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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000999718
„Pētījuma par atvērto zinātni un rīcībpolitikas ceļa kartes izstrādi” noslēguma 
ziņojums : 2020. gada 4. jūnijs / Kitija Bite, Jānis Daugavietis, Jānis Kampars, Jānis 
Kreicbergs, Irina Kučma, Elīna Ločmele, Daina Ostrovska, Elza Vecpuise, Kristī-
ne Veisa, Margarita Želve. — [Rīga] : [Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (80 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 1,89 MB. — Bibliogrāfija: 69.-74. lp.

A n o t ā c i j a :  Atvērtās zinātnes darbības prakse palīdz uzlabot zinātnisko pētījumu re-
zultātu (datu, metadatu, kodu, publikāciju) pieejamību. Atvērtā zinātne nodrošina visiem brīvu 
pieeju akadēmiskajām zināšanām, tostarp publikācijām un datiem, un samazina nelietderīgu 
pētījumu dublēšanos, padarot pētniecības procesu efektīvāku. Atvērtās zinātnes prakse veicina 
zinātnieku sadarbības tīklu veidošanos, padara akadēmiskās metodes pārredzamākas, kā arī 
sekmē zinātniskās darbības ietekmes izsekošanu un novērtēšanu.

UDK	 001.891(047)+004.915(047)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001005355
Burkus, Deivids. Jauna vadība : kā vadošās organizācijas apgriež otrādi ierasto 
biznesu / Deivids Burkus ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece. — Rīga : 
Avots, [2020]. — 274 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: [249.]-272. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Under New Management. — ISBN 978-9934-590-09-2 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Šī izaicinošā darba autors apkopojis pasaulē plaši pazīstamu firmu pieredzi 
par to, kā organizēt darbu, radikāli izmainot uzņēmuma menedžmenta stratēģiju atbilstoši 21. 
gadsimta tendencēm. Grāmata rosinās ikvienu uzņēmuma vadītāju padomāt — varbūt es arī varu 
strādāt savādāk?

UDK	 005.34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999718
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005355
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001008272
Bélineau, Nathalie. Dzīvnieki laukos : līmē uzlīmes, izkrāso un mācies! / 
[teksts]: Nathalie Bélineau ; [ilustrācijas]: Federica Iossa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. — 16 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
24 cm. — (Līmē uzlīmes, izkrāso un mācies!). — Teksts latviešu valodā, tulkots 
no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Les animaux de la ferme. — ISBN 978-
9934-0-9019-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darbošanās grāmatiņa bērniem no trīs gadu vecuma. Tās lapās var iepazīt 
krāsas, pēc parauga izkrāsot attēlus, papildināt tos ar uzlīmēm, bet grāmatiņas beigās būs iespēja 
atminēt vienkāršas mīklas.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001008279
Bélineau, Nathalie. Jūras iemītnieki : līmē uzlīmes, izkrāso un mācies! / [teksts]: 
Nathalie Bélineau ; [ilustrācijas]: Federica Iossa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 
16 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — (Līmē 
uzlīmes, izkrāso un mācies!). — Teksts latviešu valodā, tulkots no franču valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Les animaux de la mer. — ISBN 978-9934-0-9020-2 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darbošanās grāmatiņa bērniem no trīs gadu vecuma. Tās lapās varēs iepazīt 
krāsas, pēc parauga izkrāsot attēlus, papildināt tos ar uzlīmēm, bet grāmatiņas beigās būs iespēja 
atminēt vienkāršas mīklas.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001008274
Bélineau, Nathalie. Mājas mīluļi : līmē uzlīmes, izkrāso un mācies! / [teksts]: 
Nathalie Bélineau ; [ilustrācijas]: Federica Iossa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 
16 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — (Līmē 
uzlīmes, izkrāso un mācies!). — Teksts latviešu valodā, tulkots no franču valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Les animaux familiers. — ISBN 978-9934-0-9022-6 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darbošanās grāmatiņa bērniem no trīs gadu vecuma. Tās lapās varēs iepazīt 
krāsas, pēc parauga izkrāsot attēlus, papildināt tos ar uzlīmēm, bet grāmatiņas beigās būs iespēja 
atminēt vienkāršas mīklas.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001008276
Bélineau, Nathalie. Svešzemju dzīvnieki : līmē uzlīmes, izkrāso un mācies! / 
[teksts]: Nathalie Bélineau ; [ilustrācijas]: Federica Iossa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. — 16 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
24 cm. — (Līmē uzlīmes, izkrāso un mācies!). — Teksts latviešu valodā, tulkots 
no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Les animaux sauvages. — ISBN 978-
9934-0-9021-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darbošanās grāmatiņa bērniem no trīs gadu vecuma. Tās lapās varēs iepazīt 
krāsas, pēc parauga izkrāsot attēlus, papildināt tos ar uzlīmēm, bet grāmatiņas beigās būs iespēja 
atminēt vienkāršas mīklas.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001007747
Staka, Agija. Vienradži : krāsojamā grāmata ar uzdevumiem / teksts, ilustrācijas: 
Agija Staka ; Ingunas Kļavas Švankas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 
16 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-0-9168-1 (brošēts).
UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008272
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008279
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008274
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008276
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007747
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 001008424
Dzīvesziņas gadagrāmata / sastādītāji: Aija Austruma, Iveta Eglīte un Viesturs 
Austrums. — Rīga : Latvijas Mediji, 2020.

2021. — 191 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Autori: Aija Austruma, Mar-
ta Kimonte, Jana Reķe, Līga Krēmane, Anita Lasmane, Solvita Kūna, Ziedonis 
Kārkliņš, Jānis Zustrups, Alīna Voronova, Aija Trofimova, Harijs Jākobsons, 
Ilga Gavare, Aija Stabiņa, Mārtiņš Logins, Līga Zemniece, Inga Nemše, Marija 
Sils, Sanita Sīkle, Māris Pelēkais. — ISBN 978-9934-15-816-2 (brošēts).

UDK	 133(059)+615.89(059)

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001006780
Никифоров, В. Основы философии : курс лекций для дистанционного 
обу чения / В. Никифоров. — Рига : БМА, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (76 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 911,38 KB. — Bibliogrāfija: 74.-76. lp. — ISBN 978-
9984-47-171-6 (PDF).
UDK	 14(075.4)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001008104
Deivisa, Simona. Montesori mazulis : rokasgrāmata vecākiem zinātkāra un at-
bildīga cilvēka audzināšanā / Simona Deivisa ; Hijoko Imaji ilustrācijas ; Rubian-
kas Hanas Simmelsgārdas fotogrāfijas ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežu-
le ; zinātniskā redaktore Zane Baltgaile ; atbildīgā redaktore Gunta Apse ; literārā 
redaktore Solvita Velde. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 264 lpp. : ilustrācijas, 
portrets, tabulas ; 22 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 261.-264. lpp. — Oriģinālno-
saukums: The Montessori Toddler. — ISBN 978-9934-15-836-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autore grāmatā sniedz praktiskus padomus kā, izmantojot doktores Marijas 
Montesori izstrādātos principus un filozofiju, veidot pozitīvas, veiksmīgas attiecības ar mazuli; kā 
veicināt mazuļa interesi par pasauli un mācīt atbildību; kā iekārtojams mājoklis, lai tas būtu bēr-
nam drošs, attīstošs un radītu vēlmi darboties pašam. Lasītājs gūst izpratni par mazuļu vajadzī-
bām, viņu apkārtējās vides izjūtu un uzvedību. Grāmatas noslēgumā autore ir apkopojusi dažādu 
ģimeņu personīgās pieredzes stāstus, kas izmantojuši Montesori idejas savu bērnu audzināšanā.

UDK	 159.9-055(035)+159.922.7(035)+373.2(035)

Kopkataloga Id: 001009647
Mihailova, S. Labestības spēks jeb grāmata par profesori Dzidru Meikšāni / sa-
stādītāja S. Mihailova. — Rīga : NordLynx, 2020. — 86 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portrets ; 21 cm. — Autori: Zenta Anspoka, Solveiga Blumberga, Gunta Freimane, 
Tatjana Koķe, Jelena Ļevina, Dace Medne, Jānis Mihailovs, Natālija Salijenko, Aus-
ma Špona, Airisa Šteinberga, Tija Zīriņa. — Bibliogrāfija: 85.-86. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8947-0-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopota pamatinformācija par vienu no nozīmīgākajām perso-
nībām Latvijas psiholoģijas un pedagoģijas vēsturē — profesori Dzidru Meikšāni. Tajā iekļauts 
apskats par Dz. Meikšānes dzīvi un darbību, jaunākajām publikācijām, kā arī publicētas viņas 
atziņas un kolēģu atmiņas par sadarbību ar profesori.

UDK	 159.9(474.3)(092)+378.4(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008424
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006780
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008104
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009647
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Kopkataloga Id: 001009278
Paičs, Indulis. Klātbūtne : brīdis kopā / Indulis Paičs ; sastādītāja un redaktore 
Meldra Āboliņa ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2020]. — 346, [6] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9137-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krīzes izceļ gaismā kā sliktāko, tā arī labāko mūsos. Sākoties pandēmijas 
laika ierobežojumiem, radās „Brīdis kopā” — ikvakara sarunām par garīgām, psiholoģiskām un 
eksistenciālām tēmām veltīts kopbrīdis. Labākais veids, kā pārvarēt krīzi, ir soli pa solim izman-
tot to izaugsmei. Šī grāmata ir dzīva liecība tam, cik liels spēks ir cilvēku kopības, t.i., klātbūtnes 
sajūtai un savstarpējam atbalstam. Vienlaikus tā ir daudzu gadu gaitā uzkrātu atziņu un ierosmju 
apkopojums. Dzīve nereti ir grūta, bet arī vērtīga un skaista.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 001006303
Perepjolkina, V. Latvijas klīniskais personības tests : tehniskā rokasgrāmata / V. 
Perepjolkina, J. Koļesņikova, K. Mārtinsone, A. Stepens ; redaktores: Indra Orleja 
un Aija Lapsa ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (465 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 14,43 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 126.-129. lp. — ISBN 
9789934563669 (kļūda).

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

UDK	 159.9.072(474.3)(035)

Kopkataloga Id: 001007716
Prisjolkova, Inese. Breathe in Love and Happiness / Inese Prisjolkova ; editor 
Vita Baumgartena ; cover design: Agnese Melbarde ; english translation: Anna Re-
inholde and Filips Birzulis. — [Jūrmala] : [Inese Prisjolkova], [2020]. — 275 lpp. ; 
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Ieelpo laimi un mīlestību. — ISBN 978-9934-8525-
8-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir divu sieviešu — autores un lasītājas — dziļa un patiesa saruna par 
to, kā mainīt savu dzīvi. Ko darīt, lai ikdienu piepildītu ar laimi, bagātību un mīlestību. Kā sakārtot 
savu dzīvi jomu pa jomai. Kā atrast un saprast savu īsteno būtību. Kā satikt savu īsto mīlestību. Kā 
būt sievišķīgai sievietei un dzīvot ar vīrišķīgu vīrieti. Kā būt veselai un bagātai, kā būt jaunai un 
skaistai neatkarīgi no gadu skaita, un kā būt vienkārši laimīgai.

UDK	 159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009278
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006303
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007716
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001009286
Gerhards, Johans. Dienišķā svētdzīve : dienišķā vingrināšanās dievbijībā četrās 
daļās / Johans Gerhards ; no latīņu valodas tulkojis Kaspars Bankovskis ; teolo-
ģiskais redaktors un priekšvārda autors Dr.theol. Guntis Kalme ; literārā redak-
tore Liveta Sprūde ; mākslinieks Arnis Grinbergs. — Rīga : Profesora Roberta 
Feldmaņa fonds, 2020. — 205, [1] lpp. : ilustrācija, portreti ; 19 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Exercitium pietatis quotidianum 
quadripartitum. — ISBN 978-9934-8785-2-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  J. Gerhards ir izcilākais un ietekmīgākais 17. gadsimta vācu luterāņu teologs. 
Viņš kalpoja laikā, kad Baznīcai vienlaikus vajadzēja gan attīstīt luterisko teoloģiju, gan uzturēt 
savas draudzes kara, epidēmiju un bada apstākļos. Darbs joprojām ir vērtīgs un aktuāls. J. Ger-
harda rakstītais atgādina, izceļ un no jauna mūs pievērš Reformācijas galvenajai vēstij — Kristus 
žēlastībai — viegli uztveramā un spēcinošā veidā. 

UDK	 27-584

Kopkataloga Id: 001008531
Meņs, Aleksandrs. Svētī manu lūgšanu : no lūgšanu pieredzes / virspriesteris 
Aleksandrs Meņs ; no krievu valodas tulkojuši Lidija Lasmane un Zigurds Skā-
bardis ; Natālijas Boļšakovas-Minčenko ievadvārdus no krievu valodas tulkojusi 
Astra Feldmane ; redaktori Arnis un Sanita Kudiņi ; literārā redaktore Aija Balo-
de ; māksliniece Laura Feldberga ; teoloģiskais konsultants V.E. bīskaps Andris 
Kravalis. — Rīga : KALA Raksti, 2020. — 74, [3] lpp. ; 15 cm. — Uz vāka: Ņinas 
Skangales-Začestes gleznotā ikona „Kristus Pantokrators”. — ISBN 978-9984-
871-86-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atzīmējot pareizticīgo priestera Aleksandra Meņa Debesīm piedzimšanas 30. 
gadskārtu, ir sagatavots A. Meņa lūgšanu krājums. Grāmatā ievietotas ne tikai pārdomas un lūg-
šanas, kurās pausta grēku nožēla, pateicība un lūgumi, bet tajā atrodami arī īsi fragmenti no psal-
miem, pravieša Isaja grāmatas, evaņģēlijiem, apustuļa Pāvila vēstulēm un Atklāsmes grāmatas, 
kas paredzēti izmantošanai kopējā lūgšanā mājas. Šādas „garīgās ģimenes jeb grupiņas”, kas savā 
ziņā līdzīgas pirmkristiešu kopienām, tēvs Aleksandrs veidoja no draudzes locekļiem, lai viņi jus-
tos kā vienas ģimenes locekļi. Izdevumā iekļauts arī kāds ļoti svarīgs teoloģisks sacerējums, kuru 
tēvs A. Meņs pēc draudzes locekļu lūguma sarakstīja 1979. gadā, t.i., Credo, kurā viņš formulēja 
savu personisko kristieša ticības apliecinājumu.

UDK	 271.2-534.3

Kopkataloga Id: 001008395
Priesteris un moceklis Vladislavs Litaunieks — Kristus kviešu grauds / teolo-
ģiskais konsultants un priekšvārda autors priesteris Andris Marija Jerumanis ; 
literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga. — Atkārtots izde-
vums. — Rīga : KALA Raksti, 2020. — 65, [14] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 
19 cm. — ISBN 978-9984-871-84-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Priesteris Vladislavs Litaunieks bija viens no latviešu garīdzniekiem, kas at-
deva dzīvību par Kristu. Viņš tika nežēlīgi spīdzināts un 1941. gada 24. jūnijā nošauts Daugavpils 
cietumā. Notiek viņa beatifikācijas process. Šajā grāmatā publicēts priestera mocekļa Vladislava 
Litaunieka dzīvesstāsts, apkopotas atmiņas un liecības par saņemto palīdzību caur viņa aizbild-
niecību, atrodama novenna viņa godam.

UDK	 272-726.3(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009286
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008531
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008395
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Kopkataloga Id: 000973705
Svētais Tēvs Francisks. Christus vivit = Kristus dzīvo : Svētā Tēva Franciska pēc-
sinodes apustuliskais pamudinājums jauniešiem un visai Dieva tautai / no itāļu 
valodas tulkojis Ēvalds Ikaunieks ; teoloģiskais konsultants priesteris Modris Lā-
cis ; literārā redaktore Astra Feldmane ; māksliniece Laura Feldberga. — Rīga : 
KALA Raksti, 2020. — 130, [5] lpp. ; 21 cm. — (Mieram tuvu grāmata). — Vāka 
noformējumam izmantota mākslinieces Dinas Ābeles glezna „Tālāk bez smagām 
atmiņām”. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Christus 
vivit. — ISBN 978-9984-871-83-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Apustulisko pamudinājumu „Christus vivit” iedvesmojusi jauniešiem veltītā 
bīskapu sinode, kas notika Romā 2018. gadā. Šajā dokumentā pāvests Francisks dalās pārdomās 
par jauniešiem un svarīgākajiem jautājumiem, kas uz tiem attiecas un vienlaikus skar visu sa-
biedrību. Vēstījumā iekļauti arī priekšlikumi, kuri izskanēja minētajā sinodē. Kristus dzīvo. Viņš 
ir mūsu cerība un šīs pasaules skaistākā jaunība. Viss, kam Viņš pieskaras, top jauns, atjaunojas 
un piepildās ar dzīvību. Tāpēc pirmie vārdi, ar kuriem uzrunā ikvienu jauno kristieti, ir šādi: 
„Viņš dzīvo un vēlas, lai tu būtu dzīvs!”.

UDK	 27-584-053.6+27-726.6-053.6+27-636+272-732.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000973705
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001003679
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, Nataļja Verina, 
Karina Zalcmane ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : 
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020.

2020, Sējums 4, Biznesa vadība un kultūras diplomātija. — 1 tiešsaistes re-
surss (141 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,62 MB. — „ISSN 
2500-977X”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu 
un angļu valodā.

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

UDK	 3(082)

324  Vēlēšanas. Plebiscīti. Referendumi. Vēlēšanu kampaņas. 
Vēlēšanu korupcija, nelikumīga rīcība. Vēlēšanu rezultāti

Kopkataloga Id: 001006394
Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija. Rīgas domes vēlēšanas : 
2020. gada 29. augusts : kandidātu saraksti, programmas, ziņas par deputātu kan-
didātiem / [Centrālā vēlēšanu komisija]. — Rīga : [Centrālā vēlēšanu komisija], 
2020. — 96 lpp. ; 27 cm.
UDK	 324(474.362.2)(03)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001002743
Intellectual Challenges to Economic Globalism : monograph / under editing 
R. Djakons and D. Lukianenko ; ISMA. — Riga : ISMA, 2020. — 1 tiešsaistes re-
surss (6 PDF datnes) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-891-10-1 (PDF).
UDK	 330.34+332

Kopkataloga Id: 001003666
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, Nataļja Verina, 
Karina Zalcmane ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : 
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020.

2020, Sējums 1, Ekonomika, grāmatvedība, tiesību zinātnes un sabiedriskās 
attiecības. — 1 tiešsaistes resurss (84 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 2,52 MB. — „ISSN 2500-977X”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās.

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

UDK	 33/34(082)+657/659(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003679
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006394
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002743
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003666
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338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un 
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Kopkataloga Id: 001002197
Tambovceva, Tatjana. Introduction to Circular Economy / Tatjana Tambovceva, 
Jeļena Titko ; reviewers: Dzintra Atstāja, Petra Škerl ; EKA University of Applied 
Science. — [Rīga] : Ekonomikas un kultūras augstskola, [2020]. — 1 tiešsaistes 
resurss (127 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 4,14 MB. — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984242316. — Bibliogrāfija: 112.-127. lp. — ISBN 
978-9984-24-230-9 (PDF).
UDK	 338:502.174.1

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001007050
Saeima. Administratīvās atbildības likums ; Administratīvās atbildības regulē-
jums nozaru likumos : normatīvo aktu krājums / grafiskais dizains: Santa Tul-
pe. — 1. izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. — 511 lpp. : tabulas ; 
23 cm. — Rādītāji: [460.]-511. lpp. — ISBN 978-9934-508-83-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumu veido divas daļas. Pirmajā daļā ietverts Administratīvās atbildības 
likums un četri Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma normām. Otrajā daļā 
izvilkumu veidā apkopoti visi šā krājuma sagatavošanas brīdī spēkā esošie nozaru likumi, kuri 
regulē administratīvo atbildību. Publicēti tikai tie šo likumu panti, kuri nosaka administratīvo 
pārkāpumu sastāvus, administratīvos sodus par šiem pārkāpumiem un amatpersonu kompeten-
ci attiecīgajos administratīvo pārkāpumu procesos. Normatīvo tekstu redakcijas sagatavotas ar 
grozījumiem, kas izsludināti līdz 2020. gada 1. oktobrim.

UDK	 347.5(474.3)(094)+342.9(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001006202
Satversmes sapulce. Latvijas Republikas Satversme = The Constitution of the 
Republic of Latvia = La Constitution de la République de Lettonie / dizains: Aga-
te Lielpētere. — Rīga : Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 2020. — 103 lpp. ; 
18 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un franču valodā. — ISBN 978-9934-
8948-1-7 (iesiets).
UDK	 342.4(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001006393
Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija. Rīgas domes vēlēšanas : 
2020. gada 29. augusts : normatīvie dokumenti / [Centrālā vēlēšanu komisija]. — 
Rīga : [Centrālā vēlēšanu komisija], 2020. — 48 lpp. ; 27 cm.
UDK	 342.84(474.362.2)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002197
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007050
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006202
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006393
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Kopkataloga Id: 001008195
Latvijas Republikas Satversmes komentāri / sagatavojis autor kolektīvs ; zināt-
niskais vadītājs Ringolds Balodis ; zinātniskā redkolēģija: I. Čepāne, E. Danovskis, 
A. Endziņš, G. Kusiņš, I. Lībiņa-Egnere, J. Pleps ; izmantoto avotu saraksta sastā-
dītāja Signe Terihova ; vāka noformējums: Lidija Bērziņa. — Rīga : Latvijas Vēst-
nesis, 2020.

II [2.] nodaļa, Saeima. — 717 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Zi-
ņas par autoriem: 708.-717. lpp. — Autori: Juris Baldunčiks, Ringolds Balodis, 
Ieva Baumane, Krišjānis Bebers, Agris Bitāns, Artūrs Caics, Edvīns Danovskis, 
Aleksejs Dimitrovs, Inese Gailīte, Laila Jurcēna, Annija Kārkliņa, Jānis Kārk-
liņš, Ina Kļaviņa, Anita Kovaļevska, Gunārs Kusiņš, Aleksandrs Kuzņecovs, Jā-
nis Lazdiņš, Gatis Litvins, Inese Lībiņa-Egnere, Laila Medina, Ārija Meikališa, 
Elīna Muciņa, Jānis Neimanis, Inese Nikuļceva, Dita Plepa, Jānis Pleps, Lauris 
Rasnačs, Anita Rodiņa, Jānis Rozenfelds, Anda Smiltēna, Alla Spale, Kristīne 
Strada-Rozenberga, Viola Supe, Violeta Zeppa-Priedīte. — Bibliogrāfija: 639.-
707. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācijas angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-840-65-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Latvijas Vēstneša” apgādā nākusi klajā sestā Satversmes zinātnisko komen-
tāru grāmata, kas veltīta mūsu valsts pamatlikuma nodaļai „Saeima”. Šajā izdevumā pirmo reizi 
Latvijas tiesību literatūrā aplūkots konstitucionālais regulējums, kas nosaka Saeimas Prezidija 
un pastāvīgo komisiju darbu, Saeimas sēžu sasaukšanas kārtību, Saeimas kārtības rulli, Saeimas 
sēžu sasaukšanas vietu un daudzus citus jautājumus, kas saistīti ar mūsu valsts parlamenta dar-
bu. Līdz ar šī sējuma izdošanu ir pabeigts vairāk nekā desmit gadu ilgais darbs, kas rezultējies 
sešos apjomīgos sējumos.

UDK	 342.4(474.3)

Kopkataloga Id: 001006288
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs. Cilvēktiesības piespiedu izraidīšanas 
procesā : kodolīgi par būtisko / Latvijas Republikas Tiesībsargs. — [Rīga] : Latvi-
jas Republikas Tiesībsargs, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : ilustrāci-
jas ; 1,28 MB. — Bibliogrāfija: 48.-50. lp.

A n o t ā c i j a :  Informatīvais materiāls „Cilvēktiesības piespiedu izraidīšanas procesā” ir 
izstrādāts projekta „Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana” ietvaros. Šis ma-
teriāls paredzēts integrācijai Valsts robežsardzes koledžas mācību programmā, lai nodrošinātu 
zināšanas par aktuālajiem cilvēktiesību standartiem personu piespiedu izraidīšanas procesā.

UDK	 341.43+343.264

Kopkataloga Id: 001000125
Pieeja tiesiskumam Latvijā : pētījums : gala nodevums, koriģēta versija 2020. 
gada 26. jūnijā / Inga Bite, Gatis Litvins. — Rīga : [Latvijas Republikas Tieslietu 
ministrija], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (143 lp., PDF): diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 5,21 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Pētījums izstrādāts ar mērķi analizēt nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļauto personu iespējas aizstāvēt savas tiesības un nodrošināt šo tiesību ievērošanu, 
risinot juridiska rakstura jautājumus. Pētījuma ietvaros secināts, ka pašreiz noteiktie kritēriji un 
izveidotā valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēma spēj garantēt pētījuma mērķa grupas 
pieeju tiesiskumam daļēji.

UDK	 342.726(474.3)(047)+347.921.8(474.3)(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008195
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006288
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000125
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355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 001007835
Jēkabsons, Ēriks. Latvian Soldier’s Story: Roberts Dāvīds Timermanis (1909-
1945) / Ēriks Jēkabsons, Reinis Ratnieks ; translated into English by Andra Dam-
berga ; [ievads]: Laila Kundziņa. — Riga : University of Latvia Press, 2020. — 161, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 155.-[160.] lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (1909-1945). — ISBN 
978-9934-18-584-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata būs saistoša ikvienam, kam interesē 20. gadsimta pirmās puses 
Latvijas militārā vēsture un nacionālās pretošanās kustības vēsture. Grāmatā aprakstītais ir ap-
liecinājums, ka sarežģītie vēstures līkloči visspilgtāk atspoguļojas tieši cilvēku likteņos un dzī-
vesstāstos.

UDK	 355.08(474.3)(092)

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

Kopkataloga Id: 001008552
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām per-
sonām / redaktore Madara Lapsa ; biedrība „DIA+LOGS”. — [Rīga] : Latvijas Re-
publikas Labklājības ministrija, 2020. — 172 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm + 5 
pielikumi (atsevišķā mapē). — (Metodiskais materiāls sociālajam darbam, ISSN 
2661-5371). — Pielikumā: veidlapu paraugi, pētījumu un metodisko materiālu sa-
raksts, normatīvie akti, resursu karte — atkarīgām un līdzatkarīgām personām 
pieejamie sociālie pakalpojumi un cita veida atbalsts, atkarīgas un līdzatkarīgas 
personas atveseļošanās procesā izmantojamas darba lapas, materiāli un testi un 
to interpretācijas. — Bibliogrāfija: 163.-172. lp. un zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Metodikas izstrādi īstenoja biedrība „DIA+LOGS” — atbalsta centrs tiem, ku-
rus skar HIV/AIDS. Izstrādes mērķis ir nodrošināt metodisko atbalstu pašvaldību sociālajos die-
nestos praktizējošos darbiniekus, kuri ikdienā strādā ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām. 
Darbs ar atkarīgu personu nekad nav vienkāršs. Tas ir kā izaicinājums un, ja vien darbu neveic 
formāli, ieguvējs ir ne vien klients, bet arī sociālais darbinieks — kā profesionāli, tā personīgi. 
Metodikas izstrādes gaitā īstenoti pilotprojekti metodiskā materiāla un klātienes mācību prog-
rammas aprobēšanai.

UDK	 364-78(035)

Kopkataloga Id: 001001735
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām perso-
nām / redaktore Madara Lapsa ; biedrība „DIA+LOGS”. — Rīga : LR Labklājības 
ministrija, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (172 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 1,37 MB + 
pielikumi (5 PDF datnes). — (Metodiskais materiāls sociālajam darbam ; ISSN 
2661-538X). — Pielikumā: veidlapu paraugi, pētījumu un metodisko materiālu 
saraksts, normatīvie akti, resursu karte — atkarīgām un līdzatkarīgām personām 
pieejamie sociālie pakalpojumi un cita veida atbalsts, atkarīgas un līdzatkarīgas 
personas atveseļošanās procesā izmantojamas darba lapas, materiāli un testi un 
to interpretācijas. — Bibliogrāfija: 163.-172. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 364-78(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007835
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008552
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001735
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001009645
Krūmiņa, Aira Aija. Izglītības organizācijas pamatjautājumi un izglītošanās 
iespējas Latvijā / Aira Aija Krūmiņa, Ivans Jānis Mihailovs ; recenzenti: Dr.pa-
ed. Dace Medne, Dr.paed. Aija Saliņa. — [Olaines novads] : NordLynx, 2020. — 
204 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-23-093-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums veidots kā atbalsta materiāls pedagogiem un augstskolu profesio-
nālajās studiju programmu studējošiem, apgūstot pedagoģijas un izglītības vadības studiju kur-
sus. Tajā apkopota aktuāla informācija par izglītības sistēmu, izglītības iestāžu izveidi, reģistrāci-
ju un īstenotajām izglītības programmām, formālās un neformālās izglītības nozīmi personības 
izglītošanās procesā, kā arī pedagoga privātprakses uzsākšanu.

UDK	 37(474.3)+37.09(474.3)

Kopkataloga Id: 001002308
Raščevska, Malgožata. Lasītprasmes attīstība 4.-6. klases skolēniem Acadience™ 
(DIBELS Next) mērījumos un intervences efektivitāte / Malgožatas Raščevskas 
zinātniskajā redakcijā ; projekta īstenotāji: Malgožata Raščevska, Solvita Um-
braško, Andra Vabale, Madara Orlovska, Marina Sokola-Nazarenko ; recenzente 
Anita Pipere ; redaktore Ginta Poriete. — Rīga : Latvijas Universitāte : Valsts iz-
glītības satura centrs, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (200 lp., PDF) : diagrammas, 
tabulas ; 43,87 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfi-
ja nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
9789934527562 (kļūda).
UDK	 37.091.26:028(474.3)(03)+811.174’24(474.3)(03)+159.946.4(474.3)(03)

Kopkataloga Id: 001002420
Raščevska, Malgožata. Lasītprasmes veicināšana: intervences nodarbības Aca-
dience™ (DIBELS Next) testa kontekstā / Malgožata Raščevska, Solvita Umbraš-
ko, Andra Vabale, Madara Orlovska, Marina Sokola-Nazarenko ; uzdevumu vizuā-
la noformētāja Agata Muze ; teksta redaktore Ginta Poriete. — Rīga : Latvijas 
Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (250 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 64,29 MB. — Grāmatas pielikumi: Lasītprasmes vei-
cināšanas nodarbību darba burtnīca (1. un 2. daļa) ; Lasītprasmes veicināšanas 
nodarbību stimulmateriālu burtnīca un Lasītprasmes veicināšanas nodarbību 
spēļu komplekts. — Bibliogrāfija: 244.-247. lp.

A n o t ā c i j a :  Mācību komplekts izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” 4.1. apakšdarbības „Lasītprasmes novērtē-
šanas testa 4.-6. klases izglītojamiem ar speciālām vajadzībām izstrāde” uzdevuma „Izstrādāt un 
ieviest pārbaudes DIBELS Next (jaunais testa nosaukums — Acadience™) vadīšanas, interpretā-
cijas, atbalsta un monitoringa rokasgrāmatu” ietvaros.

UDK	 37.091.26:028(474.3)(076)+811.174’24(474.3)(076)

Kopkataloga Id: 001002388
Raščevska, Malgožata. Lasītprasmes veicināšanas nodarbību darba burtnīca / 
Malgožata Raščevska, Solvita Umbraško, Andra Vabale, Madara Orlovska, Marina 
Sokola-Nazarenko ; uzdevumu vizuāla noformētāja Agata Muze ; teksta redak-
tore Ginta Poriete. — Rīga : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, 
2019.

I [1.] daļa. — 1 tiešsaistes resurss (120 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
74,38 MB. — Pielikums grāmatai: Lasītprasmes veicināšana: intervences no-
darbības Acadience™ (DIBELS Next) kontekstā. 

UDK	 37.091.26:028(474.3)(076)+811.174’24(474.3)(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009645
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002308
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002420
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002388
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Kopkataloga Id: 001002393
Raščevska, Malgožata. Lasītprasmes veicināšanas nodarbību darba burtnīca / 
Malgožata Raščevska, Solvita Umbraško, Andra Vabale, Madara Orlovska, Marina 
Sokola-Nazarenko ; uzdevumu vizuāla noformētāja Agata Muze ; redaktore Ginta 
Poriete. — Rīga : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, 2019.

II [2.] daļa. — 1 tiešsaistes resurss (120 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
25,23 MB. — Pielikums grāmatai: Lasītprasmes veicināšana: intervences no-
darbības Acadience™ (DIBELS Next) kontekstā. 

UDK	 37.091.26:028(474.3)(076)+811.174’24(474.3)(076)

Kopkataloga Id: 001002400
Raščevska, Malgožata. Lasītprasmes veicināšanas nodarbību spēļu komplekts / 
Malgožata Raščevska, Solvita Umbraško, Andra Vabale, Madara Orlovska, Marina 
Sokola-Nazarenko ; uzdevumu vizuāla noformētāja Agata Muze ; teksta redak-
tore Ginta Poriete. — Rīga : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības satura centrs, 
2019. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,69 MB. — Pielikums grā-
matai: Lasītprasmes veicināšana: intervences nodarbības Acadience™ (DIBELS 
Next) kontekstā. 
UDK	 37.091.26:028(474.3)(076)+811.174’24(474.3)(076)

Kopkataloga Id: 001002401
Raščevska, Malgožata. Lasītprasmes veicināšanas nodarbību stimulmateriālu 
burtnīca / Malgožata Raščevska, Solvita Umbraško, Andra Vabale, Madara Or-
lovska, Marina Sokola-Nazarenko ; uzdevumu vizuāla noformētāja Agata Muze ; 
teksta redaktore Ginta Poriete. — Rīga : Latvijas Universitāte : Valsts izglītības sa-
tura centrs, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (155 lp., PDF) : ilustrācijas ; 42,28 MB. — 
Pielikums grāmatai: Lasītprasmes veicināšana: intervences nodarbības Acadien-
ce™ (DIBELS Next) kontekstā. 
UDK	 37.091.26:028(474.3)(076)+811.174’24(474.3)(076)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001008214
Bērziņš, Spodris. Sūnu skola desmitgadēs / sastādītājs Spodris Bērziņš ; vāka 
dizainere: Inita Lejiņa. — Rīga : Sava grāmata, 2020. — 179 lpp. : ilustrācijas, por-
treti, tabulas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-582-84-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sūnu skola nav tikai ēka, tā ir skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki, vecāki 
un absolventi. Visi cilvēki, kuri kaut kādā mērā saistīti ar skolu. Skola ir stabila vērtība kā vieta, 
kura piesaista un paliek atmiņā. Sagaidot skolas simtgadi, izdota šī grāmata par Sūnu skolas vēs-
turi.

UDK	 373.3(474.344)(091)

Kopkataloga Id: 001010217
Mihaloviča, Ināra. Atašienes skolas lasāmā grāmata / materiālus apkopoja Inā-
ra Mihaloviča. — [Jēkabpils] : Krustpils novada pašvaldība, [2019]. — 168 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 25 cm.

A n o t ā c i j a :  Grāmatas lappusēs var izsekot visai Atašienes skolas vēsturei — sākot ar tālo 
ceļu uz Stirnieni rudens un pavasara dubļos līdz mūsu dienu datorlaikam. Grāmata ir Atašienes 
skolas kolektīva kopdarbs.

UDK	 373.5(474.344)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002393
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002400
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002401
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008214
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001010217
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Kopkataloga Id: 001005900
Namsone, Dace. Skolotājs Prātnieku laboratorijā : atgādnes skolotājam, kurš 
mācās / Dace Namsone, Līga Čakāne, Ilze France ; redaktore Ieva Zarāne ; di-
zaina ideju autors Miks Dzenis ; LU Starpnozares Izglītības Inovāciju Centrs. — 
[Rīga] : [Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds], [2020]. — 1 tiešsaistes re-
surss (32 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 3,17 MB. — (Uzdrīksties! Domā! 
Radi!). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 32. lp. — 
ISBN 9789934185618 (kļūda).

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

UDK	 373.3.091.3(072)+37.091.3(072)

377  Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un profesionālā izglītība. 
Arodkoledžas, institūti. Politehnikumi

Kopkataloga Id: 001002967
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē : profesionālās izglītības kom-
petences centra „Rīgas Tehniskā koledža” zinātniskie raksti = Higher Professional 
Education in Theory and Practice : scientific proceedings of vocational education 
competence center „Riga Technical College” / zinātnisko rakstu redkolēģija: J. Ro-
zenblats, J. Kuzmina, A. Baldiņš, A. Lanka, V. Ļubkina. — Rīga : Drukātava, 2019.

16. sējums. — 1 tiešsaistes resurss (166 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 3,29 MB. — „ISSN 2255-8497”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, saturs un 
anotācijas arī angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Rakstos pārstāvēts autoru viedoklis, pieredze un informācijas apmaiņa, dis-
kusija un perspektīvas iezīmēšana pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju pro-
grammu realizācijā, kā arī koledžas absolventa lomas izpēte darba tirgū. Rakstu autori ir Latvijas 
un ārvalstu augstskolu mācībspēki, doktoranti, maģistranti un Rīgas Tehniskās koledžas absol-
venti.

UDK	 377.6(474.362.2)(062)(05)+378.6:62(474.362.2)(062)

Kopkataloga Id: 001002970
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē : profesionālās izglītības kom-
petences centra „Rīgas Tehniskā koledža” zinātniskie raksti = Higher Professional 
Education in Theory and Practice : scientific proceedings of vocational education 
competence center „Riga Technical College” / zinātnisko rakstu redkolēģija: J. Ro-
zenblats, J. Kuzmina, A. Baldiņš, A. Lanka, V. Ļubkina. — Rīga : Drukātava, 2020.

17. sējums. — 1 tiešsaistes resurss (103 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 3,59 MB. „ISSN 2255-8497”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā latviešu valodā ; daži rak-
sti, kopsavilkumi un rakstu nosaukumi arī angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Rakstos pārstāvēts autoru viedoklis, pieredze un informācijas apmaiņa, dis-
kusija un perspektīvas iezīmēšana pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju pro-
grammu realizācijā, kā arī koledžas absolventa lomas izpēte darba tirgū. Rakstu autori ir Latvijas 
un ārvalstu augstskolu mācībspēki, doktoranti, maģistranti un Rīgas Tehniskās koledžas absol-
venti.

UDK	 377.6(474.362.2)(062)+378.6:62(474.362.2)(062)+ 
	 +62(474.3)(062)+004(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005900
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002967
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002970
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378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 001006562
Gaina, Viktorija. Personas ar invaliditāti un speciālām vajadzībām Rīgas Tehnis-
kajā universitātē : vadlīnijas komunikācijai un studiju vides nodrošināšana / sa-
stādītāja Viktorija Gaina ; redaktores Anita Vēciņa, Rūta Lapsa ; ilustrāciju autore 
Daina Jurķe ; vāka dizains: Paula Lore. — [Rīga] : RTU Izdevniecība, [2020]. — 
1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,08 MB. — Resursā uzrādīts arī 
iespiestā izdevuma ISBN 9789934225048. — Bibliogrāfija: 42. lp. — ISBN 978-
9934-22-505-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Statistika par to, cik studentu ar dažāda veida speciālām vajadzībām studē 
Latvijas augstskolās, nav pieejama. Vadlīnijas izstrādātas Rīgas Tehniskās universitātes personā-
lam, lai palīdzētu veidot atbalstošu vidi studentiem ar invaliditāti un speciālajām vajadzībām, tās 
papildinātas ar ilustrācijām un piktogrammām, kas ilustrē svarīgākos norādījumus.

UDK	 378.6.042-056.2(474.362.2)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001009451
Pelūde, Inese. Saulīte dancoja : latviešu tautasdziesmas / sastādījums: Inese Pe-
lūde ; Margaritas Stārastes ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 24 ne-
numurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Lasi kopā ar Margaritu Stārasti). — ISBN 
978-9934-0-8924-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa sniedz lielisku iespēju kopā ar mākslinieces Margaritas Stārastes 
jaukajiem zīmējumiem iepazīt latviešu tautasdziesmas.

UDK	 398.8(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006562
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009451
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

52  Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija

Kopkataloga Id: 001007145
101 lielisks zinātnes eksperiments / ilustrējis Glens Singltons ; no angļu valodas 
tulkojis Guntis Kalns ; tulkojuma redaktore Ingrīda Kreicberga. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2020]. — 207 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: 101 Cool 
Science Experiments. — ISBN 978-9934-0-8659-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai vēlies redzēt lēkājošu olu? Varbūt gribi izaudzēt stalaktītu, pagatavot 
ceptu saldējumu vai pat izveidot zemūdens vulkānu? Vai pamēģināt atklāt neredzamās tintes 
noslēpumu? Uzzini, kā ar ikdienišķiem priekšmetiem un vielām var veikt pārsteidzošus eksperi-
mentus, kas izbrīnīs un sajūsminās tavus draugus.

UDK	 52/59(02.053.2)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 001008138
Strautnieks, Ivars. Čehija — vulkānu zeme / Ivars Strautnieks ; recenzenti: 
Dr.habil.geol. Ojārs Āboltiņš, Dr.geol. Juris Soms, Dr.geol. Ģirts Stinkulis, Dr.geol. 
Ilze Vircava ; literārā redaktore Ieva Zarāne ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, [2020]. — 109, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 104.-107. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-18-594-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Čehija — kalnu vai līdzenuma zeme? Čehijas ģeoloģiskā uzbūve un veidoša-
nās. Seni un ne tik seni vulkāni Bohēmijā.

UDK	 551.21(437.31)+551.23(437.31)+551.24(437.3)+551.432.7(437.31)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001009248
Svensons, Patriks. Zuša evaņģēlijs : stāsts par noslēpumaināko zivi pasaulē / 
Patriks Svensons ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; redaktore Lau-
ra Dreiže. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 239, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
234. lpp. — Oriģinālnosaukums: Ålevangeliet. — ISBN 978-9934-0-8958-9 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Tam, kurš reiz ir redzējis zuti mirstam un pēc tam augšāmceļamies, ar racio-
nālo domāšanu vairs nepietiek. Izskaidrot var gandrīz visu, var runāt par dažādiem procesiem, 
kā notiek organisma apgāde ar skābekli un vielmaiņa, vai par zuša aizsargājošo sekrētu un īpaši 
pielāgotām žaunām. Zutis var nomirt un vēlāk būt atkal dzīvs. Ko gan vispār var zināt par zuti? 
Vai par cilvēku? Zuša evaņģēlijs ir arī grāmata par autoru P. Svensonu un viņa tēvu, un to, kā zutis 
saveda viņus kopā.

UDK	 597.537+821.113.6-92

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007145
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008138
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009248
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001008185
Džobss, Deivids A. Pašnāvības riska mazināšana : speciālista un klienta sadar-
bības modelis / Deivids A. Džobss ; Māršas M. Linehanas priekšvārds ; no angļu 
valodas tulkojuši Andris Šillers un Ieva Gundare ; literārā redaktore Ruta Puri-
ņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Otrais izdevums. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2020. — xviii, [2], 262 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 
241.-262. lpp. — Oriģinālnosaukums: Managing Suicidal Risk. — ISBN 978-9934-
18-592-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  D.A. Džobsa grāmata piedāvā pētījumos balstītu terapeitisku pieeju, lai ar 
cieņu, empātiju un iedrošinājumu novērtētu pašnāvības risku un izstrādātu un īstenotu šī riska 
mazināšanas plānu. Tā ir klīniski lietderīga, turklāt atbilstošās riska novērtēšanas, terapijas un 
terapeitiskās uzraudzības procedūras var palīdzēt samazināt speciālista risku būt apsūdzētam 
par nolaidību. Grāmatā ir apkopoti desmit gadu laikā veiktu plašu klīnisku pētījumu rezultāti, kā 
arī grāmatu caurvij detalizēti gadījuma piemēri ar izteiktāku akcentu uz pašnāvības riska novēr-
tējumu un mazināšanu.

UDK	 616.89-008.441.44

Kopkataloga Id: 001008062
Geskina, Aina Meja. Vecmātes Ainas Mejas ceļvedis dzemdībām : būtiskākais 
par dzemdībām / Aina Meja Geskina ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Kuduli-
ņa ; redaktore Ilze Vācere ; vāka dizains: Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 304 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un alfabē-
tiskais rādītājs: 295.-301. lpp. — Oriģinālnosaukums: Ina May’s Guide to Child-
birth. — ISBN 978-9934-0-8797-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir unikāla grāmata, kas sniedz ārkārtīgi noderīgu informāciju par sievietes 
dabiskajām spējām laist pasaulē mazuli, parādot tādu dzemdību pasauli, ar kuru gribētos iepa-
zīstināt pēc iespējas vairāk sieviešu. Katrai sievietei, kura plāno dzemdēt un vēlas šo pieredzi 
piedzīvot kā spēcinošu notikumu, būtu vērtīgi iepazīties ar grāmatā ietvertajām zināšanām un 
skatījumu par sievietes ķermeņa patiesajām un pārsteidzošajām spējām dzemdībās.

UDK	 618.2

Kopkataloga Id: 001008484
Harmss, Tomass. Nebaidies no bērna raudāšanas : kā iejūtīgi, droši un klātesoši 
atbalstīt raudošu mazuli / Tomass Harmss ; tulkojums latviešu valodā: Baiba Ce-
kule. — Rīga : Ģimenes psiholoģijas centrs Līna, [2020]. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 141.-142. lpp. — Oriģinālnosaukums: Keine Angst vor Ba-
bytränen. — ISBN 978-9934-8873-2-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ja kaut kur tuvumā raud zīdainis, reti kāds spēj palikt vienaldzīgs. Daba tā ir 
paredzējusi, lai mazais cilvēks pēc iespējas ātrāk saņemtu palīdzību lietās, kam pats vēl nav izau-
dzis un nobriedis. Bērni neraud, lai kaitinātu vai manipulētu. Ko darīt, ja izmēģināts un piedāvāts 
šķietami viss, taču raudāšana turpinās? Autors skaidro, kā vecākiem nebaidīties un nemeklēt 
risinājumus ārpusē, bet gan palikt kontaktā ar savām emocijām un ķermeni, lai iejūtīgi palīdzētu 
savam raudošajam bērnam.

UDK	 613.952+613.953+159.922.7+159.942.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008185
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008062
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008484
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Kopkataloga Id: 001007735
Prokopenko, Igors. Dzīve pēc pandēmijas. Koronavīruss / Igors Prokopenko ; 
no krievu valodas tulkojušas Aina Cebura un Inna Vaitmane ; Lilijas Rimicā-
nes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, 
[2020]. — 245 lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Коронавирус. Жизнь после 
пандемии. — ISBN 978-9934-590-17-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kāda varētu būt dzīve pēc epidēmijas? Grāmatā ir apkopoti dažādu profesiju 
pārstāvju viedokļi par to, kas ir šis COVID-19, kā tas ietekmēs ekonomiku un cilvēku dzīvi turp-
māk. Izdevums veidots jautājumu un atbilžu formā. Grāmatā apskatīti jautājumi par imunitātes 
nozīmi cīņā ar šo vīrusu, informācija un salīdzinājums ar citām epidēmijām vēsturē, mīti par 
vīrusa slimībām un iespējamie apdraudējumi ekonomikā, veselībā un nākotnē.

UDK	 616.98

Kopkataloga Id: 001007745
Roja, Ināra. Autogēnā treniņa pielietošana stresa situācijās neirologa praksē / 
Ināra Roja. — Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2020. — 30 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-29. lpp. — ISBN 978-9934-8966-0-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mūsdienās stress cilvēka dzīvē ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Nelielās 
devās tas motivē domāt un rīkoties. Bet, ja stresa ir pārāk daudz, tas negatīvi ietekmē cilvēka 
fizisko un garīgo labklājību. Latvijas sabiedrībai šobrīd nav pietiekamas informācijas par pre-
ventīviem pasākumiem stresa mazināšanā vai novēršanā, par psihofiziskās pašregulācijas pa-
ņēmieniem. Šī darba mērķis ir pievērst lasītāju uzmanību autogēnam treniņam kā aktivizējošai 
psihopreventīvai metodei fiziskās un garīgās spriedzes izraisīto simptomu novēršanā.

UDK	 615.851

629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 001006289
Chaiyakiete, Tanagorn. Vespa All PX Series Engine Rebuild Manual Guide : 1977-
2016 / Tanagorn Chaiyakiete. — [Rīga] : Āgenskalna Scooter Works, [2020]. — 
53 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-23-170-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mūsdienās motorollers „Vespa” neapšaubāmi ir viena no pazīstamākajām 
Itālijas „firmas zīmēm” un slavenākais un izplatītākais motorollers pasaulē. Vespa PX stāsts ir 
unikāls — tas ir veiksmīgākais modelis visā Vespa vēsturē: radīts 1977. gadā, tas tika ražots 125 
un 150 cm3 versijās 40 gadus. Lai cik stilīgs un smalks tāds braucamais būtu, tas pieprasa apkopi. 
Rokasgrāmatā sniegti padomi par visu Vespa PX sērijas dzinēju remontu.

UDK	 629.326.3(035)

630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 001005979
Kas jāzina meža īpašniekam : roksasgrāmata / autoru kolektīvs: Grigorijs Rozen-
tāls, Mudrīte Daugaviete, Ilva Konstantinova, Valentīns Lazdāns, Kaspars Liepiņš, 
Agnis Šmits, Astra Zaļuma, Inga Zariņa ; redaktori: Ilva Konstantinova, Jānis Folk-
manis ; ilustrācijas: Inga Zariņa ; dizains: Ilva Konstantinova. — Salaspils : Lat-
vijas Valsts mežzinātnes institūts Silava, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (284 lp., 
PDF) : diagramma, ilustrācijas, shēma ; 3,36 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Lai arī mežsaimniecība ir samērā konservatīva nodarbe, pasaule ap mums 
strauji mainās. Meža īpašnieku vairums nav studējuši mežzinātni un tirgzinības. Reizēm izaici-
nājumi tos nobiedē un viņi pārdod savu īpašumu. Laba padoma trūkums bieži noved pie kļūdām, 
kuras labot mežsaimniecībā mēdz būt dārgi un darbietilpīgi, reizēm neiespējami pat dažu desmi-
tu gadu laikā. Tāpēc, pateicoties ES finansējumam un institūta „Silava” zinātnieku zināšanām un 
darbam, tapa šis informatīvais materiāls par mežu īpašuma apsaimniekošanu.

UDK	 630(474.3)(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007735
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006289
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005979
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633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001008438
Dārzkopja padomnieks / atbildīgā redaktore Arta Ciša. — Rīga : Latvijas Mediji, 
2020.

2021. — 187, [4] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Rakstu autori: Maija Bai-
ža, Elga Bražūne, Vidvuds Gruzdiņš, Valdis Pūliņš, Ilze Skrabule, Valda Lauga-
le, Gvido Dobelis. — ISBN 978-9934-15-817-9 (brošēts).

UDK	 634/635(059)

Kopkataloga Id: 001008248
Nereta, Ilma. Ziemcietes : viegli kopjamas un krāšņas / Ilma Nereta, Marija Se-
merova ; mākslinieks Indulis Martinsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; 
literārā redaktore Inta Brikere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 179 lpp. : ilus-
trācijas ; 22 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 178.-179. lpp. — ISBN 978-9934-15-780-6 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gaumīgi iekārtotas puķudobes ir katra dārzkopja sapnis, tāpēc īpaši ērtas 
kopšanai un skaistas aplūkošanai būs ziemcietes! Pareizi aprūpētas, tās priecē audzētāju daudzu 
gadu garumā un ir skaistākās katra savā laikā. Grāmata palīdzēs lasītājam izvēlēties, kā pareizi 
ierīkot skaistu puķudobi, kā atlasīt puķu sortimentu pavasarim, vasarai un rudenim, kā saskaņot 
ziedošo ziemciešu un viengadīgo puķu krāsas, kā iepazīt ziemzaļos augus.

UDK	 635.92.051.4

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

Kopkataloga Id: 001004748
Dišlere, Vija. Dekoratīvā mašīnizšūšana : metodika pašmācībai pieaugušajiem / 
Vija Dišlere ; redaktore Dr.paed. Iveta Līce-Zikmane ; recenzenti: Dr.paed. Elita 
Volāne, Liene Zarembo ; tehnisko zīmējumu autore Zigrīda Klegere ; vāka dizains: 
Velga Rakoviča ; fotogrāfe Magda Klegere ; Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. — Jelgava : LLU, 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (234 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas ; 42,19 MB. — 
Ziņas par autori: 232.-233. lp. — Bibliogrāfija: 153. lp. — ISBN 978-9984-48-153-1 
(PDF).

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

UDK	 646.21(075.4)+746.3(075.4)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008438
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008248
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004748
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Kopkataloga Id: 001007805
Harders, Kristofs. tā pirmā pavāru grāmata : 414 senas receptes no 18. gadsim-
ta / Kristofs Harders ; māksliniece Inese Hofmane. — [Kocēni] : Kocēnu novada 
dome, [2020]. — 335, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 17 cm + pielikums (3 at-
klātnes). — „Izdevumā izmantots Kristofa Hardera no vācu valodas iztulkotās un 
1795. gadā Rubenes drukātavā izdotās grāmatas pārveidojums latviešu valodā”—
Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālizdevums: 
Harder, Christoph. Ta pirma Pawaru Grahmata, no Wahzes Grahmatahm pahrtul-
kota. Rubenē driķehts : [K. Harders], 1795. — ISBN 978-9934-23-172-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirmo reizi kopš pirmās latviešu valodā izdotās pavārgrāmatas „Ta pirma 
Pawaru Grahmata, no Wahzes Grahmatahm pahrtulkota” iespiešanas 1795. gadā ir veikts tās pil-
na apmēra pārveidojums latviešu valodā no vecās drukas jeb fraktūras uz jaunās ortogrāfijas 
formu. Pārveidojot grāmatas tekstu mūsdienu rakstībā, saglabāts tulkotāja K. Hardera lietotais 
oriģinālais izteiksmes veids. Teksta labākai uztveramībai tas pielāgots mūsdienu latviešu valodas 
ortogrāfijas un interpunkcijas normām. Pavārgrāmata pārsteidz ar savu vērienu un apjomu — 
tajā atrodamas 414 ēdienu receptes no dažādiem tā laika pavārgrāmatu izdevumiem vācu valodā.

UDK	 641.55(083.12)+641.55(474.364)(083.12)

Kopkataloga Id: 001008266
Ošiņa, Sandra. Ziemas krājumi : receptes / Sandra Ošiņa ; fotogrāfs Valdis Ošiņš ; 
grāmatas vāka un dizaina autore Vita Lēnerte ; ; atbildīgā redaktore Arta Ciša. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 251, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-15-828-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā pastāstīts, kādus mājsaimniecības priekšmetus vēlams sarūpēt, 
pirms ķerties pie konservēšanas, kā pareizi noteikt galda etiķa daudzumu, ja receptē norādīta 
esence. Tajā sniegti padomi par higiēnu konservēšanas laikā un citi ieteikumi. Grāmatā ir dārza 
un meža ogu ievārījumu receptes, marmelādes, sulas un uzlējumi, kompoti, dārzeņi izcilās mari-
nādēs. Pastāstīts par melnā plūškoka, vilkābeļu, mežrozīšu, pīlādžu sagatavošanu ziemai.

UDK	 641.4(083.12)

656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 001001717
Riga Aviation Forum (2020 : Rīga, Latvija). Riga Aviation Forum Book : Sep-
tember 9-10, Riga, Latvia / priekšvārds: Arturs Kokars, Tālis Linkaitis. — Riga : 
Dienas Bizness, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (142 lp., PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, portreti, tabulas ; 10,26 MB. — „ISSN 2661-5738”—Datnes 3. lapā. — Biblio-
grāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Izdevniecība „Dienas Bizness” konferences organizē kopš 2000. gada, kad 
pirmo reizi tika godināti Latvijā visstraujāk augošie uzņēmumi jeb Gazeles. Šo gadu laikā ir ra-
dīti arī citi pasākumi uzņēmējiem — semināri, forumi, komunikācijas pasākumi, augsta līmeņa 
sanāksmes un starptautiska mēroga kongresi ar „Dienas Biznesa” zīmolu. Rīgas Aviācijas forums 
2020 (#RAF2020) ir divu dienu aviācijas pasākums, kas vērsts uz ilgtspējīgu aviācijas attīstību 
Eiropā. Tas pulcēja aviācijas nozares vadītājus, ekspertus un zinātniekus no dažādām aviācijas 
jomām.

UDK	 656.7(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007805
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008266
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001717
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658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001005352
Saksonova, Svetlana. Uzņēmuma darbības analīzes un apgrozāmā kapitāla va-
dīšanas aspekti: praktiski paņēmieni / Svetlana Saksonova ; vāka mākslinieks S. 
Kozlovs. — [Rīga] : Info Tilts, [2020]. — 139 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
138.-139. lpp. — ISBN 978-9934-8761-3-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata adresēta uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem, kā arī visiem, kas 
interesējas par uzņēmumu finanšu vadību. Pirmajā nodaļā izskatīti tādi aspekti kā finanšu infor-
mācijas analīze un interpretācija, izmantojot finanšu koeficientus uzņēmumu finanšu stāvokļa 
un kredītspējas noteikšanai, pievēršot lielāku uzmanību uzņēmumu likviditātes un ienesīguma 
analīzei, kā arī produktu vai pakalpojumu bezzaudējuma sliekšņa noteikšanas analīzei. Otrajā 
nodaļā sniegts uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu un apgrozāmā (darbības) kapitāla raksturojums, 
izskatīti teorētiskie jautājumi un piemēri par apgrozāmo līdzekļu un apgrozāmā kapitāla vadīša-
nas posmiem un to finansēšanas iespējām.

UDK	 658.14/.17

Kopkataloga Id: 001003677
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, Nataļja Verina, 
Karina Zalcmane ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : 
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020.

2020, Sējums 3, Vadības zinības. — 1 tiešsaistes resurss (86 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,97 MB. — „ISSN 2500-977X”—Datnes 2. 
lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā.

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

UDK	 658(082)+005(082)

Kopkataloga Id: 001002194
Youth Entrepreneurship in Eastern Partnership Countries: Analysis of Problems 
and Solutions : the monograph / scientific editors: Viktoriia Hrosul, Ilmars Krei-
tuss ; reviewers: Dr.oec. Tatjana Vasiljeva, Dr.oec. Nataliia Valinkevich. — Riga : 
RISEBA, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (140 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 2,19 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-705-46-0 (PDF).
UDK	 658.11(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005352
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003677
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002194
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001005290
Briģe, Digne. Pasmaidi! / Digne Briģe. — [Rīga] : LMA, 2019. — 72 nenumurētas 
lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 70×100 mm. — 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: 001005253
Briģe, Digne. Peļķu bridējs / Digne Briģe. — [Rīga] : LMA, 2019. — 72 nenumurē-
tas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 70×110 mm. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001004263
Bukeiko, Paula. Helmvts video : atraktīvs zīns, bez vecuma ierobežojuma / Pau-
la Bukeiko. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2019. — 12 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 28 cm. — Latvijas Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. 
UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001006246
Ceļešs, Vjačka. Baltkrievu mākslinieki Latvijā : 1920-1990 = Беларускія мастакі 
ў Латвіі : 1920-1990 / Vjačka Ceļešs ; recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, 
Dr.art. Mihails Cibuļskis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; no baltkrievu valo-
das tulkojusi Katsiarina Kazachonak ; latviešu teksta redaktore Olita Rause ; Bal-
tijas baltkrievu mākslinieku apvienība „Maju gonar”. — Rīga : Jumava, [2020]. — 
145, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 141.-142. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un baltkrievu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-20-403-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Baltkrievu mākslinieku biedrības vadītāja Vjačkas Ceļeša ilgu gadu gaitā 
veiktais pētījums un grāmatā apkopotais materiālu krājums gan latviešu, gan baltkrievu kultūras 
vēstures interesentiem ļauj iepazīties ar panorāmisku skatījumu uz krietni plašāku faktu klāstu 
nekā izriet no virsrakstā pieteiktajā 1920.-1990. gadu amplitūdā sagaidāmā konteksta. Grāmata 
pārsteidz, ļaujot pārliecināties, cik daudz baltkrievu izcelsmes mākslinieku un radošu personī-
bu laika gaitā ir atraduši mājvietu Latvijā. Autora attieksme mudina lasītāju doties aizvien tālāk 
laika straumes aizrautu cilvēku un viņu dzīves apstākļu skaidrojumos, kas atklāj daudz kultūras 
un mākslas vēsturei nezināmu faktu un laikmeta detaļu, kuras autoram ir izdevies savākt ilgos 
un rūpīgos meklējumos, savu mākslinieka mūžu vadot Latvijas baltkrievu kultūras dzīves viducī.

UDK	 7.071.1(=161.3)(474.3)

Kopkataloga Id: 001005258
Deinate, Elīna. Die, Die in My Eye / Elīna Deinate. — [Rīga] : LMA, 2019. — 72 
nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 70×110 mm. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005290
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005253
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004263
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006246
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005258
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Kopkataloga Id: 001005317
Dūka, Madara. Dāmu pirkstiņi / Madara Dūka. — [Rīga] : LMA, 2019. — 71 nenu-
murēta lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 50×100 mm. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001005285
Dūka, Madara. Jo mums rūp katrs klients! / Madara Dūka. — [Rīga] : Latvi-
jas Mākslas akadēmija, 2019. — 72 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 
60×110 mm. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001005319
Grīnberga, Anete. Tree of Life / Anete Grīnberga. — [Rīga] : LMA, 2019. — 73 
nenumurēta lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 60×100 mm. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001004391
Kra, Alise. sk. / Alise Kra. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2019. — 12 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Latvijas Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. 
Skaņa. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)+74/76(474.3)

Kopkataloga Id: 001005237
Lība, Ieva. Delicate Care / Ieva Lība. — [Rīga] : [Latvijas Mākslas akadēmija], 
2019. — 72 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 70×100 mm. — Latvijas 
Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001005276
Martinsons, Artūrs. Frizieris / Artūrs Martinsons. — [Rīga] : LMA, 2019. — 68 
nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 11 cm. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001005262
Muzikante, Elīza. Ļotene / Elīza Muzikante. — [Rīga] : LMA, 2019. — 72 nenu-
murētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 70×100 mm. — Latvijas Mākslas akadēmija. 
Kustība. Attēls. Skaņa. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001005271
Muzikante, Elīza. Maisiņš vaig? / Elīza Muzikante. — [Rīga] : [Latvijas Mākslas 
akadēmija], 2019. — 72 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 70×100 mm. — 
Latvijas Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005317
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005285
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004391
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005237
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005276
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005262
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005271
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Kopkataloga Id: 001002953
Studējošo pētnieciskā un radošā darbība 2020 : studējošo radošo projektu un 
mākslas darbu apraksts / galvenā redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Ksenija Miļ-
ča, Kaspars Šteinbergs ; Ekonomikas un kultūras augstskola. — Rīga : Ekonomi-
kas un kultūras augstskola, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (26 lp., PDF) : ilustrāci-
jas ; 1,75 MB. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži raksti angļu valodā. — ISBN 
978-9984-24-240-8 (PDF).
UDK	 795+793.7+794+75.038(474.3)+748.038(474.3)+378.147.091.322:7(474.3)

Kopkataloga Id: 001003674
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, Nataļja Verina, 
Karina Zalcmane ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : 
Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020.

2020, Sējums 2, Kultūra un māksla — 1 tiešsaistes resurss (140 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,96 MB. — „ISSN 2500-977X”—Datnes 2. 
lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, viens raksts arī 
angļu valodā.

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

UDK	 7/9(082)+005.963/.966(062)

Kopkataloga Id: 001005316
Švābe, Kristiāna. Akmens. Šķēres. Papīrīts : viens, divi, trīs / Kristiāna Švābe. — 
[Rīga] : [Latvijas Mākslas akadēmija], 2019. — 72 nenumurētas lp. : pārsvarā ilus-
trācijas ; 70×110 mm. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001005268
Švābe, Kristiāna. The Bottled Up Emotions / directed by Kristiāna Švābe. — 
[Rīga] : Latvijas Mākslas akadēmija, 2019. — 72 nenumurētas lp. : pārsvarā ilus-
trācijas ; 70×110 mm. — Latvijas Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. — 
Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001005250
Zabludovska, Jana. You’re a Sunflower, Summer, Girl! / Jana Zabludovska. — 
Riga : LMA, 2019. — 66 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 70×110 mm. — 
Latvijas Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. — Bez lingvistiska satura.
UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001005760
Zlemeša, Zane. New New Message / by Zane Zlemeša. — 2nd edition. — Riga : 
Popper Publishing, [2020]. — 28 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
UDK	 7.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002953
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005316
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005268
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005250
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005760
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71  Teritoriālā plānošana. Reģionālā, pilsētbūvnieciskā un  
lauku plānošana. Ainavas, parki, dārzi

Kopkataloga Id: 001008257
Sākam dārzu / atbildīgā redaktore Arta Ciša ; mākslinieks Indulis Martinsons ; 
konsultante Sandra Ruska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 167 lpp. : ilustrā-
cijas, plāni ; 22 cm. — Autori: Antra Bērziņa, Aija Dižgalve, Silvija Rubene, Dace 
Lukševica, Marija Blūma-Kauliņa, Ilze Indriksone, Agrita Kalnozola. — Resursā 
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157790. — ISBN 978-9934-15-
778-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veidota pēc LA Tematisko avīžu materiāliem. Tā iedvesmos iekārtot 
skaistu dārzu, kas priecēs no agra pavasara līdz vēlam rudenim un palīdzēs izprast dārza iekārto-
juma pamatprincipus, stilus un vides arhitektūras risinājumus, dārza harmoniju, plānojumu at-
bilstoši saimnieku temperamentam un virkni citu nosacījumu. Tas ir oriģināls skatījums uz dārzu 
kā cilvēka psiholoģijai un temperamentam pieskaņotu vides telpu. 

UDK	 712.3+635.922.018

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001000137
Restaurācija / dizains: Sandra Betkere ; vāka foto: Juris Dambis ; Nacionālā kul-
tūras mantojuma pārvalde. — [Rīga] : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) ; 835,58 KB. — Autori: Juka Jokilehto, 
Juris Dambis, Dace Čoldere, Zaiga Gaile, Ilmārs Dirveiks, Pēteris Blūms, Ketrīna 
Robertsa, Grenja Šafrija. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934886928 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Kultūras mantojuma aizsardzības darbs nav iedomājams bez profesionālas 
restaurācijas. Restaurācijas procesā speciālisti sabiedrībai atdod no pamestības un iznīcības iz-
glābtas kultūras vērtības, kurās ieguldīta mīlestība pret profesiju, uzticība vērtību saglabāšanai, 
neizsīkstoša enerģija, rūpīgs un pacietīgs darbs, neapslāpējama vēlēšanās pēc iespējas vairāk 
atklāt un saprast objektu, nesteidzoties, atbildīgi un prasmīgi no jauna izcelt šīs vērtības apbrī-
nošanai.

UDK	 72.025.4(474.3)(062)+930.85(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001006312
What is Small-Scale Architecture? : emerging ideas in architecture & design / 
editor Collin Anderson ; graphic designer Līga Delvera. — [Latvija] : Archhive Bo-
oks, [2020]. — 256 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 31 cm. — (Archhive books ; Issue 2). — 
ISBN 978-9934-8964-0-8 (iesiets).
UDK	 725.038-022.51

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008257
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000137
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006312
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001006377
Sālījuma, Gunta. Literatūra 4. klasei : mācību grāmata / Gunta Sālījuma, Vija 
Valtere ; dizains: Laura Mortensena ; Ingas Actiņas, Bjerna Berga, Elgas Buro-
vas, Ingrīdas Vanagas Nīmanes, Aivara Rušmaņa, Agijas Stakas, Niklāva Strunkes, 
Maijas Tabakas, Gārta Viljamsa, Ilonas Vīklandes ilustrācijas ; redaktore Inese Au-
ziņa. — Labots, papildināts izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 96 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — „Kompetenču pieeja”—Titullapā. — „Apstiprinā-
jusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā”—Titulla-
pā. — ISBN 978-9934-0-8977-0 (iesiets).
UDK	 82(075.2)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001010911
Sīlis, Jānis. Trīs gadu desmiti Latvijas tulkojumzinātnē : 1984-2014 / Jānis Sīlis ; 
recenzenti: Dr.habil.philol. Andrejs Veisbergs, Dr.philol. Astra Skrābane. — Vents-
pils : Ventspils Augstskola, 2019. — 527 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
496.-509. lpp. — Teksts latviešu valodā, titullapa un saturs paralēli angļu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-648-90-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir filoloģijas doktora un profesora Jāņa Sīļa 15 gadus ilgā pētīju-
ma noslēgums, kurā autors izsaka viedokli par teorētiskajām un metodoloģiskajām problēmām, 
kas, viņaprāt, ir svarīgas šāda tulkojumzinātnes historiogrāfijas darba tapšanā. Līdzās priekš-
statam par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas tulkojumzinātnes vēsturiskās attīstības posmiem 
(1984-2014) autors piedāvā Latvijas tulkojumzinātnieku publikāciju biogrāfisko korpusu, kurā 
fiksēti 160 autori ar pāri par 1770 publikācijām.

UDK	 81’25(474.3)(091)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001007256
Auziņa, Ilze. Laipa B2 : latviešu valoda : darba burtnīca / Ilze Auziņa, Maija Ber-
ķe, Anta Lazareva, Arvils Šalme, Vineta Vaivade ; dizains: Edgars Švanks ; redak-
tores: Ingrīda Sjomkāne un Mairita Vītola. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 
2020. — 64 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 29 cm. — Mācību līdzekļu Laipa B2 
komplektā: mācību grāmata, darba burtnīca, elektroniskie mācību materiāli. — 
ISBN 978-9984-829-74-6 (brošēts).
UDK	 811.174’243(076)

Kopkataloga Id: 001006480
Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca bērniem / sastādītāji: Lilita Jan-
ševska, Ilona Liniņa, Agita Intsone, Velta Kleina ; zīmējumi: Vineta Miljone. — 
[Rīga] : LNS Rehabilitācijas centrs, 2020.

Daba. — 55 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 54. lpp. — Re-
sursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934846915 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir tematiska bilžu vārdnīca bērniem latviešu nedzirdīgo zīmju valo-
das apguvei. Tā ir rokasgrāmata — zīmju valodas palīgmateriāls vecākiem, pedagogiem, audzēk-
ņiem un tulkiem zīmju valodas apguvei.

UDK	 811.174’374.2’221

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006377
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001010911
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007256
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006480
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Kopkataloga Id: 001006477
Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca bērniem / sastādītāji: Lilita Jan-
ševska, Ilona Liniņa, Agita Intsone, Velta Kleina ; zīmējumi: Vineta Miljone. — 
[Rīga] : LNS Rehabilitācijas centrs, 2020.

Dzīvnieki. — 45 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 44. lpp. — 
Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934846922 (kļū-
da).

UDK	 811.174’374.2’221

Kopkataloga Id: 001006481
Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca bērniem / sastādītāji: Lilita Jan-
ševska, Ilona Liniņa, Agita Intsone, Velta Kleina ; zīmējumi: Vineta Miljone. — 
[Rīga] : LNS Rehabilitācijas centrs, 2020.

Ģimene. — 69 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 68. lpp. — Re-
sursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — ISBN 9789984988993 (kļūda).

UDK	 811.174’374.2’221

Kopkataloga Id: 001006484
Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca bērniem / sastādītāji: Lilita Jan-
ševska, Ilona Liniņa, Agita Intsone, Velta Kleina ; zīmējumi: Vineta Miljone. — 
[Rīga] : LNS Rehabilitācijas centrs, 2020.

Māja. — 75 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 73.-74. lpp. — Re-
sursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934846908 (kļūda).

UDK	 811.174’374.2’221

Kopkataloga Id: 001008534
Līdaka, Jolanta. Mūs var atšķirt : praktiski materiāli prasmes atšķirt grafiski 
līdzīgos burtus P,B,D (p,b,d) pilnveidošanai / Jolanta Līdaka ; recenzente Dr.pa-
ed. Sarmīte Tūbele ; zīmējumu autore Rudīte Kravale. — Otrais papildināts izde-
vums. — Rīga : RaKa, [2020]. — 144, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm + spēle 
(A3 lapa). — Bibliogrāfija: 144. lpp. — ISBN 978-9984-46-417-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā apkopoti praktiski izmantojami materiāli, lai novērstu būtisku un 
daudziem bērniem raksturīgu trūkumu — grafiski līdzīgo burtu P,B,D (p,b,d) jaukšanu, sākot no 
burtu mācīšanas pirmsākumiem līdz saistītai runai. Jolanta Līdaka — logopēde ar ilggadīgu un 
bagātu pieredzi, piedāvā teorētiskās atziņas, pārbaudes materiālus, korekcijas materiālus un ba-
gātīgu vingrinājumu klāstu. Autore ir pārliecināta, ka lielākajā daļā gadījumu minēto traucējumu 
nav grūti novērst. Tam nepieciešama tikai profesionāla un mērķtiecīga darbošanās.

UDK	 811.174’353(076)

821  Daiļliteratūra

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001011577
Bušnela, Kendaisa. Vai lielpilsētā vēl ir sekss? / Kendaisa Bušnela ; no angļu 
valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 270, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Is There Still Sex in the 
City?. — ISBN 978-9934-0-8790-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Divdesmit gadus pēc kulta grāmatas „Sekss un lielpilsēta” fenomenālajiem 
panākumiem Kendaisa Bušnela ir uzrakstījusi turpinājumu par seksa un randiņu plusiem un mī-
nusiem, kad ir jau pāri piecdesmit... Kopā ar draudzenēm Sasiju, Kitiju, Kvīniju, Tildu Tiu, Merili-
nu un Kendaisu mums tiek dota iespēja piedalīties dažnedažādos piedzīvojumos. Asredzīgi un ar 
humoru autore raksta par mūsdienu attiecību ainavu un tipāžiem, kas tajā mīt. Par to, kā gados 
vecākas, saprātīgas sievietes piepeši kļūst par jaunu vīriešu mīlas un iekāres objektu, par to, ar 
ko jārēķinās, ejot uz Tinder randiņiem, kad esi piecdesmitgadīga šķirtene.

UDK	 821.111(73)-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006477
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006481
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006484
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008534
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001011577


Latvijas jaunākās grāmatas 2020 Nr. 22, 16.–30. novembris

27

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001011606
Remarks, Ērihs Marija. Trīs draugi : romāns / Ērihs Marija Remarks ; no vācu 
valodas tulkojis Valdemārs Kārkliņš ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redak-
tore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 415, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Drei Kameraden. — ISBN 978-9934-0-8743-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ir 1928. gads, un kādā lielā Vācijas pilsētā trīs bērnības draugi, kas plecu pie 
pleca cīnījušies arī frontē, strādā savā autodarbnīcā. Apkārt valda krīze un izmisums, arvien bie-
žāk ielās iziet agresīvi noskaņoti jaunieši. Roberts, Gotfrīds un Oto atbalstu un prieku rod sav-
starpējā draudzībā. Varētu arī teikt, ka īsti draugi, kas cits citu nenodod, romānā ir nevis trīs, bet 
četri. Ceturtais — automobilis, vārdā Kārlis — ir gluži vai dzīva būtne ar savu raksturu, saprotoša 
un uzticama. Bet kādam liksies, ka romānā galvenais ir mīlestība — dziļa, pašaizliedzīga un smel-
dzīga.

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 001008121
Štefensmeijers, Aleksandrs. Līzelotei nenāk miegs / Aleksandrs Štefensmeijers 
[teksts, ilustrācijas] ; tulkojusi Aija Jakoviča ; atbildīgā redaktore Gunta Apse ; 
literārā redaktore Rita Cielēna. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 25 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Lieselotte bleibt wach. — ISBN 978-9934-15-847-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Saimniece, kā katru vakaru, lopiņiem ir izlasījusi priekšā vakara pasaciņu. 
Ponijs, kaza un rukši saldi šņākuļo, bet Līzelote nevar aizmigt. Vai viņai likties gultā blakus saim-
niecei vai tomēr labāk iekārtoties pie vistām? Ne saimniece, ne vistas nav sajūsmā. Saimnieces 
gulta sabrūk, un arī vistu kūts ir neglābjami pagalam pēc Līzelotes mēģinājumiem tur iekārtoties 
uz gulēšanu. Beigās visi lauku sētas iemītnieki ir pamodināti. Bet ko dara Līzelote?

UDK	 821.112.2-93-32

821.112.5  Holandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 001008117
Berga, Estere van den. Aijā žūžū, kukainīši! / Estere van den Berga ; no nēderlan-
diešu valodas tulkojusi Inese Paklone ; atbildīgā redaktore Gunta Apse. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2020]. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Goede nacht en slaap zacht. — ISBN 978-9934-15-792-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kriksis ir slepenais superaģents, gulēšanas inspektors. Pirms doties pie 
miera, viņš pārliecinās, vai visi kukaiņu viesnīcas iemītnieki ir gatavi miedziņam. Viesnīcā dzīvo 
vabole, zarkukainis, muša, mitrene un pat grāmatu tārps. Vai viņi tīra zobus? Vai lasa nakts pasa-
ciņu? Kā veicas inspektoram Kriksim? Par to stāsta krāšņi ilustrēta bilžu grāmata mazuļiem par 
miega rituāliem.

UDK	 821.112.5-93-32

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001007562
Nūrdkvists, Svens. Kad Finduss bija maziņš un pazudis / Svena Nūrdkvista 
teksts un ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore 
Inese Zandere. — [Rīga] : liels un mazs, [2020]. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 31 cm. — Ziņas par autoru: [25.] lpp. — Oriģinālnosaukums: När Findus var 
liten och försvann. — ISBN 978-9984-820-25-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Večuks Petsons ar savām vistām dzīvo laukos. Viņš jūtas ļoti vientuļš. Kādu 
dienu atnāk kaimiņiene Brita Andersone un atnes viņam kartona kasti. Uz tās lieliem burtiem 
rakstīts „Findus. Zaļie zirnīši”. Bet tādu tur iekšā nemaz nebija. Tur bija mazs mazs kaķēns! Tā 
Finduss sadraudzējās ar Petsonu un vēl daudziem citiem...

UDK	 821.113.6-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001011606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008121
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008117
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007562
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Kopkataloga Id: 001007555
Nūrdkvists, Svens. Pankūku torte / Svena Nūrdkvista teksts un ilustrācijas ; no 
zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Inese Zandere. — [Rīga] : 
liels un mazs, [2020]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Ziņas par 
autoru: [24.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Pannkakstårtan. — ISBN 978-9934-574-
46-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata iepazīstina lasītājus ar večuku Petsonu un kaķi Findusu. Tas ir aiz-
raujošs, fantāzijas pārpilns stāsts par pankūku tortes cepšanu kaķim, kuram dzimšanas diena 
ir trīs reizes gadā. Šajā stāstā ir ļoti daudz maiguma, iejūtības un neparasti pozitīvs skatījums 
uz dzīvi. Zviedrijas lauku ainava tēlota ar mīlestību un lielu rūpību, tāpat kā stāsta varoņi, kuri 
tiešām ir īstas personības.

UDK	 821.113.6-93-32

821.134.2(82)  Argentīniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001007343
Martiness, Giljermo. Slepkava Alise : romāns / Giljermo Martiness ; no spāņu 
valodas tulkojis Edvīns Raups ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Kristīne 
Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 300, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes de-
tektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: Los crímenes de Alicia. — ISBN 978-9934-
0-8716-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jauna Oksfordas pētniece no Lūisa Kerola brālības atrod slavenā stāsta „Alise 
Brīnumzemē” autora dienasgrāmatas lappusi. Viņa jau gatavojas visiem pavēstīt par savu atradu-
mu, kas, iespējams, varētu atklāt pavisam citā gaismā dažus ar Kerola dzīvi saistītus notikumus, 
kad meiteni uz ielas notriec automašīna. Pēc tā Lūisa Kerola brālības biedri kļūst vienlaikus par 
apdraudētajiem un aizdomās turētajiem... Lai saprastu sakarības un uzzinātu patiesību, Arturs 
Seldoms un matemātikas students no Argentīnas atkal apvienojas, lai atrisinātu vairākus nozie-
gumus, kas visi kaut kādā veidā ir saistīti ar grāmatu „Alise Brīnumzemē”.

UDK	 821.134.2(82)-312.4

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001008515
Dobičins, L. Enpils / L. Dobičins ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; 
pēcvārda autors Aleksandrs Zapoļs ; redaktors Vents Zvaigzne ; dizaineri: Tom 
Mrazauskas un Aleksejs Muraško. — [Rīga] : Orbīta, [2020]. — 131, [1] lpp. ; 
19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — Oriģinālnosaukums: Город Эн. — ISBN 978-
9934-591-04-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Leonīda Dobičina romāns „Enpils” („Город Эн”) ir daudzējādā ziņā nepa-
rasts romāns. Neredzēta ir tā uzbūve, neparasts bijis romāna liktenis, ārkārtīgi neparasts — tā 
autora liktenis,” grāmatas pēcvārdā raksta Aleksandrs Zapoļs. Romāna darbība notiek pērnā 
gadsimta pirmajā desmitgadē Dvinskā. Pētnieki konstatējuši, ka daudzas detaļas atainotas doku-
mentāli precīzi, ka daudziem tēliem bija reāli prototipi.

UDK	 821.161.1-31

Kopkataloga Id: 001008518
Sen-Seņkovs, Andrejs. Papīra krūtis / Andrejs Sen-Seņkovs ; no krievu valodas 
atdzejoja un sastādīja Einārs Pelšs ; redaktors Marians Rižijs ; dizaineri: Tom 
Mrazauskas un Aleksejs Muraško. — [Rīga] : Orbīta, [2020]. — 123, [2] lpp. : ilus-
trācija ; 19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — ISBN 978-9934-591-05-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieks A. Sen-Seņkovs dzimis Dušanbē, vēlāk pārcēlies uz Maskavu. Pēc 
izglītības — mediķis. Daudzu dzejas un prozas grāmatu autors, raksta arī vizuālo dzeju. Par sa-
viem darbiem A. Sen-Seņkovs ir teicis: „Dzejolis man dzīvo iekšā tāds mazs, kails un bezformīgs. 
Lai to dabūtu ārā, tas ir jāapģērbj. Viss, ko es krāju — visas tās strēmelītes, gabaliņi — tas ir tas 
dzejoļa apģērbs. Kā bērni: izgriež vienu papīra lelli, kurai darina virkni apģērbu. Bet lelle paliek 
viena un tā pati. Arī rakstīts tiek par vienu un to pašu, mainās tikai vārdi”.

UDK	 821.161.1-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007555
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007343
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008515
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008518
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Kopkataloga Id: 001006384
Воеводский, Зенон. Книжка для самых маленьких : детские стихотворе-
ния / Зенон Воеводский. — Повторное, дополненное и обновленное изда-
ние. — [Daugavpils] : [Zenons Vojevodskis], 2019. — 98 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.
UDK	 821.161.1-93-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001008491
Николаева, Наталия. Японцы / Наталия Николаева ; публикуется в ав-
торской редакции ; дизайн обложки: Наталия Кетнере. — Издание второе, 
доработанное. — Рига : [Natalia Laletina], 2019. — 349, [2] lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-14-883-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autore dzimusi Harbinā Ķīnā. 1931.-1932. gadā Ķīnas valsts ziemeļaustrumu 
teritorijas okupēja Japānas impērija, izveidojot tur marionešu Maņdžougo valsti. Pēc Krievijas 
pilsoņu kara šeit patvērās daļa emigrantu, kas padarīja Harbinu par vienu no krievu emigrantu 
centriem Ķīnā. 1945. gadā, kad pilsētā ienāca padomju karaspēks, Baltās kustības dalībnieki tika 
notiesāti un ievietoti piespiedu darba nometnēs Padomju Savienībā. 1952. gadā tika ierosināta 
krievu repatriācija uz dzimteni, kuras rezultātā faktiski visi krievi pameta Harbinu. N. Nikolajeva 
bija šo notikumu lieciniece, un ar šo atmiņu grāmatu ļauj tajos ieskatīties.

UDK	 821.161.1-94

Kopkataloga Id: 001007785
Скуратова, Елена. Герой земляничной поляны : сказочные истории про 
Ежонка / Елена Скуратова ; под редакцией Оксаны Дементьевой ; худож-
ник Екатерина Терникова. — [Rīga] : [Jeļena Skuratova], [2020]. — 55 lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-8906-2-8 (iesiets).
UDK	 821.161.1-93-32(474.3)

821.162.4  Slovaku literatūra

Kopkataloga Id: 001008445
Klimāčeks, Viliams. Karstā 68. gada vasara / Viliams Klimāčeks ; no slovāku 
valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Ivo Grun-
dulis. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 285, [2] lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 
285. lpp. — Oriģinālnosaukums: Horúce leto 68. — ISBN 978-9984-33-524-7 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  V. Klimāčeka romāns ir veltīts 1968. gada traģiskajiem notikumiem Čeho-
slovākijā, kad valstī iebruka padomju karaspēks, apspiežot vietējās valdības centienus reformēt 
un liberalizēt esošo komunisma režīmu. Iecerētās reformas, kas bija pazīstamas ar nosaukumu 
„Prāgas pavasaris”, saistījās ar centieniem izveidot sociālismu ar „cilvēcīgu seju”. „Karstā 68. gada 
vasara” detalizēti atklāj okupācijas radītās sekas, sākot no jauniešu nākotnes sapņu sagrāves, 
ekonomikas stagnācijas līdz totālai sabiedrības cenzūrai. Romāna sižets ir balstīts uz patiesiem 
faktiem.

UDK	 821.162.4-31

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001007580
Akairo. mūza / Akairo ; vāka mākslinieciskais noformējums: Aija Pastare. — [Lī-
vānu novads] : [Aija Pastare], [2020]. — 371, [12] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
596-10-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejas grāmata par mīlestību. Grāmatas autors iedvesmu smēlies no Cat, TV3 
Nakts čata meitenes Sanitas, kura bija kļuvusi par autora tālaika mūzu. Dzejas krājums tika vei-
dots vairākus gadus un pie lasītājiem nonāca 2020. gada rudenī.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006384
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008491
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007785
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008445
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007580
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Kopkataloga Id: 001008410
Akmentiņa, Daiga. Tālo zvaigžņu čuksti / Daiga Akmentiņa. — Rīga : Ezerrozes 
grāmatas, 2020. — 144 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-587-91-7 (iesiets) ; ISBN 
9789934587900 (kļūda).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001010403
Balts, Arturs. Bzzz pasakas / Arturs Balts ; māksliniece Daiga Deksne ; redaktore 
Vineta Vaišļa. — [Madonas novads] : [Arturs Vaišļa], 2020. — 57 lpp. : ilustrāci-
jas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-8851-1-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vecāku un bērnu atzinību guvušās „Šausmīgās pasakas” ir rosinājušas rakst-
nieku izdot turpinājumu. „Bzzz pasakas” ir sarakstītas ar domu, ka bērni ir nerimstošas enerģijas 
kamoliņi un vecāku, vecvecāku, pedagogu pienākums ir ievirzīt viņus uz pareizā dzīves ceļa.

UDK	 821.174-93-343

Kopkataloga Id: 001007354
Bauere, Inguna. Marta, mana Andromeda / Inguna Bauere ; grāmatas un vāka 
dizaina autore Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 221, [1] lpp. ; 
23 cm. — ISBN 978-9934-0-9030-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Visaugstākā svētīts izrādījās Martas Celmiņas šīszemes ceļš, piedzīvojot lielu 
mīlestību un strādājot darbu, kura lielākā alga — simtu un tūkstošu cilvēku neizmērojama patei-
cība par izglābto veselību un dzīvību. Marta Celmiņa — medmāsa, varonīgo latviešu strēlnieku 
baltais eņģelis, Latvijas Žēlsirdīgo māsu kustības dibinātāja. Hugo Celmiņš, Latvijas brīvības cīņu 
dalībnieks, viņu sauca par savu Andromedu, jo abi vienlīdz stipri mīlēja zvaigznes un vienlīdz 
spoži dega tām līdzās. Labais un ļaunais eksistē cieši līdzās. Viss atrodas līdzsvarā. Un tomēr labā 
uz pasaules noteikti ir vairāk, jo kā gan citādi mēs varētu izdzīvot...

UDK	 821.174-312.6+821.174-94

Kopkataloga Id: 001011567
Burga, Anna. Tētis : romāns / Anna Burga ; redaktore Daina Grūbe ; Natālijas Ku-
gajevskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 190, [1] lpp. ; 21 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 978-9934-0-8763-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Māsas Alise un Ieva aug bērnunamā Rundenes muižā, jo viņu māte ir alko-
holiķe, bet tēvi, katrai savs, nav zināmi. Meitenēm ir paveicies, jo viņām atrasta audžuģimene 
Francijā. Taču izrādās, ka viss nav tik vienkārši. Bērnunama kādreizējā audzēkne, tagad Francijas 
vēstniecības darbiniece Tīna Legrāna, apstākļu sakritības dēļ atgriezusies savā bērnības zemē, 
nojauš, ka skaistā vieta pie ezera slēpj sevī dīvainus un baisus notikumus. Liels psihotropo medi-
kamentu patēriņš, jaunās medmāsiņas Elīnas noslepkavošana pirms dažiem gadiem un vēl senā-
ki neparasti notikumi — tas viss liek Tīnai domāt, ka bērnunamā notiek noziedzīgi darījumi. Lai 
noskaidrotu patiesību, Tīnai ir jāatrod mazās Ievas tētis.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001007697
Cibuļs, Juris. Byusi vasals! / Cybuļu Jurs, Krakopu Zintis, Krapacu Ļuce, Linužu 
Jurs ; kruojuma sastuodietietojs i redaktors Cybuļu Jurs ; vuoki, karikaturas: Sly-
šans Prancs. — Reiga : Raudava, 2020. — 176 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts 
latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8907-0-3 (brošēts).
UDK	 821.174’282-36

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008410
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001010403
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007354
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001011567
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007697
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Kopkataloga Id: 001008414
Čaupals, Romāns. Vēstules nākotnei / Romāns Čaupals. — Rīga : Ezerrozes grā-
matas, 2020. — 228 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-587-99-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001008405
Dambis, Egils. Sieviete un mīlestība : dzeja / Egils Dambis ; redaktore Dzidra 
Medvedjeva ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 
199, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-587-92-4 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001008450
Daukste-Silasproģe, Inguna. Saule pusdienā : Ritas Gāles dzeja un dzīve / sakār-
tojusi un priekšvārdu sarakstījusi Inguna Daukste-Silasproģe ; atbildīgā redakto-
re Inguna Cepīte ; redaktors Jānis Kalve ; mākslinieks Ivo Grundulis. — Rīga : Pē-
tergailis, [2020]. — 432 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-33-522-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sagaidot dzejnieces Ritas Gāles 95. dzimšanas dienu, klajā nāk grāmata, kurā 
ir apkopoti visi līdz šim izdotie R. Gāles dzejas krājumi — „Kas lietu sauks” (1965), „Atkala” (1977), 
„Atšķirtā” (1990), „Pirms Saulgriežiem” (2005) kā arī recenzijas, apceres par krājumiem, intervi-
jas, sarunas, pašas dzejnieces dienasgrāmata. „Saule pusdienā” patiesībā ir Livingstonā mītošās 
dzejnieces kopoti raksti vienā, apjomīgā sējumā. 

UDK	 821.174(092)+821.174-1

Kopkataloga Id: 001008400
Dubkēvičs, Lotārs. Monologs atpakaļceļa pieturvietām / Lotārs Dubkēvičs ; 
vāka dizains: Elīna Salaka ; attēla autore Jolanta Ģērmane. — Rīga : Ezerrozes 
grāmatas, 2020. — 107 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — ISBN 978-9934-587-95-5 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  L. Dubkēviča stāsts ir atsevišķu stāstu savijums kopā. Tikai dažām personām, 
kuras netieši iesaistītas aprakstītajos notikumos, ir vārdi. Galvenais tēls mēģina atcerēties savu 
Vārdu. Jānis Trīspadsmitais ir tikai nosaukums.

UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008414
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008405
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008450
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008400
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Kopkataloga Id: 001005882
Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija : rakstu krā-
jums = Eduards Veidenbaums. Life and Oeuvre: Contexts and Reception : col-
lection of articles / redkolēģija: Iveta Ruskule, Marians Rižijs, Māra Grudule (zi-
nātniskā redaktore) ; redaktore Dr.philol. Ieva E. Kalniņa ; tulkotājas: Margarita 
Spirida, Laine Kristberga ; recenzentes: Zanda Gūtmane, Ieva Kalniņa ; vāka di-
zains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (241 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portrets, 20,87 MB. — Datnes nofor-
mējumam izmantots Anša Cīruļa darbs „Eduards Veidenbaums”. — Resursā uz-
rādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu 
rādītājs: 228.-236. lp. — Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā, 
ievads latviešu, igauņu un angļu valodā, titullapa paralēli latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 9789934185601 (kļūda).

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

UDK	 821.174(092)+821.174.09

Kopkataloga Id: 001008401
Ezerroze, Agnese. Mele / Agnese Ezerroze ; vāka dizains: Inese Gura. — [Rīga] : 
[Ezerrozes grāmatas], [2020]. — 152 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-587-86-3 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Mēs melojam. Vispirms jau mēs melojam paši sev. Par laimīgu un bezrūpīgu 
dzīvi. Par mīlestības trīsām, kas patiesībā ir kā elektrošoka strāva. Mūsu laime un labsajūta ir 
atkarīga tikai un vienīgi no sevis. Tāds laikmets. Tev līdzās ir cilvēks, bet tu saproti, ka esi viens. 
Tu turpini iet cilvēkos, bet tu saproti, ka esi viens. Mājās tu kauc no vientulības, no nesapratnes, 
no ilgām pēc glāsta, pēc pleca, kur pieglaust galvu.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001008398
Frišenbrūdere, Agnese. Saldumlācim lasīt tīk / Agnese Frišenbrūdere ; ilustrē-
jusi un mākslinieciski noformējusi Signe Ērmane ; redaktore Agnese Piļāne. — 
[Latvija] : IA-LABA : Ezerrozes grāmatas, [2020]. — 55, [8] lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 25 cm. — Ziņas par autori un mākslinieci: [62.-63.] lpp. — ISBN 978-
9934-587-97-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Agnese Frišenbrūdere šobrīd rada nenopietnus dzejoļus, lai nopietnajā pa-
saulē būtu vairāk prieka. Šī ir A. Frišenbrūderes pirmā sarakstītā dzejoļu grāmata bērniem. „Sal-
dumlācim lasīt tīk, dzejoļi tam neapnīk. Mežā, pļavā vai pat kokā grāmata tam vienmēr rokās”.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001009282
Gekišs, Nauris. Variācijas četros gadalaikos : sirsnīgi veltījumi draugiem un 
tuvākajiem / Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], [2020]. — 342 lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-8884-1-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  N. Gekiša apsveikuma dzejoļi noderēs dzimšanas dienās, vārdadienās, kāzu 
gadadienās, darba jubilejās un citos svinīgos gadījumos visa gada garumā.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001008397
Josts, Uldis. Mani putni / Uldis Josts ; Elīna Salaka, ilustrācijas un vāka dizains. — 
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 120 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-
9934-587-90-0 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005882
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008401
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008398
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009282
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008397
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Kopkataloga Id: 001008509
Kasims, Vilis. Lizergīnblūzs / Vilis Kasims ; redaktors Arvis Kolmanis ; dizaine-
ri: Tom Mrazauskas un Aleksejs Muraško. — [Rīga] : Orbīta, [2020]. — 109 lpp. ; 
19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — ISBN 978-9934-591-02-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  V. Kasima miniatūru krājumā apkopoti vairāk nekā 30 pēdējo divu gadu laikā 
tapuši īsprozas darbi, no kuriem daļa jau ir publicēti Latvijas plašsaziņas līdzekļos, ieskaitot žur-
nālus „Domuzīme” un „Konteksts”. Krājuma darbi izceļas ar valodas, struktūras un žanru daudz-
veidību. To vidū ir gan dzejprozai tuvi teksti, gan reālistiski īsstāsti, gan sirreālas etīdes.

UDK	 821.174-32

Kopkataloga Id: 001007532
Kravale, Dace. Dorabellas istaba / Dace Kravale ; ilustrējusi Vivianna Maria Sta-
nislavska ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un 
mazs, [2020]. — 52, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-574-29-0 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Dorabella ir meitene, kas no mammas Doriannas un viņas māsas Izabellas 
mantojusi ne vien salikto vārdu, bet arī rakstura īpašības, izdomu, aizraušanos ar mākslu un se-
nām, interesantām lietām. Tās ir lietas ar vēsturi un stāstu — katrs Dorabellas istabas iemītnieks 
prot runāt un atklāj savu izcelsmi un piedzīvojumus. Ziemassvētkos ciemos ierodas krustmāte, 
mākslas kuratore Izabella, un ierauga meitenes visa gada garumā sakrātos zīmējumus un savāk-
tos herbārijus. Izabellas vadībā istaba pārvēršas par dzīvu un līksmu mākslas izstādi — labāko 
Ziemassvētku dāvanu pašai Dorabellai un viņas draugiem.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001009257
Kvite, Maksimilians. Efekti un defekti : monologi ar āža kāju / Maksimilians 
Kvite ; Mikus Čavarta ilustrācijas ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Gundega 
Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 159, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-8692-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  M. Kvites vārds nebūs svešs vidēja gadagājuma radioklausītājiem, jo viņš 
18 gadus bijis radiožurnālists. Taču viņš ir arī rakstnieks, precīzāk, feļetonists. Jaunais krājums, 
kā vēsta nosaukums, ir monologu krājums. 13 monologos, kuri uzrakstīti pirms dažiem gadiem, 
rakstnieks lasītājam draiski un asprātīgi māj ar āža kāju, norādot uz dažu labu „defektu” līdzcil-
vēku raksturos. Īpaši asprātīgas ir tās humoreskas, kas rakstītas ventiņu izloksnē. Tā vien gribas 
nolasīt skaļi „riktig talsniek monolog” — tik krāsaina un bagāta ir ventiņ’š mēle.

UDK	 821.174-3+821.174-7

Kopkataloga Id: 001007950
Melece, Anete. Kiosks / Anete Melece ; redaktore Ineses Zandere ; dizains: Ane-
te Melece, Artis Briedis. — Rīga : liels un mazs, [2020]. — 33 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 29 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — ISBN 
9789934574108 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Stāstu par kāda Rīgas kioska pārdevēju Olgu, kas ir tik resna, ka iesprūdusi 
kioskā un netiek no tā ārā, Anete Melece vispirms īstenoja 2013. gadā, izveidojot animācijas īs-
filmu, kas ieguva starptautisku atzinību dažādos festivālos. Olga dienas vada, apkalpojot un uz-
klausot pircējus, šķirstot žurnālus un ilgojoties ceļot. Viņas sapnis ir nonākt siltajās zemēs un pie 
jūras baudīt skatu ar saulrietu. Kādu dienu nejaušu notikumu ķēde izvēršas tā, ka Olga ar visu 
kiosku iekrīt pilsētas kanālā, kas viņu aizpeldina tālu pasaulē — līdz pat kārotajai pludmalei ar 
palmām un sauli. Sižets mudina domāt par cilvēka „iesprūšanu” savā dzīvē un nespēju īstenot 
sapņus.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001008413
Mitrevica, Maruta. Miglā zvaigznes ganās / Maruta Mitrevica. — Rīga : Ezerro-
zes grāmatas, 2020. — 93, [12] lpp. : ilustrācijas, notis ; 21 cm. — Noformējumam 
izmantota Brigitas Ektermanes glezna. — ISBN 978-9934-587-93-1 (iesiets).
UDK	 821.174-1+821.174-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008509
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007532
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009257
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007950
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008413
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Kopkataloga Id: 001008538
Paklone, Inese. Latvijas dzimšanas dienas sala / Inese Paklone ; redaktore Gun-
dega Blumberga ; Gitas Treices ilustrācijas. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 36, 
[3] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9984-33-525-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā tiek meklēta dāvana, ko uzdāvināt Latvijai dzimšanas dienā. Ģimene 
nolemj, ka Latvijai ir jāuzdāvina kaut kas, kā tai nav — sala jūrā. Latvijai ir gara un daudzveidīga 
jūras robeža, taču nav nevienas salas, bet ģimenei ir dažādas idejas un plāni, kā šo salu iegūt. Tā 
gan būtu vērtīga dāvana! Latvija ir ļoti laba arī bez tādas salas, toties ar salu būtu mazliet lielāka. 
Latvijas dzimšanas dienā ģimene dabū peldošās salas, bet Latvija — saliņu, kas pagaidām izska-
tās pēc tējkannas paliktņa, no kura pēc tūkstoš gadiem noteikti izaugs īsta, pirmā Latvijas sala.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001008404
Sirds dimensija / Austra Ālmane, Ziedīte Kalna, Biruta Locika, Andris Marts, 
Astrīda Puķe, Sanita Solomeca. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 135 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-587-94-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001005013
Starp teksta baudu un dzimumdiferences kaislībām : veltījums akadēmiķei pro-
fesorei Ausmai Cimdiņai = Between the Pleasure of the Text and Passions of Gen-
der Differences : a festschrift in honour of Professor Ausma Cimdiņa / sastādītā-
ja un zinātniskā redaktore Dr.philol. Janīna Kursīte-Pakule ; redakcijas kolēģija: 
Dr.phil. Ella Buceniece, Dr. Anna Katherine Isaacs, Dr.philol. Ieva Kalniņa, Dr.phi-
lol. Indra Karapetjana, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.philol. Edgars Lāms, Aija Ro-
zenšteine, Dr.philol. Ilze Rūmniece, DhD Pavel Štoll, Dr.philol. Anastasija Vedela ; 
bibliogrāfiju veidojušas: Anastasija Vedela, Jana Klebā, Renāte Visocka, Dita Tret-
jakova ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, [2020]. — 391 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, daži raksti krievu vai angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-18-591-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata — veltījums akadēmiķei profesorei Ausmai Cimdiņai 70. dzimša-
nas dienā — ir sena, vācu akadēmiskajā kultūrā sakņota tradīcija savus izcilākos laikabiedrus 
viņu lielajās mūža gadskārtās sveikt un godināt ar zinātniskajiem pētījumiem un apcerēm par 
tēmām, kas jubilāram bijuši nozīmīgi viņa dzīves un darba gaitās. Izdevumā iekļauta profesores 
bibliogrāfija.

UDK	 821.174(092)+82.09+821.174.09

Kopkataloga Id: 001010978
Šteinberga, Ināra. Pasaku kalendārs / Ināra Šteinberga, teksts un fotogrāfijas ; 
vāka mākslinieciskais noformējums: Aija Pastare. — [Līvānu novads] : [Aija Pa-
stare], [2020].

2021. — 78, [1] lpp. : ilustrācijas ; 16×22 cm. — ISBN 978-9934-596-12-4 (ie-
siets).

UDK	 821.174-93-32+821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001011000
Šteinberga, Ināra. Ragana Nešisnetas ziemā : fotopasaka / Ināra Šteinberga, 
teksts un fotogrāfijas ; vāka mākslinieciskais noformējums: Aija Pastare. — [Lī-
vānu novads] : [Aija Pastare], 2020. — 85, [2] lpp. : fotogrāfijas ; 15×21 cm. — ISBN 
978-9934-596-11-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir turpinājums stāstam par jautro raganiņu Nešisnetas laikā, kad 
Raganijā atkal ieradusies Baltaismiers un noklājusi visu zemi ar pūkainu sniegu. Viņas piedzīvo-
jumus vasarā varat izlasīt pirmajā grāmatā.

UDK	 821.174-93-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008538
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008404
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005013
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001010978
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001011000
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Kopkataloga Id: 001007730
Štekelis, Jānis. Domājos... / Jānis Štekelis ; literārā redaktore Angelika Juš-
ko-Štekele ; dizains: Ilze Kukule. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata, 2020. — 
59 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts latviešu, krievu un latgaliešu rakstu valo-
dā. — ISBN 978-9934-582-89-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Domājos” ir krājums, kur saglabātas druskas no autora dzīves posma 20. 
gadsimta 70.-80. gados, kad vienkārši nebija iespēju domāt un izteikties citādi, kā vien dzejā. 
Dedzīgā aizrautībā tolaik tapa trīs krājumi, kas šeit patvērušies divos dzejas ciklos — „Rīta gājējs” 
un „Krāsu mātei”.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001008419
Točs, Arvīds. Caur Tevi pasaule elpo / Arvīds Točs ; redaktore Agnese Piļāne. — 
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 400 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-587-89-4 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001009562
Vanags, Pēteris. Krustām šķērsām pāri lielai peļķei / Pēteris Vanags ; priekš-
vārds: Latvijas Goda Ģenerālkonsule Venecuēlā Irēne Kēse de Sadde kundze. — 
Rīga : Sava grāmata, 2020. — 357 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-582-
88-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad vecākā paaudze aiziet, daudzi jautājumi paliek neatbildēti, jo vairs nav 
kam prasīt. Pētera grāmatas, kas ir tik brīvi un atklāti rakstītas, ir liels mantojums, ko Pēteris at-
stāj saviem bērniem, radiem un draugiem. Kopš Pēteris kopā ar saviem vecākiem atstāja Latviju, 
viņa dzīve ne vienmēr bijusi saulaina. Arī pieaugušajos gados ir bijuši grūti brīži, bet viņa atbalsts 
vienmēr ir bijusi dzīvesbiedre Irene Trinkunas. Abiem kopā nav trūcis ne drosmes, ne gribas tos 
pārvarēt.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001011622
Veinberga, Jana. Mākoņaina nakts : detektīvs / Jana Veinberga ; vāka dizaina 
autore Natālija Kugajevska ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 316, [1] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 978-9934-
0-8724-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Beta no mātes mantojusi skaisto viesnīcu „Pie ezera”, taču pēdējā laikā biz-
ness nesokas, jo kāds sācis kaitēt viņas īpašumam: apraksta sienas, nogremdē laivu, nogalina 
suni, izplata riebīgas baumas, veic viltus zvanus. Beta nespēj iedomāties, kam viņa varētu būt 
ieriebusi, un problēmas neatrisina arī simpātiskā, bet noslēpumainā bijušā advokāta Filipa ne-
gaidītā uzrašanās. Situācija vēl vairāk saasinās, kad ezera krastā tiek atrasts vietējā deputāta Miz-
ra līķis. Aizdomās turamo netrūkst, bet kurš no tiem ir īstais kaitnieks un slepkava? To nāksies 
noskaidrot Filipa draugam, privātdetektīvam Stasam ar partneri Laumu.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001008523
Veips, Lauris. Interesantās dienas / Lauris Veips ; redaktors Artis Ostups ; di-
zaineri: Tom Mrazauskas un Aleksejs Muraško. — [Rīga] : Orbīta, [2020]. — 49, 
[4] lpp. ; 19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — ISBN 978-9934-591-03-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Interesantās dienas” ir Laura Veipa pirmais dzejas krājums. L. Veips ir dzej-
nieks un žurnālists, viens no spilgtākajiem latviešu jaunās paaudzes autoriem. Viņa dzeju rakstu-
ro lieliska humora izjūta, oriģināla tēlu sistēma un frāzes tīrība. L. Veips savā dzejā atvēl vietu arī 
sarunvalodas ietekmei un protestam pret uzspēlētu intelektuālismu.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007730
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008419
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Kopkataloga Id: 001009495
Zaķe, Iveta. Mīlestības pēdiņas : romantiskās dzejas krājums / Iveta Zaķe. — 
Rīga : Sava grāmata, 2020. — 46 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-87-5 (ie-
siets) ; ISBN 9789934582882 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Dzeja I. Zaķi ir saistījusi vienmēr. Tas veids, kādā tiek izteikta doma, ir unikāls 
un neparasts. Tā pieskaras citādi, uzrunā un aizkustina sirdi. Tā vienkārši pati atnāk. Grāmatā 
apkopoti dzejoļi, kas aizskar mūsu romantikas stīgas. Tas, par ko katrs klusi sapņojam, pēc kā 
ilgojamies, par ko mazliet kautrējamies teikt citiem, bet bez kā mūsu sirds jūtas nevar izdzīvot.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001007746
Zēriete, Inita. Pasakas par gadalaikiem / Initas Zērietes teksts un ilustrācijas ; 
Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Avots, [2020]. — 74, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-590-13-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pasakas ļauj bērnam iepazīt visa gada ritējumu, saskatīt skaistumu dabā da-
žādos gadalaikos un ļauj novērtēt patiesu draudzību. Galvenais varonis ir Pēterītis, mazs zēns, 
kurš dodas izzināt un iepazīt gadalaikus. Mazos lasītājus pārsteigs Pētera tikšanās un draudzība 
ar Ziemu, Pavasari, Vasaru un Rudeni, kuri arī atklāj savus noslēpumus.

UDK	 821.174-93-343

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001010105
Kunnass, Mauri. Ziemassvētku vecītis : grāmata par Ziemassvētku vecīša un 
rūķu dzīvi Korvatunturos / Mauri Kunnass ar Tarjas Kunnasas palīdzību ; no 
somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. — 49, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Joulupuk-
ki. — ISBN 978-9934-0-9052-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ziemassvētku stāsts, kam nav līdzīgu! Vai jūs vēlētos ieskatīties pasaules sle-
penākajā rotaļlietu darbnīcā? Vai varbūt ieskriet apsveicināties ar īsto Ziemassvētku vecīti un 
viņa sārtvaidzi kundzi Korvatunturos? Tikai retais zina, kā izskatās Ziemassvētku vecīša zemē. 
Par laimi, somu rakstnieks un karikatūrists Mauri Kunnass vienmēr ir bijis labos draugos ar rū-
ķiem un šajā grāmatā iepazīstina lasītājus ar Ziemassvētku vecīša un viņa mazo, čaklo palīgu 
aizraujošo dzīvi.

UDK	 821.511.111-93-32

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 001007463
Contra. Visi ir visgudrākie / Contra ; ilustrējusi Ulla Sāra ; no igauņu valodas 
atdzejojis Guntars Godiņš ; redaktore Inese Zandere. — [Rīga] : liels un mazs, 
[2020]. — 76, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Kõik on kõige 
targemad. — ISBN 978-9934-574-48-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Igauņu dzejnieks Contra uzrakstījis jautrus, delverību pilnus dzejoļus par 
skolu un mācīšanos. Zem uzjautrinošās joku virskārtas atrodamas nopietnas atklāsmes par sva-
rīgām vērtībām.

UDK	 821.511.113-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009495
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007746
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001010105
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007463
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Kopkataloga Id: 001007450
Rauda, Pireta. Kā izglābt mazītiņo mammu / Pireta Rauda ; autores ilustrācijas ; 
no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere ; dizains: 
Ūna Laukmane. — [Rīga] : liels un mazs, [2020]. — 113, [4] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Lugu Sandrist, Murist, tillukesest emmest ja näh-
tamatust Akslist. — ISBN 978-9934-574-47-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sanders ir kāds parasts zēns, kurš divatā ar mammu dzīvo netālu no liela par-
ka četrstāvu nama pirmajā stāvā. Kā daudziem zēniem, arī Sanderam patīk futbols un šokolādes 
saldējums, un svētdienās ilgi gulēt. Arī Sandera mamma ir pavisam parasta, taču tikai līdz dienai, 
kad sarūk maziņa kā legovīriņš. Tad sākas savādi notikumi, kuros piedalās ne tikai Sanders un 
mamma, bet arī klaiņojošais suns Neris, neredzamais zēns Aksels, daudzpusīgais tēvocis Allans 
un rotaļu lāčus mīlošu dāmu klubiņš.

UDK	 821.511.113-93-34

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001006499
Aizraujoši stāsti zēniem / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Antra Jansone. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Illustrated Stories for Boys. — ISBN 978-
9934-16-810-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis aizraujošo stāstu krājums ar brīnišķīgām ilustrācijām palīdzēs attīstīt iz-
tēli, papildinās vārdu krājumu un iedvesmos bērnus pašus ķerties pie lasīšanas!

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 001006496
Burvīgi stāsti meitenēm / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Illustrated Stories for Girls. — ISBN 978-
9934-16-811-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis burvīgo stāstu krājums ar brīnišķīgām ilustrācijām palīdzēs attīstīt iztēli, 
papildinās vārdu krājumu un iedvesmos bērnus pašus ķerties pie lasīšanas!

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007450
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006499
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006496
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902  Arheoloģija

Kopkataloga Id: 001008453
Arheologu pētījumi Latvijā 2018.-2019. gadā / sastādītāji un redaktori: Juris Ur-
tāns, Ingrīda Līga Virse ; mākslinieks Rihards Delvers ; redakcijas kolēģija: Dr.
hist., Dr.habil.art. Juris Urtāns (redakcijas kolēģijas vadītājs), Dr. Valdis Bērziņš, 
Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Antonija Vilcāne, Dr.hist. Ingrīda Līga Virse ; 
Latvijas Arheologu biedrība. — [Rīga] : NT Klasika, 2020. — 254, [1] lpp. : ilus-
trācijas, kartes, plāni ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 221.-[247.] lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi un satura rādītājs angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-8908-2-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums ir kārtējais arheologu pētījumu rezultātu apkopojums par pēdē-
jiem diviem gadiem — 2018. un 2019. gadu. Krājuma raksti un pašu arheologu iesniegtā bibliogrā-
fija apliecina, ka Latvijas arheoloģija pilnvērtīgi attīstās, pētot un skaidrojot gan akmens laikme-
tu, gan arī agro metālu laikmetu, dzelzs laikmetu, viduslaikus un jaunos laikus.

UDK	 902(474.3)(082)

91  Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi. 
Reģionālā ģeogrāfija

Kopkataloga Id: 001008141
Barons, Krišjānis. Mūsu Tēvzemes aprakstīšana / Krišjānis Barons un citi lat-
vieši ; sastādītāja un priekšvārda autore Rūta Šmite ; redaktore Ieva Jansone ; 
pēcvārds: Žanete Grende, ; ilustrācijas: Ieva Krūmiņa. — Rīga : Imanta Ziedoņa 
fonds „Viegli”, 2020. — 369 lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrā-
cijas, karte, portreti ; 22 cm + pielikums (1 salocīta lp. karte). — Izdevumā ie-
kļauta pirmizdevuma faksimila „Muhsu tehwsemmes aprakstischana un daschi 
peelikkumi ihsumâ saņemti” (1859) reprodukcija vecajā ortogrāfijā ar fraktūras 
burtiem un transkribētais teksts latviešu valodā. — Bibliogrāfija: 181.-182. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs, vietvārdu rādītājs: 165.-180. lpp. — ISBN 978-9934-8638-6-
8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  K. Barona un citu latviešu sarakstītā grāmata „Mūsu Tēvzemes aprakstīšana” 
ir viena no pirmajām ģeogrāfijas grāmatām Baltijas reģionā. K. Barons kopā ar Krišjāni Valdemā-
ru un Juri Alunānu to sarakstījuši 1859. gadā un līdz šim grāmata nav pārcelta mūsdienu latviešu 
valodā. Ziedoņa muzeja komanda atlasījusi mūsdienu pētniekus, kuri papildinājuši izdevumu ar 
aktuālo par mūsdienām un skaidrojumus par K. Barona un citu jaunlatviešu rakstīto. Grāmatā 
publicēti arī līdz šim neredzēti mākslas darbi no Vilhelma Purvīša, Jaņa Rozentāla un citi Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas darbi, kā arī vēsturiska mūsdienu Latvijas teritorijas karte.

UDK	 913(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001009585
Maldups, Aivars. No Pārdaugavas līdz Aļaskai / Aivars Maldups ; vāku dizains: 
Inta Maldupe. — [Jūrmala] : [Aivars Maldups], [2019]. — 336 lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-19-923-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jurists Aivars Maldups, bijušais Tieslietu ministrijas valsts sekretārs un VSIA 
„Latvijas Vēstnesis” valdes loceklis, vasaras nogalē, svinot nozīmīgu dzīves jubileju, izdevis apjo-
mīgu, fotogrāfijām bagātīgi ilustrētu piedzīvojumu grāmatu, kas tapusi, apkopojot iespaidus, kas 
radušies, medījot, makšķerējot un vērojot dabu Latvijā, Grenlandē, Sibīrijā, Aļaskā un daudzviet 
citur pasaulē. Grāmata nav tikai par lomiem un trofejām, tās vērtība ir pārdomas par cilvēka 
saistību ar dabu un dzīves jēgu. Atmiņas un atziņas grāmatā izceļas ar tēlainu stāstījumu par 
piedzīvoto un novēroto dabā.

UDK	 910.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008453
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008141
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009585
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94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001006382
Valsts pirms valsts (1 : 2017 : Rīga, Latvija). Vara, zeme un sabiedrība: politiskās 
un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā : Latvijas simtga-
des jubilejai veltītā konferenču cikla „Valsts pirms valsts” pirmās starptautiskās 
zinātniskās konferences rakstu krājums / sastādītājs, ievada autors Dr.hist. And-
ris Šnē ; zinātniskie recenzenti: Dr.hist. Armands Vijups, Dr.hist. Gunita Zariņa, 
PhD Heiki Valks ; tulkojums no angļu valodas un angļu valodas tekstu redaktore 
Eva Eihmane ; literārās redaktores: Ieva Jansone un Agita Kazakeviča ; priekšvār-
da autori: Andris Vilks, Vija Daukšte ; mākslinieciskais noformējums: Anete Krū-
miņa ; Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. — 229, [2] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoriem: 224.-[231.] lpp. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, ietver tulkojumus no angļu va-
lodas, rakstu kopsavilkumi un satura rādītājs arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-
850-85-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Konferencē aplūkoti Austrumbaltijas reģiona, ieskaitot Latvijas teritoriju, 
vēstures pavērsieni, pārejot no aizvēstures uz viduslaikiem. Pēc vikingu laikmeta kolīzijām kopš 
12. gadsimta nogales reģiona vietējās sabiedrības saskārās ar jaunām, kristiešu iekarojumu izrai-
sītām izmaiņām, kas noveda gan pie kardinālām sociālajām, politiskajām un kultūras attiecībām 
reģionā, gan arī Austrumbaltijas piespiedu iekļaušanas reliģiskā pakļautībā.

UDK	 94(474)”11/12”(082)+94(474.3)”.../1200”(082)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001010872
Apals, Gints. Latvieši, vācbaltieši un Krievija : polemiska saruna / Gints Apals, 
Māris Zanders ; radošais redaktors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Sau-
līte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Aminori, [2020]. — 158, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — (Latvijas vēstures mīti un versijas). — Bibliogrāfi-
ja: 156.-158. lpp. — ISBN 978-9934-8844-8-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā meklētas atbildes uz daudziem neērtiem jautājumiem Latvijas vēs-
turē: kāpēc vācbaltieši ir izslēgti no latviešu vēsturiskās atmiņas un tiek asociēti ar ļaunajiem ba-
roniem, kāpēc Latvijas Republikas vara nenovērtēja vācbaltiešu nopelnus cīņā pret boļševikiem, 
kāpēc latvieši līdz pat 1940. gadam par galveno eksistenciālo draudu uzskatīja Vāciju, vāciešus un 
vācbaltiešus, nevis Krieviju.

UDK	 94(474.3)”1796/1918”+94(474.3)(=112.2)

Kopkataloga Id: 001008566
Beķere, Kristīne. Latvijas neatkarības idejas uzturēšana Trimdā no 1940. gadu 
vidus līdz 1980. gadu otrai pusei: politiskā darbība : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai vēstures un arheoloģijas nozarē, apakšnozare: 
Latvijas vēsture / Kristīne Beķere ; darba zinātniskais vadītājs Dr.habil. hist. An-
tonijs Zunda ; darba recenzenti: Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Ph.D. Andrejs Plakans, 
Ph.D. Metjū Kots ; Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts = Maintaining 
the Idea of Latvia’s Independence in Exile from the Mid-1940s to the Second Half 
of 1980: Political Activity : summary of doctoral thesis submitted for the degree 
of doctor of history and archaeology, subfield of history of Latvia / Kristīne Beķe-
re ; supervisor Dr.habil.hist. Antonijs Zunda ; reviewers: Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, 
Ph.D. Andrejs Plakans, Ph.D. Metjū Kots ; University of Latvia. Institute of Latvian 
History. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 51 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
51. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās — ISBN 978-9934-18-603-5 (bro-
šēts).
UDK	 94(474.3)”19”(043)+323.26(=174)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006382
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001010872
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008566
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Kopkataloga Id: 001009124
Beķere, Kristīne. Latvijas neatkarības idejas uzturēšana Trimdā no 1940. gadu 
vidus līdz 1980. gadu otrai pusei: politiskā darbība : promocijas darbs / Kristīne 
Beķere ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.hist. Antonijs Zunda ; Latvijas Universitā-
te. Vēstures un filozofijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 
259 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 236.-252. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 94(474.3)”19”(043)+323.26(=174)(043)

Kopkataloga Id: 001008238
Dokumentārā mantojuma bagātības Latvijas arhīvos / galvenā redaktore Valda 
Pētersone ; redakcijas padome: Nikolajs Rižovs (priekšsēdētājs), Andris Caune, 
Anita Čerpinska, Aleksandrs Ivanovs, Ēriks Jēkabsons, Aija Kalnciema, Andrejs 
Plakans, Ingūna Slaidiņa, Māra Sprūdža, Gvido Straube, Kārlis Zvirgzdiņš ; li-
terārā redaktore Ilze Antēna ; angļu teksta redaktore Antra Legzdiņa ; ievads: 
Ēriks Jēkabsons ; māksliniece Ināra Jēgere. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais arhīvs, 
2020. — 253, [3] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — (Lat-
vijas Valsts vēstures arhīva starptautiskie zinātniskie lasījumi ; VI [6]). — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi, ievads un 
satura rādītājs arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-8854-4-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lai gan epidemioloģiskās situācijas dēļ šogad Latvijas Valsts vēstures arhīva 
zinātniskie lasījumi nenotika, ir izdots sestais lasījumu rakstu krājums „Dokumentārā mantoju-
ma bagātības Latvijas arhīvos”. Krājumā lasāmi Latvijas un ārvalstu autoru raksti par dažādiem 
arhīvu dokumentiem, kolekcijām, to vēsturi un izmatošanas iespējām.

UDK	 94(474.3)”17/18”(082)

Kopkataloga Id: 001010830
Šiliņš, Jānis. Ķēpīga tēma. Latvieši — boļševiku balsts? / Jānis Šiliņš, Māris Zan-
ders ; radošais redaktors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zande-
re ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Aminori, [2020]. — 110, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 19 cm. — (Latvijas vēstures mīti un versijas). — Bibliogrāfija: 108. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8844-9-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vēstures zinātņu doktora Jāņa Šiliņa un žurnālista Māra Zandera grāmata 
veltīta Latvijas vēstures neērtiem jautājumiem, par kuriem nereti klusē. Kāpēc latvieši 20. gad-
simta sākumā bija tik kreisi? Kāpēc boļševiku spicē Padomju Krievijā pēc 1917. gada Oktobra ap-
vērsuma bija tik daudz latviešu un kāpēc izveidojās latviešu kliķe čekā? Kāpēc latviešu strēlnieki 
kļuva „sarkani” un vai viņi tiešām bija Ļeņina gvarde? Kas īsti bija Jukums Vācietis un ko patiesībā 
gribēja Pēteris Stučka? Jānis Šiliņš uzskata, ka vēsturē vispār nevajadzētu būt „neērtām tēmām”, 
kas tikai rada nevajadzīgas bailes vai kompleksus.

UDK	 94(474.3)”1796/1918”

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=001009124
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008238
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001010830
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