jāatpērk mājas otra puse, jāiegūst lielāks īpašums. Un, ja Edgars ko ieņēmis 
galvā, viņu neatturēs nekas. Cīnīdamies par savu sapni, Edgars nesaprot, kāpēc kaprīzā sieva 
atkal piktojas, kādēļ atsvešinās un neklausa meita, kālab citi smīkņā par viņu. Pie kā novedīs šī 
aklā traukšanās pēc sapņa?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001006305
Plaudis, Jānis Arvīds. Stārķa baltā ēna : dzeja 1996-2016 / Jānis Arvīds Plaudis ; 
māksliniece Linda Hiršfelde ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, 
[2020]. — 214, [8] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-175-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir sakopota dzeja, kas rakstīta 60 gadu garumā, padomju laikā ne-
publicēta, bet būtībā tā ir kā veltījums atdzimstošajai Latvijai, arī cilvēku attiecību skumjām un 
krāšņumam, kas dzīvē ir vissvarīgākais.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004596
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006399
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005392
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005038
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006305
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Kopkataloga Id: 001004423
Račko, Karīna. Netīrā / Karīna Račko ; māksliniece Natālija Kugajevska. — 
[Rīga] : [Karīna Račko], [2020]. — 431 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8960-0-2 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Influencere Flēra Jirgensone nolēmusi Ziemassvētku brīvdienas pavadīt 
vienatnē lauku viesu namā. Jaunā sieviete slēpj rētas uz plaukstu locītavām un nesekmīgi pūlas 
atgūties no traumatiskām un liekulības pilnām attiecībām. Zaudējusi romantiskas ilūzijas, Flēra, 
lai remdētu dvēseles sāpes, mēģina pavedināt viesu nama īpašnieku — izskatīgo un jūras vēju 
rūdīto vientuļnieku Matiasu Freineru, taču, par spīti tam, ka vīrieša iekāre ir nepārprotama, sa-
ņem atraidījumu. Tomēr viņi pamazām satuvinās, un izrādās, ka abu sāpīgajā pagātnē ir vairāk 
kopīga, nekā sākotnēji šķiet.

UDK	 821.174-31+821.174-993

Kopkataloga Id: 001006401
Roga, Kaspars. Trīs : šausmu stāsti / Kaspars Roga ; atbildīgā redaktore Santa 
Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 267, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-20-422-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autors Kaspars Roga līdztekus savām ikdienas gaitām ir pievērsies arī rakstī-
šanai. Šī ir autora debija literatūras pasaulē. Bez tam grāmatas mākslinieciskajam noformēju-
mam izmantotas autora ilustrācijas. Izdevumā apkopoti trīs aizraujoši mistikas un spriedzes pil-
ni stāsti, kas pārsteigs šausmu un trilleru cienītājus, Stīvena Kinga un Dīna Kunca daiļrades fanus. 
Mīlestība un naids, vardarbība un sekss, dzīves jēgas meklējumi, neizbēgamā nāve un skaitļi. Jo, 
kā teicis Pitagors: „Skaitlis ir visu lietu būtība”. Izlasi un sapratīsi!

UDK	 821.174-344

Kopkataloga Id: 001005514
Rutkēviča, Agnese. Vietām cilvēki / Agnese Rutkēviča ; redaktors Edvīns Raups ; 
māksliniece Evelīna Andžāne. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. — 86, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9984-23-823-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Vietām cilvēki” ir dramaturģes un dzejnieces Agneses Rutkēvičas otrais 
dzejas krājums. Darbu raksturo pārdomāti tēli un metaforas, un prasmīga, labi izkopta rotaļa ar 
valodu, kas piešķir dzejoļiem trauslu, gluži vai netveramu noskaņu.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001002435
Саксе, Анна. Сказки о цветах / Анна Саксе ; перевод и пересказ Анны Го-
гель ; иллюстрации и составление Екатерины Беляевой. — [Rīga] : Retorika 
A, [2020]. 

Европейский букет. — 55, [1] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Tulkots no latviešu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Pasakas par ziediem. — ISBN 978-9934-568-
28-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Pasakas par ziediem” krievu valodā tiek izdotas 4 daļās: „Сказки о цветах: 
Латышский букет”, „Сказки о цветах: Восточный букет”, „Сказки о цветах: Европейский 
букет” un „Сказки о цветах: Романтический букет”.

UDK	 821.174-343

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004423
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006401
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005514
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002435


Latvijas jaunākās grāmatas 2020 Nr. 20, 16.–31. oktobris

38

821.511.114  Lībiešu literatūra

Kopkataloga Id: 001004407
Stalte, Kōrli. Rikāz rānda = Bagātā jūrmala / Kōrli Stalte ; redaktors, sastādī-
tājs un pēcvārda autors Valts Ernštreits ; parindeņu autori: Valts Ernštreits, Bai-
ba Damberga ; atdzejojumi: Inga Ābele, Baiba Damberga, Kirils Ēcis, Inga Gaile, 
Guntars Godiņš, Uldis Krasts, Raimonds Ķirķis, Inga Pizāne, Artūrs Punte, Edvīns 
Raups, Jānis Rokpelnis, Ivars Šteinbergs, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Inese Zan-
dere, Krišjānis Zeļģis, Henriks Eliass Zēgners ; māksliniece Zane Ernštreite. — 
Rīga : Līvõ kultūr sidām, 2020. — 62, [1] lpp. : ilustrācija ; 19 cm. — Teksts paralēli 
lībiešu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-8889-2-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kārļa Staltes otrajā dzejas krājumā „Bagātā jūrmala” iekļauti gan lībiešu pa-
saulē plaši zināmi, gan mazāk lasīti un arī nepublicēti dzejoļi, tie tiecas dot ieskatu visā dzejnieka 
radošās personības spektrā — no patriotiski saviļņojošām rindām līdz tehniski sarežģītiem un 
reliģiskiem dzejoļiem, kam bijusi liela loma K. Staltes personības izveidē.

UDK	 821.511.114-1=030.511.114=174

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004407
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001003814
Līpenīte, Anna. 100 fakti par Rēzekni / Anna Līpenīte, Kaspars Strods ; izde-
vuma dizains: Inese Dundure ; foto: Aleksandrs Bondarenko ; literārā redaktore 
Skaidrīte Svikša. — Rēzekne : Latgales Kultūrvēstures muzejs, 2020. — 1 sējums 
(nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN 978-9934-23-136-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļauti 100 interesanti un daudzpusīgi fakti par Rēzekni, kas lasītā-
jus iepazīstinās ar pilsētas interesantākajiem objektiem, personībām un notikumiem, vienlaikus 
dodot iespēju uzzināt daudz ko jaunu par vietām, kuras liekas ikdienišķas un pierastas. Grāmata 
ir veltījums trim lielām jubilejām — Pirmā Latgales kongresa, Latvijas valsts proklamēšanas un 
Rēzeknes atbrīvošanas no lieliniekiem simtgadēm.

UDK	 908(474.384.2)+94(474.384.2)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001003778
Līvlizt āigast rōntõz = Lībiešu gadagrāmata / sastādītāja un redaktore Gundega 
Blumberga ; lībiešu valodas konsultants Valts Ernštreits ; vāks un dizains: Zane 
Ernštreite. — [Rīga] : Lībiešu kultūrtelpa, 2020.

2020. — 271 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Autori: Valts Ernštreits, Gunta Kļava, 
Ieva Zdanovska, Gita Karmita Liovane, Baiba Šuvcāne, Ilze Iesalniece-Brukin-
ga, Marlena Zvaigzne, Renāte Blumberga, Rainis Remass, Māra Zirnīte, Rasma 
Noriņa, Ingrīda Šneidere, Baiba Niedre-Otomere, Mārtiņš Otomers, Gundega 
Blumberga, Irisa Priedīte, Baiba Damberga, Uldis Krasts. — Teksts latviešu un 
lībiešu valodā. — ISBN 978-9934-8889-1-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gadagrāmatas publikācijas aptver procesus, cilvēkus un aktualitātes, kas sva-
rīgas Lībiešu kultūrtelpai. Izdevumā ietvertie materiāli sagrupēti piecās nodaļās: „Lībieši mūs-
dienās”, „Personības”, „Dzimtu stāsti”, „Vēstures avoti” un „Jaunrade”.

UDK	 929(=511.114)(058)+39(=511.114)(058)+821.511.114(082)

930.85  Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 001004591
Eiropas kultūras mantojuma dienas / dizains: Daniela Treija ; ievadvārdi: Juris 
Dambis. — Rīga : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 2020.

2020, Būvkultūra = Baukultur. — 152 lpp. : ilustrācijas ; 27×14 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8869-3-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā šogad ir veltītas būvkultūras tē-
mai. Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienas apvieno vairāk nekā 30 objektus, kurus nevieno 
kāda tipoloģiska vai funkcionāla pazīme, bet gan to tapšanas, uzturēšanas un pilnvērtīgas dzīves 
īpašs novērtējums. Tie ir labie paraugi, kuru iepazīšana palīdz veidot un trenēt katra sabiedrī-
bas locekļa izpratni par to, ko gribam redzēt sev apkārt. Ekspertu izvēlētie būvkultūras paraugi 
sniedz iedvesmu, kā saglabāt un būvēt.

UDK	 930.85(474.3)+72.025.4(474.3)+7.025.4(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003814
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003778
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004591
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94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001005340
Stāsti par ebrejiem Aizputē / sagatavoja Signe Pucena, Ieva Vītola ; redaktore 
Rita Treija ; mākslinieks Mārtiņš Ratniks. — [Aizpute] : Starpnozaru mākslas 
grupa „Serde”, 2020. — 112 lpp. : ilustrācijas, faksimili portreti ; 21 cm. — (Tradīci-
ju burtnīca (sērija)). — ISBN 978-9934-8910-0-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2005. gadā Aizputē notika ekspedīcija „Folklora pilsētā”, kuras laikā doku-
mentēja pilsētas iedzīvotāju atmiņas un stāstus par vietējo vēsturi. Viena no spilgtākajām tēmām 
intervijās bija atmiņas par ebreju kopienu Aizputē pirms II pasaules kara. Tādēļ vēlāk tika veikti 
padziļināti lauka pētījumi, lai apzinātu pēc iespējas vairāk atmiņu stāstu no tiem iedzīvotājiem, 
kuri kara laikā bija pusaudži vai jaunieši un paši personīgi bija rotaļājušies vai mācījušies kopā 
ar ebreju bērniem, strādājuši pie ebrejiem vai dzīvojuši kaimiņos. Pierakstītās mutvārdu liecības 
stāsta arī par genocīdu, kas Aizputes ebreju kopienu iznīcināja. Šī tradīciju burtnīca ir vairāku 
gadu pētījumu noslēgums, kurā publicēti fragmenti no intervijām, kas veiktas ar Aizputes un 
tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem no 2005. līdz 2020. gadam.

UDK	 94(=411.16)(474.321)

Kopkataloga Id: 001004426
Vidzemes bruņniecība un Latvija : izstādes katalogs = Livländische Ritterschafst 
und Lettland : Ausstellungskatalog / sastādītājas: Vija Rozentāle, Pārsla Pēter-
sone ; latviešu valodas tekstu redaktore Ieva Jansone ; vācu valodas tekstu re-
daktore Monika fon Hiršheita ; personu rādītāja sastādītāja Pārsla Pētersone ; 
tulkojums vācu valodā: Silvija Pavidis, Mudīte Smiltēna ; māksliniece Inese Hof-
mane ; fotogrāfi: Ints Lūsis, Velta Leijere, Raitis Jelevičs, Vitolds Mašnovskis, 
Ieva Ņevečorova, Sintija Cērpiņa, Visvaldis Biezbārdis, Reinis Hofmanis ; ievads: 
Imants Lancmanis ; priekšvārds: Vija Rozentāle ; anotāciju un tekstu autori: Vija 
Rozentāle, Tālis Pumpuriņš, Anita Gailiša, Jānis Baltiņš, Laura Lūse, Pārsla Pēter-
sone, Aija Taimiņa, Kristīne Zaļuma. — [Cēsis] : Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, 
[2020]. — 926 lpp. : faksimili, ilustrācija, portreti ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 848.-
856. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītāji: 857.-926. lpp. — Teksts para-
lēli latviešu un vācu valodā. — ISBN 978-9934-8472-7-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevumu veido divas daļas. Pirmajā daļā apkopoti Latvijas, Vācijas un Krie-
vijas vēsturnieku pētījumi, kas tika prezentēti Vidzemes bruņniecības vēsturei veltītajā konfe-
rencē Cēsīs 2016. gadā. Izdevumā iekļauti raksti, kuri ļauj labāk izprast un novērtēt Vidzemes 
bruņniecības lomu Latvijas vēsturē, kultūrā, zinātnē un mākslā. Grāmatas otrā, kataloga daļa, ap-
tver astoņas tēmas, ļaujot saprast, kā veidojās, valdīja un ko spēja paveikt Vidzemes bruņniecība. 
Tēmas aptver laika periodu no Vidzemes bruņniecības veidošanās sākuma 13. gadsimtā līdz pat 
mūsdienām, kad Baltijas Bruņniecību apvienība kā suverēna organizācija turpina savu darbību 
Vācijā. Te pavisam iekļauti un aprakstīti 404 izstādē eksponētie priekšmeti, un katram no tiem 
sniegts tā ārējais apraksts un izcelsme.

UDK	 94(474.36)(083.824)+929(=112.2)(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=001005340
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004426
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