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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
005 Pārvaldība. Vadzinības
Kopkataloga Id: 001003533
Lapiņa, Inga. Visaptverošā kvalitātes vadība : metodiskie norādījumi bakalaura
profesionālo studiju programmai / izstrādāja: Dr.oec. Inga Lapiņa, Mg.sc.soc. Irina Degtjarjova, Mg.oec. Jolanta Janauska, Dr.sc.ing. Jānis Mazais ; redaktore Irēna
Skārda ; dizains un vāka dizains: Paula Lore ; RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Ražošanas kvalitātes institūts. Kvalitātes tehnoloģiju katedra. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 35 lpp., 15 nenumurētas lpp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: [36.-37.] lpp. — ISBN 978-9934-22-435-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Metodiskie norādījumi paredzēti bakalaura profesionālo studiju programmas „Visaptverošā kvalitātes vadība” studentiem, lai nodrošinātu vienotas prasības studiju laikā
izstrādājamo rakstu darbu struktūrai, apjomam, noformējumam un aizstāvēšanas kārtībai. Norādījumi paredzēti arī programmas īstenošanā iesaistītajam akadēmiskajam personālam, bakalaura darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Metodiskie
norādījumi ir izstrādāti kā vadlīnijas studiju darbu, prakses atskaites un bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.

UDK

005.6(072)

Kopkataloga Id: 001003526
Lapiņa, Inga. Visaptverošā kvalitātes vadība : metodiskie norādījumi maģistra
profesionālo studiju programmai / izstrādāja: Dr.oec. Inga Lapiņa, Mg.sc.soc. Irina Degtjarjova, Mg.oec. Jolanta Janauska, Dr.sc.ing. Jānis Mazais, Dr.sc.ing. Iveta
Mežinska ; redaktore Irēna Skārda ; dizains un vāka dizains: Paula Lore ; RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Ražošanas kvalitātes institūts. Kvalitātes
tehnoloģiju katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 35 lpp., 15 nenumurētas
lpp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: [36.-37.] lpp. — ISBN 978-9934-22-491-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Metodiskie norādījumi paredzēti maģistra profesionālo studiju programmas
„Visaptverošā kvalitātes vadība” studentiem, lai nodrošinātu vienotas prasības studiju laikā izstrādājamo rakstu darbu struktūrai, apjomam, noformējumam un aizstāvēšanas kārtībai. Norādījumi paredzēti arī programmas īstenošanā iesaistītajam akadēmiskajam personālam, maģistra
darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Metodiskie norādījumi ir izstrādāti kā vadlīnijas studiju darbu, prakses atskaites un maģistra darba izstrādāšanai
un aizstāvēšanai.

UDK
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Kopkataloga Id: 001005477
Каплан, Ярослав. Взлом корпоративной культуры : четыре типа корпоративной культуры : книга-презентация / Ярослав Каплан. — [Rīga] : Power
Consult, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (273 lp., PDF) : ilustrācijas ; 9,86 MB. —
ISBN 978-9934-8899-5-0 (PDF).
UDK
005.73

050 Seriālizdevumi. Periodiskie izdevumi
Kopkataloga Id: 001008432
Ģimenes gadagrāmata / sastādījusi un priekšvārdu sarakstījusi Gunta Lūse. —
Rīga : Latvijas Mediji, 2020.
2021. — 191 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Autori: Aija Lietiņa, Arta Ciša, Gunta
Lūse, Ģirts Kasparāns, Ilze Lavrinoviča, Inita Šteinberga, Iveta Galēja, Laura
Mangule, Marta Rītupe, Mārtiņš Kalnbērziņš, Regīna Olševska, Sandra Ruska,
Zane Eniņa. — ISBN 978-9934-15-818-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ģimenes gadagrāmata būs labs sabiedrotais un palīgs ne vien atgādinot svētku datumus, bet arī sniedzot padomus — psiholoģijā, veselības aprūpē, skaistumkopšanā, bērnu
audzināšanā, mājturībā un tūrismā. Gadagrāmatā atradīsiet noderīgu kalendāriju ģimenes ikdienas plānošanai, iedvesmu savstarpējo attiecību sakārtošanai, padomus skaistumam un veselības
uzlabošanai, ieteikumus, veidojot bērniem draudzīgu vidi un palīdzību, plānojot ceļojumus.

UDK

(059)

Kopkataloga Id: 001010428
Ģimenes gadagrāmata / teksta sastādītāja Kristīna Blaua ; atbildīgā redaktore
Liene Soboļeva ; literārā redaktore Sandra Skuja ; grafiskais noformējums: Ingus
Feldmanis. — [Rīga] : Liegra, [2020].
2021. — 440 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Reader’s Digest). — ISBN 978-9934572-60-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Praktisko padomu gadagrāmata ir labs veids, kā sekot līdzi šķietami pašsaprotamam, bet reizēm grūti izpildāmam principam — ne tikai sapņot un iztēloties, kā varētu
padarīt dzīvi skaistāku, labāku, ērtāku un veselīgāku, bet lielu daļu no iedomātā īstenot. Vēl labāk — katrā lappusē atradīsi vietu, kur ieceres pierakstīt, tādējādi dodot mazus solījumus sev
katru mēnesi un katru dienu.

UDK

(058)

Kopkataloga Id: 001008440
Latvijas Avīzes gadagrāmata / sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Arta
Ciša. — Rīga : Latvijas Mediji, 2020.
2021. — 191, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Rakstu autori:
Maija Baiža, Arta Ciša, Zane Eniņa, Guntis Eniņš, Andris Ģērmanis, Mārtiņš
Kalnbērziņš, Valda Laugale, Gunta Lūse, Edgars Mūkins, Ārija Rudlapa, Viesturs Sprūde, Inita Šteinberga, Normunds Treimanis, Daiga Zute. — ISBN 9789934-15-814-8 (brošēts).
UDK
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069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes
Kopkataloga Id: 001008455
Ambrozs, Timotijs. Muzeju darbības pamati / Timotijs Ambrozs, Krispins Peins ;
tulkojuši: Anita Jirgensone, Ilze Knoka, Astrīda Rogule, Anda Vilka, Indra Vīlistere, Ārija Ubarste, Vita Rinkēviča, Agrita Ozola ; tulkojuma redaktori: Anita Jirgensone, Jānis Garjāns ; tulkojuma recenzente Līvija Blūmfelde ; ICOM. — Atkārtots
izdevums. — [Rīga] : Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (202 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,79 MB. — (Muzeoloģijas bibliotēka). — Bibliogrāfija: 191.-202. lp. — Oriģinālnosaukums: Museum Basics. —
ISBN 978-9934-8287-5-1 (PDF).
A n o t ā c i j a : Grāmata „Muzeja darbības pamati” ir stabils un nepieciešams Latvijas muzeju profesionalitātes stūrakmens. Šis apjomīgais un vispusīgais darbs būs rokasgrāmata gan pieredzējušajiem muzeja darba speciālistiem viņu vēlmē pilnveidoties, gan tiem jaunajiem cilvēkiem,
kas savu dzīvi gribēs saistīt ar muzeju.

UDK

069

070 Laikraksti. Prese. Žurnālistika
Kopkataloga Id: 001011615
Jākobsons, Gunārs. Pie mikrofona Gunārs Jākobsons / Gunārs Jākobsons ; redaktore Gundega Sēja ; Eduarda Groševa vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 303, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-8940-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Paaudze, kura piedzīvojusi Latvijas radio veidotās „Mikrofona” dziesmu aptaujas, atceras ilggadējo vadītāju Gunāru Jākobsonu. Citi tālaika cilvēki, iespējams, atceras sporta komentētāju Jākobsonu, vēl citi varbūt zina Gunāru kā dziesmu svētku vadītāju Mežaparka
estrādē. Lai kādā jomā grāmatas varonis būtu darbojies, viņa radošā mūža darbarīks allaž bijis
mikrofons. Nu, kad mikrofons daļēji nolikts malā, Gunārs Jākobsons sēdies pie baltas lapas, lai
izstāstītu savu dzīvi — pirmās bērnības atmiņas, puikas gadu delverības, studiju laiku un pasakainos piedzīvojumus, komentējot pasaules meistarsacīkstes un Olimpiskās spēles.

UDK

087.5

070(474.3)(092)

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001011796
Agurkytė, Živilė. Murr modes nams : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / Živilė
Agurkytė ; [ilustratores]: Paulina Bitinaitytė, Miglė Šimatonytė. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020].
Dizaineru grāmata. Pilsētā. — 18 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes, 2 nenumurētas lp. trafareti : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots
no lietuviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Miau mados namai. Dizaineres
knyga. Miestas. — ISBN 978-9934-0-9133-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Trīs labākās draudzenes — Emma, Līna un Anna — plāno pavadīt burvīgi
MURRīgu dienu pilsētā. Draudzeņu skapji ir pilni ar drēbēm, bet viņas nevar izvēlēties, kā vislabāk ģērbties. Darbojoties ar šo grāmatu, būs iespēja palīdzēt draudzenēm, saskaņojot matu
sakārtojumu ar meikapu un apģērbu un izvēloties atbilstošus aksesuārus.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001011783
Agurkytė, Živilė. WOWzītes : krāsojamā grāmata / Živilė Agurkytė ; tulkojusi Diāna Romanoviča ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 18 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. —
Oriģinālnosaukums: WOWzy. Wow villa. — ISBN 978-9934-0-9088-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Trīs labākās draudzenes Zemene, Mētra un Zvaigzne ir tik satriecošas, ka
visi tās apbrīno un sajūsmā noelšas WOW! Tāpēc viņas sauc par wowzītēm. Fantastiskā wowzīšu
pasaule gaida arī tevi — pašu lieliskāko un wowzīgāko no visām wowzītēm. Dodies ceļojumā pa
wowvillu un iepazīsti wowzīšu pasauli, krāsojot un izrotājot to ar uzlīmēm!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001008283
Apburtais mežs : zīmējumu grāmata / no vācu valodas tulkojusi Gunta Kalniņa ;
ilustrācijas: Mia Štaingrēbere ; mandalas: Tannaza Afšara, Elizabete Galasa. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 28 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm + koka
irbulītis. — Oriģinālnosaukums: Der verwunschene Wald. — ISBN 978-9934-15776-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ar koka irbulīti noskrāpē melno aizsargkārtiņu un satiec fejas, vienradzi, maģiskā meža garus! Fantastiskie meža iedzīvotāji aizvedīs tevi uz savu brīnišķīgo pasaku valstību.
Noskrāpē figūras pilnībā vai daļēji un iezīmē attēlā pats savus ornamentus, līnijas un punktus! Ar
krāsainajiem zīmuļiem tu vari izkrāsot lieliskas mandalas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001008394
Burvju pasaule : neoficiālā fanu māksla par Harija Potera tēmu : zīmējumu grāmata / teksts: Katarīna Benša ; no vācu valodas tulkojusi Gunta Kalniņa ; ilustrācijas: Mias Štaingrēberes zīmēšanas skola [un vēl 5 ilustratori]. — Rīga : Latvijas
Mediji, [2020]. — 28 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm + koka irbulītis. —
Oriģinālnosaukums: Kritzel-Kratzel Zauberwelt: inoffizielle Fan Art zu Harry
Potter. — ISBN 978-9934-15-777-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Tumšās lappuses gaida, lai tās pārvērstu par dzīvespriecīgiem, krāsainiem,
maģiskiem attēliem! Švīk! Švāk! Un atbrīvojas burvīgs attēls! Atklāj piedzīvojumu ainas, uzbur
pats savus personāžus melnajā krāsā un radi maģiskus darbus. Ar savu burvju spēku tu vari pārvērst katru lappusi par unikālu brīnumu pasauli! Atklāj fantastisku, mirdzošu burvju pasauli,
izmantojot bambusa irbulīti.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001013551
Busquets, Jordi. Vienradži : krāso un līmē! / [ilustrācijas]: Jordi Busquets. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 8 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 18×21 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Unicornios: para pintar y pegar. — ISBN 978-9934-0-8911-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Burvīga krāsojamā grāmatiņa, kuras galvenie varoņi ir vienradži dažādās dzīves situācijās. Izkrāsotos attēlus mazais mākslinieks var papildināt ar uzlīmēm.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001013567
Busquets, Jordi. Vienradži : krāso un līmē! / [ilustrācijas]: Jordi Busquets. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 8 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 18×21 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Unicornious: para pintar y pegar. — ISBN 978-9934-0-8910-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Burvīga krāsojamā grāmatiņa, kuras galvenie varoņi ir vienradži dažādās situācijās. Izkrāsotos attēlus mazais mākslinieks var papildināt ar uzlīmēm.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001010119
Mašidlauskytė, Roberta. Pārvērt ūdeni krāsās! / [māksliniece] Roberta Mašidlauskytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Brīvdienas. — 8 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Dzejoļa
„Brīvdienas” autore Guna Pitkevica. — Oriģinālnosaukums: Spalvink vandeniu su meškiuku. Atostogos. — ISBN 978-9934-0-8976-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī ir pārsteidzoša krāsojamā grāmatiņa, kurai nav nepieciešami ne zīmuļi, ne
krāsas. Paņem trauciņu ar ūdeni un otu. Velc ar saslapinātu otu pa pelēko, punktēto laukumu, un
krāsas brīnumainā veidā parādīsies pašas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001010113
Mašidlauskytė, Roberta. Pārvērt ūdeni krāsās! / [māksliniece] Roberta Mašidlauskytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].
Dzimšanas diena. — 8 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Dzejoļa „Dzimšanas diena” autore Guna Pitkevica. — Oriģinālnosaukums: Spalvink vandeniu su meškiuku. Gymtadienis. — ISBN 978-9934-0-8975-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šī ir pārsteidzoša krāsojamā grāmatiņa, kurai nav nepieciešami ne zīmuļi, ne
krāsas. Paņem trauciņu ar ūdeni un otu. Velc ar saslapinātu otu pa pelēko, punktēto laukumu, un
krāsas brīnumainā veidā parādīsies pašas.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001011775
Miciulevičiūtė-Smeu, Jurgita. Laumiņas un viņu neparastie draugi : krāsojamā
grāmata / Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu ; tulkojusi Diāna Romanoviča ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 16 nenumurētas lpp.,
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Fėjos ir jų
fantastiniai gyvūnai. — ISBN 978-9934-0-9087-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ienirsti maģiskajā laumiņu pasaulē un iepazīsties ar viņu neparastajiem
draugiem! Grāmatā tu sastapsi visburvīgākās, visskaistākās laumiņas ar mirdzošiem matiem,
krāšņiem tērpiem un skaistām rotām. Iepazīsi arī burvju dzīvniekus, laumiņu uzticamos draugus — gan Lidojošo tīģeri, gan Pavasara vienradzi, gan liesmojošo Fēniksu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001011808
Miciulevičiūtė-Smeu, Jurgita. Muris un Ņuris : ēdam! / Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu ; [ilustratores]: Jurgita Juškaité-Jakaitiené, Neringa Daumantaité ;
tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 16
nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Noriukas ir Nenoriukas. Valgome!. — ISBN 978-9934-0-9132-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Muris ar draugiem rotaļlaukumā jautri pavada laiku, bet Ņuris jūtas pavisam
nelāgi. Kāpēc tā? To varēs uzzināt, izlasot par Mura un Ņura piedzīvojumiem, bet draiskie uzdevumi palīdzēs bērnam saprast, cik svarīgi ir ēst veselīgu pārtiku un ievērot personīgo higiēnu.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001011672
Ņau, ņau! : glaudāmgrāmatiņa / tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cats: touch and
feel. — ISBN 978-9934-0-8810-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ko prot darīt kaķi? Kādas īpašas spējas tiem piemīt? Ko kaķi ēd? Kā kaķene
rūpējas par saviem mazuļiem? Atbildes uz šiem un arī citiem jautājumiem par kaķiem bērns atradīs grāmatiņas attēlos, tekstos un jautrajos uzdevumos.

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001010184
Tipu-tapu! / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020].
Satiksme. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 11×11 cm. — Teksts latviešu
valodā, tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Petit arc-en-ciel. Véhicules. — ISBN 978-9934-0-8949-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņa paredzēta bērniem no sešu mēnešu vecuma. Pētot jaukos zīmējumus un klausoties pieaugušo runā, mazulis uzzinās, kas brauc pa ceļu, peld jūrā un lido gaisā.
Grāmatiņai ir mīkstas lapas, un katrā no tām ir gan attēls, gan vārds.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001010213
Tipu-tapu! / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020].
Uz laukiem!. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 11×11 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Petit arc-en-ciel.
Ferme. — ISBN 978-9934-0-8950-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatiņa paredzēta bērniem no sešu mēnešu vecuma. Pētot jaukos zīmējumus un klausoties pieaugušo runā, mazulis uzzinās, kas dzīvo lauku sētā un ko tur audzē. Grāmatiņai ir mīkstas lapas, un katrā no tām ir gan attēls, gan vārds.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001011670
Vau, vau! : glaudāmgrāmatiņa / tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Dogs: touch and
feel. — ISBN 978-9934-0-8809-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Ko suns prot darīt? Kādas komandas viņam jāiemācās izpildīt? Ar ko cilvēks
baro suni? Kā kucīte rūpējas par saviem kucēniem? Atbildes uz šiem un arī citiem jautājumiem
par suņiem bērns atradīs grāmatiņas attēlos, tekstos un jautrajos uzdevumos.

UDK

087.5

6

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 23, 1.–15. decembris

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 001006637
Сангаван, Александр. Предсказываем с помощью транзитов в астрологии : ведическая астрология / Александр Сангаван. — [Rīga] : [Gaurāngas
bhakti jogas biedrība], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (112 lp., PDF) : ilustrācijas ;
5,65 MB. — ISBN 978-9934-575-24-2 (PDF).
UDK
133.52

159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001007601
Dzene, Ilze. Uzdevumu MIX 3-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze Dzene,
2020.
5. krājums. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,69 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi). — „5. krājums 2020”—Datnes sākumlapā.
A n o t ā c i j a : Jūsu priekšā ir 3-gadnieku uzdevumu MIX. 3-4 gadi ir laiks, kad bērns sāk apgūt skaņas. Šie uzdevumi ir domāti, lai nostiprinātu burtu apgūšanu. Tāpat krājuma darba lapas
ir domātas, lai pārbaudītu, vai bērnam ir izpratne par cipariem.

UDK

159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001007599
Dzene, Ilze. Uzdevumu MIX 3-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze, Dzene,
2020.
6. krājums. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,21 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi). — „6. krājums 2020”—Datnes sākumlapā.
A n o t ā c i j a : Jūsu priekšā ir 3-gadnieku uzdevumu MIX. 3-4 gadi ir laiks, kad bērns sāk apgūt skaņas. Šie uzdevumi ir domāti, lai nostiprinātu burtu apgūšanu. Tāpat krājuma darba lapas
ir domātas, lai pārbaudītu, vai bērnam ir izpratne par cipariem.

UDK

159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001013537
Kalniņa, Vita. Niķu nav! / Vita Kalniņa ; redaktore Iveta Troalika ; Daces Bukas
dizains ; Kristīnes Zaveles fotogrāfijas. — [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs
Līna, [2020]. — 285 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 282.-283. lpp. —
ISBN 978-9934-8873-3-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Niķu nav!” ir Vitas Kalniņas otrā grāmata par bērnu un vecāku attiecībām
no 6 mēnešu līdz 3 gadu vecumam. Šim bērna dzīves posmam raksturīga arvien lielāka bērna
interese par apkārtējo pasauli un aktīva tās izpēte, vienlaikus pieaugot viņa vēlmei visu noteikt
pašam, kas vecākiem var nest jaunus izaicinājumus, salīdzinot ar pirmajiem bērna dzīves mēnešiem. Kā ļaut mazajam paust savu gribu, neieslīgstot neauglīgās cīņās par varu? Kā, cienot bērna
ķermeni un vajadzības, apgūt podiņmācību un patstāvīgu ēšanu? Kad un kādā veidā uzticēt bērna
pieskatīšanu auklītei vai bērnudārzam? Un, visbeidzot, kā vecākiem šajā laikā spēt parūpēties
pašiem par sevi?

UDK

159.922.7+159.9-055
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Kopkataloga Id: 001006081
Vaine, Ieva. Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments :
metodiskais materiāls / Ieva Vaine. — Rīga : Veselības ministrija, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 708,41 KB. — Bibliogrāfija:
22.-24. lp.
A n o t ā c i j a : Mācību materiāla mērķis — pilnveidot veselības aprūpes jomas speciālistu
izpratni par stresu, tā norises mehānismu, ietekmi uz dažādiem mūsu personiskās un profesionālās dzīves aspektiem, kā arī aktualizēt personīgajā līmenī jautājumu gan par to, kā paaugstināt
stresa noturību, kādi varētu būt ikdienā veicamie stresa prevences pasākumi, kāda varētu būt
taktika un paņēmieni situatīvu stresa situāciju risināšanai.

UDK

159.944.4(07)

Kopkataloga Id: 001014244
Vinstons, Roberts. Palīdzi savam bērnam pieaugt : pubertātes un pusaudža
gadi : vienkāršs ceļvedis / Roberts Vinstons ; no angļu valodas tulkojis Guntis
Kalns ; tulkojuma redaktori: Dzintra Stelpa, Marika Taube, Gints Tenbergs. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 256 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — (A Dorling
Kindersley book). — Rādītājs: 251.-255. lpp. — Oriģinālnosaukums: Help Your
Kids with Growing up. — ISBN 978-9934-0-9095-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pubertātes laiks un pusaudža gadi var būt mulsinošs un sarežģīts dzīves
posms. Roberts Vinstons grāmatā sniedz vienkāršus un saprātīgus padomus, kas ļaus vecākiem
un bērniem bez liekām rūpēm pārdzīvot nemierīgos pieaugšanas gadus. Grāmatā ir vienkāršas,
precīzas ilustrācijas un korektā valodā rakstīti teksti, kuros stāstīts par emocionālo labsajūtu, organisma izmaiņām, drošību internetā, ģimenes dzīvi, attiecībām, seksualitāti un daudziem citiem
nozīmīgiem tematiem.

UDK

159.922.8
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001009635
Baznīcas gadagrāmata / redaktors Aivars Gusevs ; ievadvārdi: Einārs Alpe ; literārā redaktore Ieva Kalniņa ; Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. — [Rīga] :
IHTIS, [2020].
2021. — 315 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Autori: Andrejs Irbe, Tālis
Freimanis, Vilnis Sliņķis, Reinis Bikše, Mārtiņš Vaickovskis, Pāvils Bobinskis,
Atvars Straujums. — ISBN 978-9934-8781-6-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Mēs neesam dzimuši, lai baidītos, nīstu un cīnītos savā starpā, bet gan lai
mīlētu un palīdzētu cits citam. Par to runā arī Tā Kunga žēlastības 2021. gada LELB Gadagrāmata.
Neskatoties uz pandēmijas klātbūtni, aizejošais gads ir bijis aktīvs, par to liecina hronikas un
notikumu lappuses, arī skatījums uz nākotni nav bezcerīgs, jo esam kļuvuši bagāti ar jauniem
draudžu ganiem. Gaidot LELB simtgadi, lai atceramies savus virsganus, kuri dažādos laikos ir
vadījuši mūsu baznīcu, cēluši, stiprinājuši, sargājuši un atjaunojuši, lai tā šodien pilnā spēkā kalpotu tautai tāpat kā atjaunotais Gramzdas dievnams.

UDK

274.5(058)

Kopkataloga Id: 001013699
Bīskaps Boļeslavs Sloskāns — gaisma šodienas pasaulei / sastādītāja un redaktore Ieva Zepa ; literārā konsultante Janīna Kursīte ; teoloģiskais konsultants un
priekšvārda autors Andris Marija Jerumanis ; māksliniece Zane Ernštreite. —
[Varakļānu novads] : Stirnienes draugu biedrība, [2020]. — 223 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, plāns, portreti ; 25 cm. — Rakstu autori: Natālija Boļšakova, Jānis
Bordāns, Rodions Doļa, Lidija Doroņina-Lasmane, Terēze Druka, Lolita Eriņa,
Sergjušs Gajeks, Džovanni Gasari, Diāna Golubecka, Ritvars Jansons, Andris Marija Jerumanis, Stefans van Kalsters, Tadeušs Kondrusevičs, Alberts Kreņevskis,
Janīna Kursīte, Andris Priede, Anna Rancāne, Klaudio Andress Rivjera, Anita Saleniece, Pēteris Skudra, Dzidra Smiltēna, Zbigņevs Stankevičs, Valdis Strazdiņš,
Ludgers Šeperss. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23155‑1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Rakstu krājums izdots, lai veicinātu viena no nozīmīgākajiem Latvijas garīgajiem līderiem atpazīstamību un viņa izcilā reliģiskā un kultūrvēsturiskā devuma novērtējumu.
Starptautiski atzīts un augsti vērtēts bīskaps ir Vakareiropā, bet mazzināms Latvijā. Rakstu krājumā ir apkopoti materiāli no 2013. gadā Rīgā bīskapam veltītās konferences „Patiesība un piedošana”, 2015. gada starptautiskā simpozija Minskā un 2018. gadā notikušās konferences Stirnienē
„Vai viegli būt Sloskānam 21. gs.?”, kā arī speciāli tapuši vairāki jauni pētījumi, kuros atklāti fakti
par Latvijas vēsturē nozīmīgiem notikumiem.

UDK

272-726.2(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001012201
Brūvers, Pāvils. Augšāmcelšanās svētkus gaidot : Gavēņa laika vadonis / tekstu
sagatavojis Pāvils Brūvers. — [Limbaži] : Limbažu evaņģēliski luteriskā draudze,
2020. — 54 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-8956-0-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Pāvils Brūvers grāmatā apkopojis tekstus Lielā gavēņa laikam. Grāmatā atrodams Dieva vārds katrai dienai, pārdomas, lūgšanas, jautājumi sirdsapziņas izmeklēšanai un
pamudinājums labākai ikdienai.

UDK

27-565.6+27-442.47
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Kopkataloga Id: 001014491
Rāmdass. Spodrinot spoguli : kā dzīvot no garīgās sirds / Rāmdass un Ramešvars Dass ; no angļu valodas tulkojusi Lauma T. Lapa ; redaktore Dace Markota. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 189, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija
piezīmēs: [182.]-184. lpp. — Oriģinālnosaukums: Polishing the mirror: how to live
from your spiritual heart. — ISBN 978-9934-0-8990-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lasītāji grāmatas lappusēs atradīs bagātīgu gudrības, humora, pamācošu
stāstu un detalizētu norādījumu kopumu par Rāmdasa garīgo praksi: bhakti jogu — siržu atvēršanu beznosacījumu mīlestībai; dzīvošanas, novecošanas, miršanas un dzīves dabiskā plūduma
ievērošanas praksi; karma jogu — paņēmienu, kā nesavtīga kalpošana var mūs būtiski pārveidot;
darbu ar bailēm un ciešanām kā ceļu uz žēlastību un brīvību; konkrētus padomus lūgšanu skandēšanā, meditācijā un mantru atkārtošanā, kā arī daudz ko citu.

UDK

2-584

Kopkataloga Id: 001009648
Reformācijai — 500: jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā (2017 : Turaida,
Latvija). Reformācijai 500: jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā : zinātniskās
konferences materiāli, 2017. gada 18. oktobris, Turaida / sastādītāja Vija Stikāne ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Ilga Korkliša ; literārās redaktores:
Elmīra Cacure, Antra Legzdiņa ; mākslnieks Mārtiņš Plotka ; Turaidas muzejrezervāts. — Rīga : Zinātne, 2020. — 102 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. —
ISBN 978-9934-549-93-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata iepazīstina ar jaunākajām atziņām par reformācijas norisēm un ietekmi uz Latvijas un Eiropas vēstures gaitu, garīgo un materiālo kultūru.

UDK

274.5-9(474.3)(062)
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001013722
Hainsa, Sallija. Vai dzimte ir plūstoša? : 21. gadsimta ceļvedis / Sallija Hainsa ;
galvenais redaktors Metjū Teilors ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; literārais redaktors Jānis Oga. — Rīga : Mansards, [2020]. — 143 lpp. : ilustrācijas ;
23 cm. — (The Big Idea). — Alfabētiskais rādītājs: 140.-143. lpp. — Oriģinālnosaukums: Is Gender Fluid?: a Primer for the 21st Century. — ISBN 978-9934-585-15-9
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Piedzimstot katram no mums tiek piešķirts bioloģisks dzimums, ko nosaka
mūsu fiziskā anatomija. Bet kāpēc daži pieredz lielu pretrunu starp savu bioloģisko dzimumu
un iekšējo identitāti? Vai dzimte ir tas, kas esam, vai tas, ko darām? Vai veids, kā mēs izpaužam
savu dzimti, ir iedzimts, vai arī tas attīstās, mums pieaugot? Vai tradicionālās binārās vīrieša un
sievietes dzimuma lomas vēl aizvien ir aktuālas pasaulē, kura arvien izteiktāk mainās un pārveidojas? Šī informatīvā un rosinošā grāmata aplūko saikni starp dzimti, psiholoģiju, kultūru un
seksualitāti un atklāj, kā gadsimtu gaitā attīstījusies individuālā un sabiedrības attieksme pret
šo jautājumu.

UDK

305

Kopkataloga Id: 001006415
Valsts izglītības satura centrs. Sociālās zinības 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās
attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja
Gunta Dumarova, Marina Boreiko, Aija Tereško, Ruta Silicka, Ilona Stramkale ;
Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. —
1 tiešsaistes resurss (127 lp., PDF) ; 2,40 MB. — ISBN 978-9934-597-92-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs veidots triju mācību priekšmetu
apguvei: sociālās zinības 1.-3. klasei, sociālās zinības un vēsture 4.-6. klasei, sociālās zinības 7.-9.
klasei, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos
plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, ievērojot
speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem izvirzītos
mērķus un uzdevumus.

UDK

3(474.3)(073)

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika
Kopkataloga Id: 001011350
Šūpule, Inese. Latvijas augsti izglītotie emigranti : izglītības un darba pieredze
Latvijā un ārvalstīs / Inese Šūpule ; zinātniskie recenzenti: Dr.sc.soc. Inta Mieriņa, Dr.sc.soc. Ritma Rungule, Ph.D. Aadne Aasland ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2020. — 206 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 23 cm. — Ziņas par autori:
206. lpp. — Bibliogrāfija: 180.-[199.] lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN
978-9934-18-564-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Monogrāfijā augsti izglītoto emigrantu karjeras veidošana tiek skatīta mikro-, mezo- un makro- līmenī. Tas ļauj pievērst uzmanību gan indivīdu izvēlēm, gan ģimenes, radinieku, sociālo tīklu un organizāciju ietekmei, gan arī ekonomiskiem un politiskiem faktoriem.

UDK

314.15(474.3)+316.334.22(474.3)
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316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001013709
Fena, Šellija. Vai mākslīgais intelekts mūs aizvietos? : 21. gadsimta ceļvedis / Šellija Fena ; galvenais redaktors Metjū Teilors ; no angļu valodas tulkojuši Zigurds
Skābardis un Guna Asare ; literārais redaktors Jānis Oga. — Rīga : Mansards,
[2020]. — 143 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 23 cm. — (The Big Idea). — Bibliogrāfija: 136.-139. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 140.-143. lpp. — Oriģinālnosaukums:
Will AI Replace Us: a Primer for the 21st. — ISBN 978-9934-585-16-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Pēdējos sešdesmit gados esam bijuši liecinieki mākslīgā intelekta (MI) satriecošai izaugsmei. Radītas tehnoloģijas, kas māca mašīnām just, mācīties, domāt un rīkoties.
No sociālajiem medijiem līdz Netflix — MI jau ir ienācis mūsu ikdienā. Pašbraucošie automobiļi
un cilvēkveidīgie roboti ievieš graujošas pārmaiņas mūsu mijiedarbībā ar pasauli. Vai esam uz
sliekšņa laikmetam, kurā dominē MI? Vai šai strauji augošajai jomai ir arī kādi ētikas principi? Vai
un kā tos būs iespējams iedzīvināt praksē? Vai MI pārspēs cilvēkus? Šis precīzais un vienlaikus
satraucošais pārskats izvērtē, vai MI var pārveidot sabiedrību un cilvēci, padarot to labāku, vai arī
to raksturo milzīgas iespējas nākotnē radīt distopijas māktu un MI kontrolētu planētu.

UDK

316.422

Kopkataloga Id: 001007659
Rīga. Dome. Izglītības, kultūras un sporta departaments. Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādnes 2019.-2024. gadam / Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. — Rīga : Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, [2019]. — 48 lpp. ; tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Lai turpinātu iesākto darbu un risinātu aktuālos sabiedrības integrācijas
jautājumus, ir nepieciešams plānošanas dokuments. Rīgas pilsētas integrācijas politikas mērķis
ir radīt priekšnoteikumus aktīvai un daudzveidīgai iedzīvotāju grupu līdzdalībai un sadarbībai
dažādās dzīves jomās, lai tās attīstītu savus sociālos, kultūras un pilsoniskos resursus, veidotu
uz savstarpēju sapratni un cieņu balstītas attiecības un celtu savas dzīves kvalitāti mūsdienīgā,
iekļaujošā un multikulturālā pilsētvidē.

UDK

316.4.063.3(474.362.2)(047.3)

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001007614
Bērziņa-Čerenkova, Una Aleksandra. The People’s Republic Of China and the
Russian Federation as Strategic Allies / Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ;
advisors: Andris Sprūds, Māris Andžāns ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO
Strategic Communications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(26 lp., PDF) : ilustrācijas ; 8,27 MB. — Bibliogrāfija: 23.-24. lpp. — ISBN 9789934-564-80-2 (PDF).
UDK
327(470+571:510)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 001006729
Tkačevs, Oļegs. Secular Decline in Public Investment: are National Fiscal Rules
to Blame? / Oļegs Tkačevs. — Riga : Latvijas Banka, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(36 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,78 MB. — (Working paper / Latvijas Banka ;
2020/4). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 33.-36. lp. —
ISBN 978-9934-578-26-7 (PDF).
UDK
330.322.14(047)
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Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 001006093
Pārresoru koordinācijas centrs. Kā Latvija sasniedz tās attīstības mērķus? :
nacionālā attīstības plāna 2014.- 2020. gadam un Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030. gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums / Pārresoru koordinācijas centrs. — [Rīga] : Pārresoru koordinācijas centrs, [2019]. — 1 tiešsaistes
resurss (115 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,72 MB. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā veicies NAP2020 īstenošanā — vai tajā noteiktie mērķi un uzdevumi ir sasniegti, vai līdz ar izmaiņām sociālekonomiskajā un ģeopolitiskajā
vidē mainījusies arī valsts stratēģisko mērķu aktualitāte. Ziņojumā vērtēta augstākā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu aktualitāte un nozīme, progress saistībā ar NAP2020 mērķu un uzdevumu īstenošanu, analizēti NAP2020 īstenošanas gaitu ietekmējošie faktori un sniegts Latvijas
konkurētspējas novērtējums, iezīmējot iespējamās prioritātes un nākotnes plānus, tostarp kontekstā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai nodrošinātu sekmīgu un līdzsvarotu valsts attīstību.

UDK

332.146.2(474.3)+330.34(474.3)

336 Finanses
Kopkataloga Id: 001006728
Fadejeva, Ludmila. Wealth Distribution and Monetary Policy / Ludmila Fadejeva, Zeynep Kantur ; Latvijas Banka. — Riga : Latvijas Banka, 2020. — 1 tiešsaistes
resurss (46 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,73 MB. — (Working
paper / Latvijas Banka ; 2020/3). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. —
Bibliogrāfija: 44.-46. lp. — ISBN 978-9934-578-25-0 (PDF).
UDK
336.7(047)+330.834(047)
Kopkataloga Id: 001004393
Zusāne, Alma. Sorosa faktors : viņa grāmatā „Maldu varbūtības laikmets” un
mediju ziņās / apkopoja un sakārtoja Alma Zusāne. — [Tukuma novads] : [Alma
Zusāne], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (564 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas ;
4,99 MB. — Bibliogrāfija: 563. lp. — ISBN 9789934828263 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Citējot tekstu — „Sēdēju gara tumsā bez patiesības. Pēkšņi ieraudzīju plauktā
Džordža Sorosa grāmatu „Maldu varbūtības laikmets”. Grāmatā rakstīts: „Patiesību nav iespējams
zināt, jo tā ir daļa no mūsu domāšanas. Tāpēc attiecības starp domāšanu un realitāti ļoti atšķiras
no vispārpieņemtā uztveres veida”. Sorosa kungs man ļoti palīdzēja. Jo, raugi, gara tumsā es sēdēju tāpēc, ka meklēju patiesību realitātē. Un dusmojos uz sevi par to, ka pirmavoti (partijas, līderi,
amatpersonas, daļa ekspertu…) man piedāvā kā spriešanas izejvielu viltu, blefu un pozas. Ne
patiesību. Bet, komentēdams viltu, es to tikai nostiprinu. Pat tad, ja savā viedoklī tam nepiekrītu.
Jo publiskā telpā man nav patiesības, kur atsperties, uz ko orientēt cilvēkus un pašam sevi. Sorosa
kungs, sacīdams, ka patiesība jāmeklē domāšanā, mani nomierināja”.

UDK

336.76(73)(092)+336.581
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338.48 Tūrisms
Kopkataloga Id: 001005296
Biedriņš, Andris. Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums / Andris Biedriņš, Mercedes Munoz, Jānis Siliņš ;
Latvijas Industriālā mantojuma fonds. — Cēsis : Latvijas Zaļo ceļu asociācija,
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (236 lp., PDF) : ilustrācijas, kartes, shēma, tabulas ;
36,58 MB. — Bibliogrāfija: 7.-9. lp.

A n o t ā c i j a : Šī darba ietvaros apkopota informācija par slēgtajām dzelzceļa līnijām Vidzemē un Latgalē, kā arī Igaunijas pierobežā. Balstoties uz šo informāciju, kā arī kartēm un iepriekšējo gadu izpētes materiāliem, dabā tika pārlūkoti, fotografēti un iezīmēti kartē 9 slēgto
šaursliežu un platsliežu dzelzceļu posmi 346 km kopgarumā. Apsekotie slēgto dzelzceļu posmi
ir visai atšķirīgi gan pēc esošā ceļu infrastruktūras stāvokļa, gan pēc piederības formas (fizisku
vai juridisku personu, pašvaldību vai valsts īpašumi), gan pēc to pašreizējā izmantošanas veida
(autoceļi un meža ceļi, saimniecību pievedceļi, lauksaimniecības zemes u.c.).

UDK

338.48(474)+656.2(474.36)(091)+656.2(474.2)(091)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001005846
Antone, Alise. Personu atbrīvošana no tiesas izdevumu un drošības naudas
samaksas valsts ienākumos civillietās : pētījums / informāciju sagatavoja Alise
Antone ; tekstu rediģēja Anastasija Orehova ; Rīgas apgabaltiesa. — Rīga : Rīgas
apgabaltiesa, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (76 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ;
8,27 MB. — Bibliogrāfija: 69.-76. lp. un zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Rīgas apgabaltiesas aktuālās tiesu prakses par personas atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos pētījuma pamatā ir aptuveni pēdējo trīs gadu laikā
pieņemtie nolēmumi, kā arī atbilstošie pirmās instances un Augstākās tiesas nolēmumi. Nolēmumi ir atlasīti nejauši, bet pēc iespējas plašāk atklājot apstākļu, situāciju, vērtējuma un motīvu
atšķirības.

UDK

347.91/.95(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001006119
Baltijas krasti. Jūras augstākās bangas : pētījums par metodoloģiskā un juridiskā pamatojuma noteikšanu un priekšlikumi izmaiņām normatīvajā regulējumā /
biedrība „Baltijas krasti”. — [Rīga] : Biedrība „Baltijas krasti”, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (195 lp., PDF) : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 11,22 MB. — Pētījuma
izstrādātāji: Dr.oec. Līga Brūniņa, Dr.iur. Žaneta Mikosa, Dr.geol. Jānis Lapinskis,
Kārlis Kalviškis, Agnese Jeņina. — Bibliogrāfija: 132.-141. lp. un zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Pētījuma mērķis ir sagatavot nepieciešamo metodoloģisko un juridisko pamatojumu MK uzdevumu izpildei par vietas, kuru sasniedz jūras augstākās bangas, noteikšanu
un sniegt priekšlikumus izmaiņām normatīvajā regulējumā. Tas ieviestu mūsdienu apstākļiem
atbilstošu terminus, izstrādātu metodoloģiju minētās vietas noteikšanai, tās aktualizācijas kārtību, kā arī noteiktu kārtību īpašuma tiesību izmaiņām īpašumiem, kurus ir ietekmējušas vētras.
Pētījuma rezultāti būs pamats jūras piekrastes erozijas monitoringa īstenošanas uzsākšanai, kas
ir saistīts ar Latvijas politikas pielāgošanos klimata pārmaiņām.

UDK

341.221.2(047)
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Kopkataloga Id: 001006099
Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju
risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei / Finanšu un kapitāla tirgus komisija. — [Rīga] : Finanšu un kapitāla tirgus komisija,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (80 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,82 MB. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a : Rokasgrāmatas mērķis ir stiprināt uz risku balstītas pieejas īstenošanu, veicot NILLTPFN (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšanas
novēršana) jomas prasību īstenošanu un risku pārvaldīšanu. Uz risku balstīta pieeja nozīmē, ka
iestāde NILLTPF risku identificē, novērtē, izprot un piemēro riska pārvaldīšanas pasākumus atbilstoši riskam, kādam iestāde ir pakļauta, ar mērķi efektīvi mazināt risku.

UDK

343.9.024:336.7(035)

Kopkataloga Id: 001006378
Latvija. Senāts. Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi / krājumu
sagatavoja: Veronika Krūmiņa, Kaspars Kukmilks, Aigars Strupišs, Reinis Odiņš,
Pēteris Dzalbe, Nora Magone ; redaktores: Anita Zikmane, Liena Henke ; priekšvārda autors Ivars Bičkovičs. — Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2020.
2019. — 1 tiešsaistes resurss (1173 lp., PDF) ; 5,52 MB. — Grāmatu veido trīs
daļas (A, C, K) ar atšķirīgu lappušu numerāciju. — Ietver bibliogrāfiju un rādītājus katras daļas beigās. — Teksts latviešu valodā, ievads paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 9789934508615 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Augstākā tiesa izdevusi 2019. gadā kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Tā ir jau divdesmit ceturtā Augstākās tiesas nolēmumu gadagrāmata. 2019. gadā kasācijas kārtībā izskatītas 2942 lietas. Nolēmumu krājumā izvēlēti
juridiski interesantākie katra departamenta nolēmumi. Šoreiz Administratīvo lietu departamentam tie ir 28, Civillietu un Krimināllietu departamentam — katram 25 nolēmumi. Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti, tiem pievienotas judikatūras tēzes. Lai vieglāk orientētos krājumā, meklējot interesējošo nolēmumu vai konkrēto judikatūras atziņu, katrai daļai atsevišķi pēc
dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji.

UDK

347.991(474.3)

Kopkataloga Id: 001006732
Snipe, Arta. Compulsory Land Lease in the Cities of the Republic of Latvia: the
Cases Where Privatized Multi-Apartment Buildings Are Located on Restituted
Land : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in law, subfield of civil law / Arta Snipe ; supervisor Dr.iur. Kaspars Balodis ; reviewers:
Dr.iur. Edvīns Danovskis, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.habil.iur. Vytautas Nekrošius ;
University of Latvia. Faculty of Law. — Riga : University of Latvia, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) ; 417,04 KB. — Bibliogrāfija: 34.-38. lp. un zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-556-60-9 (PDF).
UDK
349.414(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001006731
Snipe, Arta. Zemes piespiedu noma Latvijas Republikas pilsētās, ja uz zemes
atrodas privatizēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai juridiskajā zinātne, apakšnozare: civiltiesības /
Arta Snipe ; darba zinātniskais vadītājs Dr.iur. Kaspars Balodis ; recenzenti: Dr.iur.
Edvīns Danovskis, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.habil.iur. Vytautas Nekrošius ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) ; 438,08 KB. — Bibliogrāfija: 36.-41. lp. un zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-556-61-6 (PDF).
UDK
349.414(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 001006004
Valsts ieņēmumu dienests. Vadlīnijas par administratīvo sodu sankciju piemērošanas principiem Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē esošo administratīvo pārkāpumu lietās / Valsts ieņēmumu dienests. — [Rīga] : [Valsts ieņēmumu dienests], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (99 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
859,59 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a : Vadlīniju mērķis ir veicināt vienveidīgas administratīvās prakses izmantošanu, piemērojot administratīvos sodus, lai novērstu gadījumus, kad par dažāda smaguma administratīvajiem pārkāpumiem piemēro vienādas soda sankcijas vai piemēro nesamērīgu sodu
par nenozīmīgiem pārkāpumiem. Vadlīnijas paredzētas VID amatpersonām, kuru kompetencē ir
izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un pieņemt lēmumus par soda piemērošanu.

UDK

342.9

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums.
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība
Kopkataloga Id: 001008550
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem / AC Konsultācijas ; Latvijas Republikas Labklājības ministrija. — Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2020. — 182 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm + 6
pielikumi (atsevišķā mapē). — (Metodiskais materiāls sociālajam darbam, ISSN
2661-5371). — Pielikumi: Veidlapas un metodes ; Normatīvo aktu saraksts ; Sociālajā darbā ģimenēm ar bērniem izmantojamo pakalpojumu apraksts ; Resursu
karte ; Pētījumu un metodisko materiālu saraksts ; Informatīvi papildmateriāli:
Bērna fiziskā un kognitīvā attīstība, Kontroljautājumi akūta apdraudējuma situācijas un akūta stresa reakcijas izvērtēšanā, Ārvalstu prakšu izpētes apkopojums. — Bibliogrāfija: 177.-182. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Metodikas sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem izstrāde un sociālo darbinieku apmācība īstenota Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 „Profesionāla
sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Metodikas izstrādi īstenoja SIA „AC Konsultācijas”
speciālistu komanda sadarbībā ar nodibinājumu „C Modulis” un „Sociālo pakalpojumu aģentūra”,
un biedrību „Resiliences centrs”. Metodikas izstrādes mērķis ir nodrošināt metodisko atbalstu
pašvaldību sociālajos dienestos praktizējošiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar
ģimenēm ar bērniem. Metodikas izstrādes gaitā īstenoti pilotprojekti metodiskā materiāla un
klātienes mācību programmas aprobēšanai.

UDK

364.4-055.5/.7(035)

Kopkataloga Id: 001005437
Metodiskais materiāls sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem / SIA „AC Konsultācijas”, Latvijas Republikas Labklājības ministrija. — [Rīga] : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (182 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 4,38 MB + pielikums (6 PDF datnes). — (Metodiskais materiāls
sociālajam darbam, ISSN 2661-538X). — Pielikumi: Veidlapas un metodes ; Normatīvo aktu saraksts ; Sociālajā darbā ģimenēm ar bērniem izmantojamo pakalpojumu apraksts ; Resursu karte ; Pētījumu un metodisko materiālu saraksts ;
Informatīvi papildmateriāli: Bērna fiziskā un kognitīvā attīstība, Kontroljautājumi akūta apdraudējuma situācijas un akūta stresa reakcijas izvērtēšanā, Ārvalstu
prakšu izpētes apkopojums. — Bibliogrāfija: 177.-182. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
364.4-055.5/.7(035)
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373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001012868
Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! : kompetenču pieeja mācību saturā / Zenta
Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ina Leite ; redaktore Egina
Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds,
2020.
Trešā daļa. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9984-11-567-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Komplektizdevums „Sākam mācīties!” paredzēts piecus gadus veciem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst MK noteikumiem Nr. 716 „Noteikumi par
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, 2018.
Trešās daļas temati ir saistīti ar pasaules izziņu, izmantojot visas cilvēka maņas: „Mājas mīluļi”,
„Zirnekļi, kukaiņi, putni” un „Sajust pasauli”. Lielajos tematos ir integrēti pārējie mācību jomu un
caurviju jautājumi.

UDK

373.2(076)+5(076)+51(076)

Kopkataloga Id: 001012857
Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! : skolotāja grāmata / Zenta Anspoka, Egina
Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ina Leite ; redaktore Egina Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2020.
Trešā daļa. — 200 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Komplektizdevumu veido krāsaina rakstāmgrāmata „Sākam mācīties!” pirmā, otrā un trešā daļa, divi darba
lapu komplekti „Burti” un „Skaitļi un figūras”, un „Sākam mācīties! Skolotāja
grāmata” trijās daļās. — ISBN 978-9984-11-568-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Komplektizdevums „Sākam mācīties!” paredzēts piecus gadus veciem bērniem un atbilst MK noteikumiem Nr. 716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām
un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, 2018. Skolotāja grāmatas 3. daļā ir iekļauti metodiskie komentāri integrētā izglītības satura apguvei no marta līdz maijam. Trešās daļas temati
palīdz gūt priekšstatu par maņām, mājdzīvniekiem, kukaiņiem, putniem, ietverti materiāli par
profesijām. Lielajos tematos ir integrēti pārējie mācību jomu un caurviju jautājumi.

UDK

373.2(072)+5(072)+51(072)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības
Kopkataloga Id: 001006089
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Atbalsts disleksijas riskam pakļautiem
bērniem pārejas periodā no pirmsskolas uz sākumskolu : pedagoģiskā ietvara
metodiskā atskaite / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. — [Rēzekne] : Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmija, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) : tabulas ;
592,03 MB. — Bibliogrāfija: 47.-48. lp.
A n o t ā c i j a : Disleksija ir visizplatītākā īpašā mācīšanās atšķirība, kas apgrūtina lasīšanas, pareizrakstības un rakstīšanas prasmju un citu ar komunikāciju saistītu spēju apgūšanu un
izmantošanu. Ar disleksiju saistītos jautājumos visā Eiropā ir liela dažādība. Pētījumā analizēta
Latvijas, Polijas, Austrijas, Ungārijas, Dānijas, Apvienotās Karalistes, Spānijas, Grieķijas, Turcijas,
Portugāles un Bulgārijas pieeja šim jautājumam.

UDK

376-056.264(4)(047)+616.89-008.434.5(4)(047)
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377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un profesionālā izglītība.
Arodkoledžas, institūti. Politehnikumi
Kopkataloga Id: 001010902
Niklass, Māris. Priekuļu tehnikuma vienpadsmit desmitgades / sastādītājs Māris Niklass ; redkolēģija: Pēteris Rengelis, Malda Lībiete, Māris Niklass ; māksliniece Anda Nordena ; priekšvārds: Artūrs Sņegovičs. — [Cēsis] : Autos, 2020. —
248 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-8576-6-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata sagatavota, atzīmējot Priekuļu tehnikuma 110. gadadienu. Bijušā
Priekuļu tehnikuma absolventi un darbinieki Māris Niklass, Pēteris Rengelis un Malda Lībiete
apkopojuši šīs mācību iestādes hroniku. Apkopotas dokumentālas liecības, audzēkņu un pasniedzēju, un citu darbinieku stāstītais par laiku no mācību iestādes pirmsākumiem 1910. gada 2.
septembrī līdz 2019. gada Ministru kabineta rīkojumam par tehnikuma nosaukuma maiņu.

UDK

377.36(474.365)(091)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 000988447
Latvijas Universitātes fonds. Zinātniskā konference (2020 : Rīga, Latvija).
Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstīto doktora studiju programmu stipendiātu zinātniskās konferences sesijas tēzes. — [Rīga] : Latvijas Universitāte,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (23 lp., PDF) : ilustrācija ; 329,62 KB. — Ietver bibliogrāfiju.
UDK
5(474.3)(062)
Kopkataloga Id: 001006423
Valsts izglītības satura centrs. Dabaszinības 1.-6. klasei skolēniem ar garīgās
attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja Ineta Cibule, Silvija Neško, Tatjana Kromāne, Andrejs Tereško, Inese Zīmele ;
Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. —
1 tiešsaistes resurss (114 lp., PDF) ; 3,77 MB. — ISBN 978-9934-597-87-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs dabaszinībās ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts
pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā, ievērojot speciālās pamatizglītības
programmā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem izvirzītos mērķus un uzdevumus.

UDK

5(474.3)(073)

502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kopkataloga Id: 000997926
Zemgales reģionālais ainavas un zaļās infrastruktūras plāns 2020.-2027. gadam :
kopsavilkums / autori: Anita Zariņa, Ivo Vinogradovs, Margarita Vološina, Agnese Reķe, Agrita Briede, Maija Ušča, Andris Avotiņš, Juris Vītols ; Zemgales Plānošanas reģions. — [Jelgava] : Zemgales plānošanas reģions, 2019. — 32 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 21 cm.
A n o t ā c i j a : Dokuments ir izstrādāts Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.2020. gadam projekta Nr. LLI-291 „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā/ ENGRAVE” ietvaros. Ainavu tematisko plānu izstrāde ir viens no soļiem Latvijas nacionālās ainavu
politikas veidošanai un tās integrēšanai visu līmeņu teritoriālās attīstības plānošanā.

UDK

502.5:502.15(474.33)+712.2(474.33)+911.52(474.33)+
+911.53(474.33)+332.14(474.33)

51 Matemātika
Kopkataloga Id: 001007604
Dzene, Ilze. 65 teksta uzdevumi 6-gadniekiem / Ilze Dzene. — [Latvija] : Ilze
Dzene, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (15 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,62 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a : Šajā uzdevumu krājumā ir teksta uzdevumi ar saskaitīšanu un atņemšanu
līdz 20. Kopā ar bērnu izlasiet teksta uzdevumu, ierakstiet lauciņā ciparus un skaitļus un kopā
izdomājiet, vai ir jāliek + vai — zīme. Lai būtu vieglāk saprast tekstu, blakus ir doti attēli. Ja bērnam ir grūti saprast, kāda darbība jāveic, tad, piemēram, uzdevumā, kurā ir 10 cepures, bet 4
pārdeva, nosvītrojiet šīs 4 cepures. Tādējādi bērnam būs vieglāk saprast, kāda darbība ir jāveic.
Šo uzdevumu pildīšana palīdzēs izprast teksta uzdevumus, attīstīt matemātisko domāšanu un
sagatavoties pirmajai klasei.

UDK

51(02.053.2)+51(076)
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53 Fizika
Kopkataloga Id: 000995269
Butanovs, Edgars. Pārejas metālu halkogenīdus saturošu kodola-apvalka nanovadu sintēze un īpašības : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: materiālu fizika / Edgars Butanovs ; darba
zinātniskais vadītājs Dr.phys. Boriss Poļakovs ; darba recenzenti: Dr.habil.phys.
Linards Skuja, Dr.sc.ing. Andris Šutka, Dr.sci. Alexey Romanov ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 52 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
44.-49. lpp. — ISBN 978-9934-18-547-2 (brošēts).
UDK
539.2-022.532(043)+620.2-022.532(043)
Kopkataloga Id: 000995276
Butanovs, Edgars. Synthesis and Properties of Transition Metal Dichalcogenide
Based Core-Shell Nanowires : doctoral thesis submitted for the doctoral degree
in physics, subfield of materials physics / Edgars Butanovs ; supervisor Dr.phys.
Boris Polyakov ; reviewers: Dr.habil.phys. Linards Skuja, Dr.sc.ing. Andris Šutka,
Dr.sci. Alexey Romanov ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics
and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2020. — 90 lpp., 44 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 76.-84. lpp.
un saistīto publikāciju beigās.
UDK
539.2-022.532(043)+620.2-022.532(043)
Kopkataloga Id: 000995274
Butanovs, Edgars. Synthesis and Properties of Transition Metal Dichalcogenide
Based Core-Shell Nanowires : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in physics, subfield of materials physics / Edgars Butanovs ; supervisor Dr.phys. Boris Polyakov ; reviewers: Dr.habil.phys. Linards Skuja, Dr.sc.ing.
Andris Šutka, Dr.sci. Alexey Romanov ; University of Latvia. Faculty of Physics,
Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2020. — 53 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 45.-50. lpp. — ISBN 9789934-18-548-9 (brošēts).
UDK
539.2-022.532(043)+620.2-022.532(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 001010507
Māliņa, Ilze. Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes :
promocijas darba kopsavilkums = Chromophores and Luminophores Based on
β,β’-Triketones and β-Diketones : summary of the doctoral thesis / Ilze Māliņa ;
zinātniskais vadītājs Dr.habil.chem. Valdis Kampars ; oficiālie recenzenti: Dr.
chem. Māra Jure, Dr.habil.chem. Gunārs Duburs, Dr.phys. Mārtiņš Rutkis ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Lietišķās
ķīmijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,73 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225161. — Bibliogrāfija: 31.-32., 62.-63. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-517-8 (PDF).
UDK
544.164(043)+661.143(043)+535.373.1(043)

20

Latvijas jaunākās grāmatas

2020 Nr. 23, 1.–15. decembris

Kopkataloga Id: 001008565
Māliņa, Ilze. Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes :
promocijas darba kopsavilkums = Chromophores and Luminophores Based on
β,β’-Triketones and β-Diketones : summary of the doctoral thesis / Ilze Māliņa ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.chem. Valdis Kampars ; oficiālie recenzenti: Dr.chem.
Māra Jure, Dr.habil.chem. Gunārs Duburs, Dr.phys. Mārtiņš Rutkis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Lietišķās ķīmijas
institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 2020. — 63 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225178. — Bibliogrāfija: 30.-31., 61.-62. lpp. — Teksts
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-516-1 (brošēts).
UDK
544.164(043)+661.143(043)+535.373.1(043)
Kopkataloga Id: 001009104
Māliņa, Ilze. Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes :
promocijas darbs = Chromophores and Luminophores Based on β,β’-Triketones
and β-Diketones : doctoral thesis / Ilze Māliņa ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.
chem. Valdis Kampars ; oficiālie recenzenti: Dr.chem. Māra Jure, Dr.habil.chem.
Gunārs Duburs, Dr.phys. Mārtiņš Rutkis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Lietišķās ķīmijas institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2020. — 114, [10] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. —
Promocijas darbs izstrādāts kā tematiski vienota publikāciju kopa. — Ziņas par
autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 30.-31., 61.-62. lpp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK
544.164(043)+661.143(043)+535.373.1(043)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes
Kopkataloga Id: 001010433
Burnie, David. Apbrīnojamā Zeme : savvaļas dzīvnieki, neskartas vietas, ekstremāli laikapstākļi / autori: Deivids Bērnijs, Džeks Šaloners, Sīlija Koinija, Kārena
Makgija, Sarija Harāra ; redaktore Daniela Vjera ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Baštiks ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene
Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. — Rīga : Liegra, [2020]. — 319 lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — (Reader’s Digest). — Alfabētiskais rādītājs: 312.-319. lpp. —
Oriģinālnosaukums: Extreme Earth: Wildlife, Wild Places, Wild Weather. — ISBN
978-9934-572-58-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā ir interesanti fakti un aizraujoši stāsti, kas paplašina redzesloku par
mūsu skaisto un noslēpumaino planētu. Grāmatā apkopoti simtiem pārsteidzošu faktu par Zemi,
vairāk nekā 300 aizraujošu satelītuzņēmumu, gaisā un uz zemes uzņemtu fotoattēlu, savvaļas
dzīvnieki, neskartas vietas, ekstremāli laikapstākļi, kādi nekad iepriekš nav redzēti.

UDK

55(084.12)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā
Kopkataloga Id: 001011762
Sausiņa, Līga. Tematiskais plāns bioloģijā 7. klasei : metodisks līdzeklis skolotājiem / Līga Sausiņa ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
36, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-9200-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Tematiskais plāns bioloģijā 7. klasei veidots atbilstoši projekta „Skola 2030”
izstrādātajam un VISC ieteiktajam mācību priekšmeta programmas paraugam un satura izklāstam skolēna grāmatā. Tas atbilst divām bioloģijas stundām nedēļā, t.i., 70 bioloģijas stundām mācību gadā. Plānā redzams, cik stundu veltīts katrai no četrām nodaļām un katram tematam, kā arī
kādi rezultāti un prasmes tajās sasniedzami, kādi resursi izmantojami satura apguvē.

UDK

57(474.3)(073)
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58 Botānika
Kopkataloga Id: 001011994
Rukšāns, Jānis. Meklējot apslēptos dārgumus / Jānis Rukšāns ; autora redakcijā ; Luīzes Elizabetes Rukšānes vāka zīmējums un dizains ; Andas Nordenas
dizains. — [Pārgaujas novads] : ZS „Pulkas”, 2020. — 396 lpp. : ilustrācijas ;
24 cm. — Ziņas par autoru: 395. lpp. — ISBN 978-9934-23-212-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Klajā nākusi sīpolpuķu kolekcionāra un selekcionāra Jāņa Rukšāna grāmata „Meklējot apslēptos dārgumus”. Grāmatā stāstīts par aizraujošajām J. Rukšāna ekspedīcijām,
meklējot savvaļas sīpolaugus. Šajā grāmatā ir mazāk botānikas, bet vairāk piedzīvojumu.

UDK

582.572+635.25/.26+635.92:582.572

Kopkataloga Id: 000997356
Svešie mūsu dabā / tekstus sagatavoja: Lauma Kupča, Laura Grīnberga, Edgars
Dreijers, Dmitrijs Boiko, Jānis Dreimanis, Inita Dāniele ; zīmējumu autore Janta
Meža ; Latvijas Dabas muzejs. — Rīga : Latvijas Dabas muzejs, [2020]. — 29 lpp. :
ilustrācijas ; 15 cm.
A n o t ā c i j a : Latvijā savvaļā sastopami vairāki simti augu un dzīvnieku sugu, kuru dabiskā
izcelsme ir Amerika, Āzija un citi reģioni. Daļa no šīm sugām kļuvušas par invazīvām, piemēram,
Sosnovska latvānis. Brošūra sniedz ziņas par kokaugiem, lakstaugiem, gliemežiem, kukaiņiem un
zīdītājiem, kas mūsu dabā ir „svešinieki”, bet kļuvuši par ciemiņiem uz palikšanu.

UDK

581.524.2(474.3)(035)+591.524(474.3)(035)+
+574.91(474.3)(035)+57.017.2(474.3)(035)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001013156
Kļaviņa, Laura. Indes ap mums : toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas pamati /
Laura Kļaviņa, Māris Kļaviņš ; recenzenti: Dr.habil.chem. A. Zicmanis, Dr.habil.
sc.ing. D. Blumberga, Dr.biol. A. Škute ; literārā redaktore Ieva Zarāne ; vāka dizainu veidojusi Ieva Tiltiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 305,
[1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 301.[306.] lpp. — ISBN 978-9934-18-609-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas pamatiem — toksisko vielu un kaitīgo faktoru iedarbības pamatprincipiem un veidiem.
Aplūkoti galvenie toksikoloģijas jautājumi: vielu toksiskuma noteikšanas principi, toksisko vielu
metabolisma īpatnības cilvēku, dzīvnieku un augu organismos, toksisko vielu bioakumulācija.
Aplūkotas dabiskas un antropogēnas izcelsmes nozīmīgākās piesārņojošās vielas, to īpašības un
risinājumi šo vielu iedarbības un piesārņojuma mazināšanai, kā arī ķīmisko vielu likumdošanas
un vielu iedarbības riska analīzes pamatprincipi.

UDK

615.9+504.5

Kopkataloga Id: 001005060
Latvijas Gastroenteroloģijas kongress (9 : 2019 : Rīga, Latvija). IX Latvian
Gastroenterology Congress with International Participation : abstract book : December 7, 2019, Riga, Latvia / editor A. Derovs ; associate editor J. Pokrotnieks ;
Gastroenterology Support Society. — Rīga : Gastroenterology Support Society,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) ; 353,86 KB. — Ietver bibliogrāfiju. —
ISBN 978-9934-23-188-9 (PDF).
UDK
616.3(062)
Kopkataloga Id: 001005859
Liepiņa, Zane. Hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē,
rehabilitācijas iespēju, rezultātu un tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana : metodiskais līdzeklis / Zane Liepiņa. — Rīga : [Latvijas Republikas Veselības ministrija], 2019. — 1 tiešsaistes resurss (61 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas,
tabulas ; 885,90 KB. — Bibliogrāfija: 41.-48. lp.
A n o t ā c i j a : Metodiskais līdzeklis izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.
9.2.6.0/17/I/001 „Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”
ietvaros. Izstrādes mērķis ir veidot izpratni par to, kā pacientus ar hroniskām slimībām vadīt
primārās veselības aprūpes līmenī un kā atbilstoši savai profesionālajai kompetencei attīstīt
prasmes integrēt rehabilitācijas un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu vajadzības izvērtēšanu
pacientiem ar hroniskām slimībām.

UDK

614.253+616-036.12

Kopkataloga Id: 001005893
Maksima, Ilze. Alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšana
un īsās intervences sniegšana primārajā veselības aprūpē : mācību materiāls /
Ilze Maksima, Ilze Plauča. — Rīga : [Veselības ministrija], 2019. — 1 tiešsaistes
resurss (56 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,05 MB. — Bibliogrāfija: 48.-49. lp. un
zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Atkarību veidošanās process ir ļoti komplicēts — tas nav saistīts ar rakstura
vai gribas vājumu, tā ir attīstījusies slimība. Šīs slimības attīstības iemesli var sākties iepriekšējās
paaudzēs, mātes grūtniecības laikā, pirmajos dzīves brīžos un gados. Metodiskā materiāla mērķis
ir sniegt zināšanas par alkohola, nikotīna un procesu atkarības radītām problēmām, paaugstināt
spēju tās identificēt, kā arī apgūt spēju sniegt īsās intervences primārajā veselības aprūpē.

UDK

613.8(075)
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Kopkataloga Id: 001013681
Meiere, Madara. 21 diena līdz veselīgam dzīvesveidam : Madara Meiere ; dizains:
Kristaps Lēperis. — [Jūrmala] : Mindsetters, [2020]. — 96 lpp. : ilustrācijas ;
25 cm. — ISBN 978-9934-23-201-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mani sauc Madara Meiere un esmu sertificēta fitnesa un uztura trenere. Šo
grāmatu esmu radījusi, lai viegli lasāmā formā iemācītu visu, kas jāzina par veselīgu un sabalansētu dzīvesveidu. Tajā sniedzu praktiskus padomus, motivāciju un zināšanas par uzturu, kustību
un attieksmi pret savu ķermeni. Grāmatā ir atvēlēta vieta arī piezīmēm, mērķa definēšanai, pārdomām un atziņām. Soli pa solim, es palīdzēšu saprast, kādēļ un kā sākt uzlabot savu veselību un
dzīvi, lai tas kļūtu par dzīvesstilu, nevis īstermiņa aktivitāti.

UDK

613.2(083.12)+641.561(083.12)

Kopkataloga Id: 001010430
Pasaules vislabāk glabātie veselības noslēpumi / redaktore Samanta Kenta ;
galvenais redaktors Lins Luiss ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Baštiks ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. — Rīga : Liegra,
[2020]. — 319 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — (Reader’s Digest). — Alfabētiskais
rādītājs: 306.-318. lpp. — ISBN 978-9934-572-49-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā atklāts, kā vienkāršas un pārsteidzoši viegli īstenojamas izmaiņas
uzturā, vingrošanas paradumos un ikdienas rutīnā var uzlabot fizisko un garīgo veselību visa
mūža garumā. Izglītojošā grāmata atklās noslēpumu bagātību, par kuru ārstiem un veselības ekspertiem gribētos pastāstīt, ja vien būtu laiks.

UDK

613

Kopkataloga Id: 001005850
Spila, Daiga. Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos : mācību materiāls / Daiga Spila un Inga Znotiņa. — Rīga : Veselības ministrija, 2019. —
1 tiešsaistes resurss (96 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 5,67 MB. — Bibliogrāfija:
67.-69. lp.
A n o t ā c i j a : Materiāla „Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos”
mērķis ir sniegt priekšstatu par medicīnas informācijas elektronisko resursu daudzveidību un
specializēto medicīnas datubāzu piedāvātajām iespējām. Materiālā vienuviet apkopots veselības
aprūpes speciālistiem svarīgākais par informācijas meklēšanas iespējām un tās vērtēšanas kritērijiem, par veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem pieejamajiem medicīnas resursiem
internetā, par jaunajiem plašsaziņas līdzekļiem un par uz pierādījumiem balstītās medicīnas resursiem.

UDK

61:004.9(075)+004.9:61(075)

Kopkataloga Id: 001013715
Šīters, Džūljens. Vai medicīna mums joprojām nāk par labu? : 21. gadsimta ceļvedis / Džūljens Šīters ; galvenais redaktors Metjū Teilors ; no angļu valodas
tulkojusi Elizabete Mundure ; literārais redaktors Jānis Oga. — Rīga : Mansards,
[2020]. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (The Big Idea). — Bibliogrāfija: 136.139. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 140.-143 lpp. — Oriģinālnosaukums: Is Medicine Still Good for Us?: a Primer for the 21st Century. — ISBN 978-9934-585-14-2
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Modernās medicīnas sarežģītība ir ārkārtējs sasniegums, kas daudziem ļauj
saņemt aprūpi nebijušā līmenī. Tomēr medicīnas progresam ir sava cena: antibakteriālā rezistence, arvien izturīgākas multirezistentās baktērijas un neparedzētās, bet postošās opioīdu nozīmēšanas sekas ir daļa no mūsdienu medicīnas ikdienas. Vai cilvēka dabiskā pieredze tiek pārāk
„medikalizēta”, meklējot zāles pret jebkurām ciešanām? Vai medicīnas astronomiskās izmaksas
veicina nevienlīdzību pasaulē? Kā modernā medicīna ir mūs pievīlusi, un kā tai jāmainās? Šī trāpīgā grāmata apšauba mūsdienu medicīnas prakses ekonomiskos un ētiskos aspektus un to ietekmi uz cilvēku dzīvi.

UDK
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Kopkataloga Id: 001006012
Vesels bērns : informatīvs materiāls izglītības iestāžu pedagogiem par veselības
izglītības jautājumiem no 1. līdz 6. klasei / Veselības ministrija ; Slimību profilakses un kontroles centrs. — [Rīga] : Veselības ministrija, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (128 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 6,48 MB. — Bibliogrāfija
nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs.
A n o t ā c i j a : Šajā pedagogu izglītošanas programmā ir apskatītas piecas tēmas, kam nepieciešams pievērst uzmanību mājās, skolā, vietējā sabiedrībā — veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, seksuālā un reproduktīvā veselība, psihiskā veselība, kā arī atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu izplatības mazināšana.

UDK

62

613.95

Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 001012827
Grīnuma, Ilze. Ceļš uz izcilību : Latvijas izgudrotāji pasaulē / teksta autore Ilze
Grīnuma ; redaktore Regīna Janmane ; priekšvārds: Sandris Laganovskis ; dizains: H2E. — [Rīga] : Patentu valde, [2020]. — 317 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 31 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, priekšvārds un kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-99348732-3-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Patentu valdes 100 gadu jubileja tiek atzīmēta ar grāmatas „Ceļā uz izcilību”
izdošanu, kurā apkopots 25 nozīmīgāko Latvijas izgudrotāju veikums. Izdevums aptver tikai nelielu daļu no latviešu izcelsmes izgudrotāju snieguma aviācijas un avionavigācijas, astronautikas,
pārtikas un apģērbu ražošanas, datorzinātņu, medicīnas, biotehnoloģiju, kosmosa pētniecības,
autobūves, ķīmijas un fizikas jomās — no unikālas pīpes konstrukcijas radīšanas līdz pasaulē
pirmā miniatūrā un leģendām apvītā spiegu fotoaparāta „Minox” konstruēšanai.

UDK

62/68(474.3)(092)+54(474.3)(092)+001.894(474.3)(092)

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli.
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika
Kopkataloga Id: 001005981
Kampars, Valdis. Moderno biodegvielu ražošanas iespējas Latvijā un elektrotransportlīdzekļu perspektīvas : gala atskaite par AS „Latvijas valsts meži” pasūtīto zinātniskās izpētes pasūtījumu / darba izpildes vadītājs Valdis Kampars ;
Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Valsts meži. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (260 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 8,36 MB. — Pētījuma autori: Valdis Kampars, Dagnija Blumberga, Oskars
Krievs, Linda Mežule. — Bibliogrāfija tēmu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Pētījuma mērķis ir izvērtēt moderno biodegvielu ražošanas iespējas Latvijā
no mežsaimniecības atlikumiem un prognozēt elektrotransportlīdzekļu attīstības perspektīvas.
Pētījumā veikts elektrisko transportlīdzekļu un moderno biodegvielu tirgus attīstības potenciāla
salīdzinājums. Parādīts, ka gan moderno biodegvielu, gan elektrotransportlīdzekļu attīstības
perspektīvas ir lielas, jo tie ir būtiski veidi, kā nodrošināt naftas degvielu īpatsvara samazināšanos transporta sektorā. Abi veidi jāvērtē nevis kā savstarpēji konkurējoši, bet gan kā viens otru
atbalstoši un papildinoši.

UDK

620.92(474.3)(047)+629.33-835(474.3)(047)
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621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 001009109
Baltputnis, Kārlis. Decision-Making Support Methods, Algorithms and Tools
for Electricity Market Participants : doctoral thesis / Kārlis Baltputnis ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats, Dr.sc.ing. Oļegs Linkevičs ; Riga
Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 117 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 106.114. lpp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.
UDK
621.311:004.94(043)
Kopkataloga Id: 001008563
Baltputnis, Kārlis. Decision-Making Support Methods, Algorithms and Tools for
Electricity Market Participants : summary of the doctoral thesis / Kārlis Baltputnis ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats, Dr.sc.ing. Oļegs
Linkevičs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Julia Matevosyan,
Dr. Audrius Jonaitis ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press,
2020. — 45 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz
4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225093. —
Bibliogrāfija: 44.-45. lpp. — ISBN 978-9934-22-508-6 (brošēts).
UDK
621.311:004.94(043)
Kopkataloga Id: 001008564
Baltputnis, Kārlis. Lēmumatbalsta metodes, algoritmi un rīki elektroenerģijas
tirgus dalībniekiem : promocijas darba kopsavilkums / Kārlis Baltputnis ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats, Dr.sc.ing. Oļegs Linkevičs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing. Jūlija Matevosjana, Dr. Audrius
Jonaitis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu
fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 45 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225079. — Bibliogrāfija: 44.45. lpp. — ISBN 978-9934-22-506-2 (brošēts).
UDK
621.311:004.94(043)
Kopkataloga Id: 001009114
Broka, Zane. Harnessing the Value of Demand-Side Flexibility in Electricity Markets : doctoral thesis / Zane Broka ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Antans
Sauhats ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 170 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 137.-143. lpp. — Teksts
angļu valodā, kopsavilkums latviešu valodā.
UDK
621.311(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001008560
Broka, Zane. Harnessing the Value of Demand-Side Flexibility in Electricity Markets : summary of the doctoral thesis / Zane Broka ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats ; official reviewers: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.ing.
Julia Matevosyan, Dr.sc.ing. Saulius Gudžius ; Riga Technical University. Faculty
of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Power Engineering. —
Riga : RTU Press, 2020. — 50 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. —
Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934225154. — Bibliogrāfija: 47.-50. lpp. — ISBN 978-9934-22-514-7 (brošēts).
UDK
621.311(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 001008557
Broka, Zane. Patēriņa elastības izmantošana un novērtējums elektroenerģijas tirgos : promocijas darba kopsavilkums / Zane Broka ; zinātniskais vadītājs
Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anna Mutule, Dr.sc.
ing. Jūlija Matevosjana, Dr.sc.ing. Saulius Gudžius ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Enerģētikas institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 50 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 97899342251530. — Bibliogrāfija: 47.-50. lpp. — ISBN 978-9934-22512-3 (brošēts).
UDK
621.311(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 001011091
Ratkus, Andris. Analysis of Material Surface Renewal Technologies and Research of Laser Cladding Technology : summary of the doctoral thesis / Andris
Ratkus ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Toms Torims ; official reviewers: Dr.sc.
ing. Irīna Boiko, Dr. Tauno Otto, Dr.phys. Imants Kaldre ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of
Mechanics and Mechanical Engineering. — Riga : RTU Press, 2020. — 47 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 42.-43. lpp. — ISBN 978-9934-22-528-4 (brošēts).
UDK
621.791.92(043)+669.056.99(043)
Kopkataloga Id: 001011092
Ratkus, Andris. Materiāla virsmas atjaunošanas tehnoloģiju analīze un lāzeruzkausēšanas tehnoloģiju pētījumi : promocijas darba kopsavilkums / Andris Ratkus ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Toms Torims ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing.
Irīna Boiko, Dr. Tauno Otto, Dr.phys. Imants Kaldre ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 46 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 41.-42. lpp. — ISBN
978-9934-22-526-0 (brošēts).
UDK
621.791.92(043)+669.056.99(043)
Kopkataloga Id: 001011089
Ratkus, Andris. Materiāla virsmas atjaunošanas tehnoloģiju analīze un lāzeruzkausēšanas tehnoloģiju pētījumi : promocijas darbs / Andris Ratkus ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Toms Torims ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību,
transporta un aeronautikas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 129 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 104.-107. lpp. — Teksts
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK
621.791.92(043)+669.056.99(043)
Kopkataloga Id: 001006576
Rīgas Tehniskā universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (61 :
2020 : Rīga, Latvija). Riga Technical University 61st International Scientific
Conference „Mechanical Engineering Technology and Heat Engineering” : programme and abstract book : Riga, Latvia, 14 October 2020 / scientific editor Dr.sc.
ing. Irīna Boiko ; Riga Technical University. — Riga : Riga Technical University,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ;
2,06 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9934-22-503-1 (PDF).
UDK
621(062)+621.7/.9(062)+621.1(062)
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Kopkataloga Id: 001010475
Stankēvičs, Pāvels. Production Technology of Metal Powder Antifriction Parts
for Rolling Stock and Improvement of Their Tribological Properties : summary
of the doctoral thesis / Pāvels Stankēvičs ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing.
Viktors Mironovs, Dr.sc.ing. Dijs Sergejevs ; official reviewers: Ph.D. Dmitrijs Goljandins, Ph.D. Vadims Savičs, Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs ; Riga Technical
University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Transport. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (62 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,06 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225185. — Bibliogrāfija: 58.-62. lp. — ISBN 978-9934-22519-2 (PDF).
UDK
621.893(043)
Kopkataloga Id: 001011084
Stankēvičs, Pāvels. Production Technology of Metal Powder Antifriction Parts
for Rolling Stock and Improvement of Their Tribological Properties : summary
of the doctoral thesis / Pāvels Stankēvičs ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing.
Viktors Mironovs, Dr.sc.ing. Dijs Sergejevs ; official reviewers: Ph.D. Dmitrijs
Goljandins, Ph.D. Vadims Savičs, Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Transport. — Riga : RTU Press, 2020. — 61 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934225192. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 57.-61. lpp. —
ISBN 978-9934-22-518-5 (brošēts).
UDK
621.893(043)
Kopkataloga Id: 001010472
Stankēvičs, Pāvels. Ritošā sastāva metālpulveru antifrikcijas detaļu ražošanas
tehnoloģija un tribotehnisko īpašību paaugstināšana : promocijas darba kopsavilkums / Pāvels Stankēvičs ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Viktors Mironovs, Dr.sc.ing. Dijs Sergejevs ; oficiālie recenzenti: Ph.D. Dmitrijs Goljandins,
Ph.D. Vadims Savičs, Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Transporta institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (61 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 4,08 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934225215. — Bibliogrāfija: 57.-61. lp. — ISBN 978-9934-22-520-8 (PDF).
UDK
621.893(043)
Kopkataloga Id: 001011085
Stankēvičs, Pāvels. Ritošā sastāva metālpulveru antifrikcijas detaļu ražošanas
tehnoloģija un tribotehnisko īpašību paaugstināšana : promocijas darba kopsavilkums / Pāvels Stankēvičs ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Viktors Mironovs, Dr.sc.ing. Dijs Sergejevs ; oficiālie recenzenti: Ph.D. Dmitrijs Goljandins,
Ph.D. Vadims Savičs, Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte. Transporta institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 60 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225208. —
Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 56.-60. lpp. — ISBN 978-9934-22521-5 (brošēts).
UDK
621.893(043)
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Kopkataloga Id: 001011082
Stankēvičs, Pāvels. Ritošā sastāva metālpulveru antifrikcijas detaļu ražošanas
tehnoloģija un tribotehnisko īpašību paaugstināšana : promocijas darbs / Pāvels
Stankēvičs ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Viktors Mironovs, Dr.sc.ing. Dijs
Sergejevs ; oficiālie recenzenti: Ph.D. Dmitrijs Goljandins, Ph.D. Vadims Savičs,
Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kleinhofs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību,
transporta un aeronautikas fakultāte. Transporta institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 104 lpp., 47 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — Promocijas darbs izstrādāts kā tematiski vienota publikāciju
kopa. — Bibliogrāfija: 96.-103. lpp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā, pielikumā publikācijas angļu valodā.
UDK
621.893(043)

624 Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā
Kopkataloga Id: 001005561
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvniecības studiju programma.
Studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference (2020 : Jelgava,
Latvija). Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference „Būvniecība’2020” : konferences ziņojumu tēžu krājums : 2020. gada 15. jūnijā, Jelgava / atbildīgā par izdevumu S. Gusta ; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. — Jelgava : LLU,
2020. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) ; 287,03 KB. — „ISSN 2500-9915”—Datnes sākumlapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Tēzes latviešu valodā, to nosaukumi un kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-359-7 (PDF).
UDK
624(062)+69(062)

63

Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 001005370
Research for Rural Development (26 : 2020 : Jelgava, Latvija). Research for
Rural Development 2020 : annual 26th international scientific conference proceedings / Latvia University of Life Sciences and Technologies. — Jelgava : Latvia
University of Life Sciences and Technologies, 2020.
Volume 35. — 1 tiešsaistes resurss (304 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
kartes, tabulas ; 17,05 MB. — „ISSN 2255-923X”—Datnes sākumlapā. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISSN 1691-4031. — „We did start new
tradition from 2020, account from 1st until the 26th conference and totally are
35 volumes”—Datnes 4. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
63(062)+37(062)
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633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība
Kopkataloga Id: 001012345
Ķirbjaugu slimības un kaitēkļi / sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa,
Inga Bēme, Līvija Šostaka, Inese Liepiņa, Anita Maija Plukse, Vija Graube, Daiga
Ozoliņa, Valda Meijere, Evelīna Freimane, Kristīne Pāruma, Linda Bucēna ; vāka
dizains: Eiro Print ; Valsts augu aizsardzības dienests. — Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2020. — 44 lpp. : ilustrācijas ; 21×10 cm. — (Integrētā augu
aizsardzība). — Bibliogrāfija: 44. lpp.
A n o t ā c i j a : Integrētajā augu aizsardzībā ir ļoti svarīgi atpazīt kaitīgos organismus, novērtēt to kaitīgumu kultūraugam un izvēlēties piemērotākos augu aizsardzības pasākumus. Lai
palīdzētu lauksaimniekam atpazīt slimības un kaitēkļus, Valsts augu aizsardzības dienests sagatavojis šo bukletu, apkopojot attēlus un informāciju par ķirbjaugu slimībām un kaitēkļiem. Buklets izmantojams kā palīgmateriāls, veicot kultūraugu lauka monitoringu un pieņemot lēmumu
par augu aizsardzības pasākumu veikšanu.

UDK

635.62:632

Kopkataloga Id: 001012347
Tomātaugu slimības un kaitēkļi / sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa,
Inga Bēme, Inese Liepiņa, Anita Maija Plukse , Vija Graube, Daiga Ozoliņa, Valda Meijere, Evelīna Freimane, Kristīne Pāruma ; vāka dizains: Eiro Print ; Valsts
augu aizsardzības dienests. — Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2020. —
42 lpp. : ilustrācijas ; 21×10 cm. — (Integrētā augu aizsardzība). — Bibliogrāfija:
42. lpp.
A n o t ā c i j a : Integrētajā augu aizsardzībā ir ļoti svarīgi atpazīt kaitīgos organismus, novērtēt to kaitīgumu kultūraugam un izvēlēties piemērotākos augu aizsardzības pasākumus. Lai
palīdzētu lauksaimniekam atpazīt slimības un kaitēkļus, Valsts augu aizsardzības dienests sagatavojis bukletu, apkopojot attēlus un informāciju par tomātaugu (tomāti, paprika un baklažāni)
slimībām un kaitēkļiem. Buklets izmantojams kā palīgmateriāls, veicot kultūraugu lauka monitoringu un pieņemot lēmumu par augu aizsardzības pasākumu veikšanu.

UDK

635.64:632

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana
Kopkataloga Id: 001008436
Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata / sastādītājs Aldis Sāvičs ; redaktore
Dzintra Zālīte ; karikatūras: Gatis Šļūka. — Rīga : Latvijas Mediji, 2020.
2021. — 189, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Autori: Einis Asaris, Ojārs
Lūsis, Dzintra Zālīte, Raivo Āķītis, Vladimirs Poludeņs, Felikss Klagišs, Jānis
Kupra, Valdis Aleksandrovs, Inese Meldere, Guntis Kārkliņš, Kristiāns Godiņš,
Matīss Ruša ; intervijas ar Raimondu Kinertu, Alfonu Krūmiņu. — Foto: Valdis Aleksandrovs, Anrī Anaņins, Mārtiņš Balodis, Kristiāns Godiņš, Normunds
Ikomass, Jānis Kupra, Alfons Krūmiņš, Anatolijs Livdāns, Ojārs Lūsis, Daniels
Maksimovs, Inese Meldere, Vladimirs Poludeņs, Aldis Sāvičs, Andis Vecvērdiņš, Dzintra Zālīte. — ISBN 978-9934-15-815-5 (brošēts).
UDK
639.2.081.4(058)+799.1(058)
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64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 001011658
Karalkina, Vendija. Flirts virtuvē / Vendija Karalkina ; redaktore Kristīne Kupce ; grāmatas dizaina un vāka dizaina autore Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 254, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-9115-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Fitnesa trenere Vendija Karalkina jau daudzus gadus vada tā sauktos slaiduma maratonus gan tiešsaistē, gan klātienē. Arvien vairāk sieviešu tajos piedalās ne tikai ar mērķi
notievēt, bet tādēļ, lai savā ģimenē ieviestu veselīgu dzīvesveidu. Tieši tādēļ Vendija iesaka „flirtēt” ar produktiem un kalorijām, lai jau ierastās receptes kļūtu veselīgākas, nezaudējot pamatgaršu. Autore piedāvā viegli, ātri un vienkārši pagatavojamus desertus, pamatēdienus, pankūkas,
kēksus, maizītes, picas un sacepumus. Turklāt viss tikai un vienīgi no veselīgām sastāvdaļām!
Lielākā daļa ēdienu ir pagatavojama nieka 20 minūtēs, un visas sastāvdaļas ir ērti nopērkamas
jebkurā pārtikas veikalā.

UDK

641.561(083.12)

Kopkataloga Id: 001010423
Mājsaimniecības padomdevējs : 1700 padomu mājai, dārzam un sadzīvei /
redaktore Līza Tomasa ; mākslinieki: Bils Ledžeress, Bojana Dimitrovski, Šons
Smits ; no angļu valodas tulkojuši: Kārlis Baštiks, Anna Šefere ; Andras Liepiņas
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — [Rīga] : Liegra,
[2020]. — 384 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — (Reader’s Digest). — Alfabētiskais
rādītājs: 367.-383. lpp. — ISBN 978-9934-572-56-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā var uzzināt simtiem padomu un ieteikumu, piemēram, kā iztīrīt kafijas dzirnaviņas ar rīsiem, kā stādiem nodrošināt labus apstākļus ar alumīnija foliju, kā atbrīvoties no galvassāpēm ar kafiju utt. Atvieglo ikdienas rūpes ar šo ģeniālo padomu grāmatu!

UDK

64(035)+63(035)+629.331.08(035)

Kopkataloga Id: 001006421
Valsts izglītības satura centrs. Dizains un tehnoloģijas 1.-9. klasei skolēniem
ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs /
izstrādāja Valērijs Jurkāns, Ingrīda Pārupe, Rūdolfs Tenis, Inese Viļuma, Gunārs
Vjakse ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (90 lp., PDF) : diagrammas ; 2,82 MB. — ISBN 9789934-597-96-1 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs dizainā un tehnoloģijās ir veidots,
lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par
valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos
skolēnam sasniedzamos rezultātus tehnoloģiju mācību jomā, ievērojot speciālās pamatizglītības
programmā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem izvirzītos mērķus un uzdevumus.

UDK

64(474.3)(073)+744.5(474.3)(073)
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656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kopkataloga Id: 001013692
Caune, Andris. Rīgas satiksme pirms 100 gadiem : pilsētnieku individuālie satiksmes līdzekļi, sabiedriskais transports, tālsatiksme, satiksmei nepieciešamās
būves un ražotnes 20. gadsimta sākuma atklātnēs / Andris Caune ; redaktore Ilze
Antēna ; māksliniece Ināra Jēgere ; kopsavilkumus un attēlu parakstus angļu valodā tulkojusi Andra Damberga. — Rīga : Zinātne, [2020]. — 255 lpp. : faksimili,
ilustrācijas ; 22 cm. — Uz 4. vāka Andra Caunes par Rīgu publicēto grāmatu saraksts. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un attēlu paraksti arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-599-02-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas sākumā stāstīts par pilsētnieku individuālajiem satiksmes līdzekļiem. Jau no viduslaikiem pilsētās kā satiksmes līdzeklis bija ormaņu zirgu vilktie rati. 19. gadsimta vidū Rīgas ielās parādījās omnibuss, ko nomainīja zirgu tramvajs, vēlāk, 1901. gadā, — elektriskais tramvajs. Nozīmīgu vietu pilsētas satiksmē ieņēma upju kuģīši — nelieli tvaikonīši. Grāmata
lasītājus iepazīstina ar automobiļu ēras sākumu Rīgā, ar transporta līdzekļiem, kas nodrošināja
rīdziniekiem satiksmi ar rietumu un austrumu pilsētām. Beidzamajā nodaļā atklātas 20. gadsimta sākuma fantāzijas un vīzijas par lielpilsētu satiksmi nākotnē.

UDK

656.1/.6(474.362.2)(084.12)

Kopkataloga Id: 001010412
Reliability and Statistics in Transportation and Communication (20 : 2020 :
Rīga, Latvija). The 20th International Multi-Conference „Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat’20) : 14-17 October 2020,
Riga, Latvia : abstracts / edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv ; Transport
and Telecommunication Institute. — Riga : Transport and Telecommunication
Institute, 2020. — 151 lpp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija tēžu beigās un autoru rādītājs:
149.-151. lpp. — ISBN 978-9984-818-96-2 (brošēts).
UDK
656(062)+621.39(062)

66

Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 001012348
Ivdre, Aiga. Development of Innovative Polyol Systems from Recycled Polyethylene Terephthalate and Renewable Raw Materials for Rigid Polyurethane Foams :
doctoral thesis / Aiga Ivdre ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Remo Merijs-Meri, Dr.sc.ing. Uģis Cābulis ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute of Polymer Materials. — Riga : RTU Press,
2020. — 74 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Promocijas darbs
izstrādāts kā tematiski vienota publikāciju kopa. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK
661.725.81(043)+678.664-026.747(043)
Kopkataloga Id: 001011471
Ivdre, Aiga. Development of Innovative Polyol Systems from Recycled Polyethylene Terephthalate and Renewable Raw Materials for Rigid Polyurethane Foams :
summary of the doctoral thesis / Aiga Ivdre ; scientific supervisors: Dr.sc.ing.
Remo Merijs-Meri, Dr.sc.ing. Uģis Cābulis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jurijs
Ozoliņš, Dr.sc.ing. Hynek Benes, Dr.chem. Ingars Reinholds ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute of Polymer
Materials. — Riga : RTU Press, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,95 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225253. — Bibliogrāfija: 37.-40. lp. — ISBN 978-9934-22-525-3
(PDF).
UDK
661.725.81(043)+678.664-026.747(043)
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Kopkataloga Id: 001012349
Ivdre, Aiga. Development of Innovative Polyol Systems from Recycled Polyethylene Terephthalate and Renewable Raw Materials for Rigid Polyurethane Foams :
summary of the doctoral thesis / Aiga Ivdre ; scientific supervisors: Dr.sc.ing.
Remo Merijs-Meri, Dr.sc.ing. Uģis Cābulis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.sc.ing. Hynek Benes, Dr.chem. Ingars Reinholds ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute of Polymer Materials. — Riga : RTU Press, 2020. — 40 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225239. —
Bibliogrāfija: 36.-39. lpp. — ISBN 978-9934-22-524-6 (brošēts).
UDK
661.725.81(043)+678.664-026.747(043)
Kopkataloga Id: 001011476
Ivdre, Aiga. Inovatīvu poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta
un atjaunojamo izejvielu resursiem cietā poliuretāna putuplasta iegūšanai : promocijas darba kopsavilkums / Aiga Ivdre ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Remo
Merijs-Meri, Dr.sc.ing. Uģis Cābulis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš,
Dr.sc.ing. Hynek Benes, Dr.chem. Ingars Reinholds ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimēru materiālu institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 3,09 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934225222. — Bibliogrāfija: 37.-40. lp. — ISBN 978-9934-22-523-9 (PDF).
UDK
661.725.81(043)+678.664-026.747(043)
Kopkataloga Id: 001012352
Ivdre, Aiga. Inovatīvu poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta
un atjaunojamo izejvielu resursiem cietā poliuretāna putuplasta iegūšanai : promocijas darba kopsavilkums / Aiga Ivdre ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Remo
Merijs-Meri, Dr.sc.ing. Uģis Cābulis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš,
Dr.sc.ing. Hynek Benes, Dr.chem. Ingars Reinholds ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimēru materiālu institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2020. — 40 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225239. —
Bibliogrāfija: 36.-39. lpp. — ISBN 978-9934-22-522-2 (brošēts).
UDK
661.725.81(043)+678.664-026.747(043)
Kopkataloga Id: 001005533
Rīgas Tehniskā universitāte. Olaines Tehnoloģiju koledža. Zinātniski praktiskā konference (6 : 2020 : Olaine, Latvija). I līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmu īstenošana: problēmas un risinājumi : 5. zinātnisko
rakstu krājums / Rīgas Tehniskās Universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža. —
Olaine : RTU Olaines Tehnoloģiju koledža, [2020]. — 43 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. —
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8925-0-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rakstu krājumā atspoguļots autoru viedoklis, pieredze un informācijas apmaiņa, pētījumi, diskusija un perspektīvas, kā arī problēmas un to risinājumi pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu realizācijā. Rakstu autori ir Rīgas Tehniskās
universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas un Latvijas Universitātes mācībspēki.

UDK

66(062)+664(062)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
Kopkataloga Id: 001012080
Acta academiae artium : Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas zinātniskais rakstu krājums / sastādītāja Agnija Lesničenoka ; literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ; mākslinieks Rauls Liepiņš ; priekšvārds: Ojārs Spārītis. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2020.
III [3]. — 255 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā,
kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-541-49-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Krājums iedalīts trijās tematiskās nodaļās, pievēršot uzmanību gan kultūras mantojuma saglabāšanas pieredzei (nodaļa „Mākslas artefaktu izpēte un saglabāšana”), gan
Latvijas nacionālās mākslas attīstībai dažādos periodos (nodaļa „Mākslinieciskās un nacionālās
identitātes aspekti”), gan mākslas pētniecības metodoloģijas problēmām, kas kļūst aktuālas 20.
un 21. gadsimta kultūras fenomenu izpētē (nodaļa „Mākslas estētikas un teorijas jautājumi”).

UDK

7(082)

Kopkataloga Id: 001004309
Freimanis, Kristaps. Kautkur starp pelehko klusumu un Böhlderaju / Kristaps
Freimanis. — Rīga : [Latvijas Mākslas akadēmija], 2019. — 15 lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 21 cm. — Latvijas Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa.
UDK
7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001005233
Gredzena, Beāte. Darbotiesgribas / Beāte Gredzena. — Rīga : [Latvijas Mākslas
akadēmija], 2019. — 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Latvijas Mākslas
akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa.
UDK
7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001005231
Grīnberga, Anete. melnā grāmata / Anete Grīnberga. — [Rīga] : [Latvijas Mākslas
akadēmija], 2020. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm.
UDK
7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001005309
Martinsons, Artūrs. Zvērests / Artūrs Martinsons. — [Rīga] : Latvijas Mākslas
akadēmija, 2019. — 72 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 100 mm.
UDK
7.071.1(474.3)
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Kopkataloga Id: 001012077
Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā (2020 : Latvijas
Nacionālais mākslas muzejs : Rīga, Latvija). Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā = Wild Souls. Symbolism in the Art of Baltic States /
priekšvārds: Eglis Levits, Nauris Puntulis, Māra Lāce ; ievaddtekstu autori: Pauls
Daija, Osvaldas Daugelis, Ginta Geharde-Upeniece, Dace Lamberga, Liis Pählapuu,
Rodolphe Rapetti ; darbu aprakstu un biogrāfiju autori: Marita Bērziņa, Aija Brasliņa, Gundega Cēbere, Dace Lamberga, Gunta Madlinska [un vēl 16 autori] ; redaktores: Ginta Gerharde-Upeniece, Laima Slava ; literārās redaktores: Antra Bula
(latviešu valodā), Iveta Boiko (angļu valodā) ; tulkotāji: Sandra Sermūksle-Morel
(franču-latviešu valoda), Valdis Bērziņš, Filips Birzulis (latviešu-angļu valodā),
Agnė Mackevičiutė, Skrimantė Cairs (lietuviešu-angļu valodā) ; dizains: Anta
Pence ; fotogrāfi: Irena Aleksiene, Aigars Altenbergs, Normunds Brasliņš [un vēl
12 fotogrāfi]. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, [2020]. — 462 lpp. :
faksimili, ilustrācijas ; 31 cm. — Izstāde „Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms
Baltijas valstu mākslā” Latvijas Nacionālā mākslas muzejā notiek no 2020. gada
21. novembra līdz 2021. gada 21. februārim. — Bibliogrāfija: 442.-449. lpp. un personu rādītājs: 450.-462. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots
no franču, angļu un lietuviešu valodas. — ISBN 978-9934-601-00‑2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kataloga ievadā vairāku autoru raksti par Baltijas vēsturisko kontekstu,
nacionālajām mākslas skolām, kā arī par šī vērienīgā projekta vēsturi. Savukārt kataloga apjomīgākajā — attēlu daļā iekļauti visi mākslas darbi, kuri tika eksponēti izstādē Orsē muzejā
Parīzē. Tāpat kā izstādē, katalogā tie kārtoti trīs tematiskās daļās: „Mīti un leģendas”, „Dvēsele”
un „Daba”. Par katru mākslas darbu sniegta izsmeļoša informācija, ko sagatavojuši triju Baltijas
valstu mākslas zinātnieki. Jāpiemin, ka izstāde un katalogs ir Latvijas iedzīvotājiem nebijusi iespēja iepazīties ar Igaunijas un Lietuvas vizuālās mākslas mantojumu, salīdzināt un novērtēt to.
Kataloga noslēgumā — mākslinieku biogrāfijas, hronoloģija, bibliogrāfija un personu rādītājs.

UDK

7.045(474)(083.824)

Kopkataloga Id: 001004334
Ozola, Kate Rasa. Transmute / Kate Rasa Ozola. — Rīga : [Latvijas Mākslas akadēmija], 2019. — 8 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 20 cm. — Latvijas
Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. — Bez lingvistiska satura.
UDK
7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001010895
Poga, Guna. Mammmanuālis : rokasgrāmata jaunajiem vecākiem = Mammmanual : a manual for new parents / Guna Poga, ilustrācijas, teksts, dizains ; tulkotāja
Lelde Beņķe. — [Rīga] : Aminori, [2020]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 15 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-89770-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Mākslinieces Gunas Pogas izdevums „Mammmanuālis” ir ilustratīva rokasgrāmata jaunajiem vecākiem, kurā autore asprātīgu zīmējumu un ironisku aprakstu formā dalās
ar savu pieredzi. Pēc bērna nākšanas pasaulē, iespējams, kāds ir uzdevis sev jautājumu: „Kas
notiks tālāk?”. Grāmatā parādīts neliels ieskats no ikdienas, kā mazulis iepazīst pasauli. Tomēr
stāsts nav tikai par jaundzimušo — patiesībā tas ir stāsts par mammu un to, kā viņa mācās pasauli no jauna, un ar kādām aktivitātēm aizpildās jaunā ikdiena.

UDK

7.071.1(474.3)(084.1)+159.922.7

Kopkataloga Id: 001012343
Vītols, Kārlis. Dad : comic book = Tētis : komikss / Kārlis Vītols. — Rīga : Studija
Kokles, [2020]. — 15 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a : Komikss radīts kā Kārļa Vītola personālizstādes „Ceļojums uz Ameriku” sastāvdaļa.

UDK

7.071.1(474.3)+741.52(474.3)
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71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā, pilsētbūvnieciskā un lauku
plānošana. Ainavas, parki, dārzi
Kopkataloga Id: 001006103
Gūtmane, Helēna. No degradācijas uz reģenerāciju : rokasgrāmata par pilsētvides atjaunošanu un atdzimšanu / Helēna Gūtmane, Pēteris Šķiņķis, Marks
Geldofs, Armands Pužulis, Eduards Spiriajevs ; redaktore Helēna Gūtmane ; dizains: Dārta Hofmane. — Rīga : ALPS ainavu darbnīca, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (135 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 6,04 MB. — Bibliogrāfija: 132.134. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

A n o t ā c i j a : Rokasgrāmata izstrādāta Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija” (Nr. LLI-386,
Trans-form) ietvaros. Projekts paredz revitalizēt pašvaldībām piederošas degradētās teritorijas
ar dažāda rakstura vides piesārņojumu un veicināt zināšanu apmaiņu pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas speciālistu vidū par īpašo vajadzību telpu ilgtspējīgo atkārtoto izmantošanu.

UDK

711.168(035)+502.174(035)+504.61:502.174(035)

72 Arhitektūra
Kopkataloga Id: 001012882
Pavlova, Zanda. Alūksnes ēku stāsti / Zanda Pavlova, Elīna Birzniece, Ilze Miķelsone, Didzis Eglītis ; sastādītāja Zanda Pavlova ; mākslinieciskais noformējums:
Inese Gura. — Alūksne : Alūksnes muzejs, [2020]. — 180 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22×30 cm. — Bibliogrāfija: 155.-177. lpp. — ISBN 978-9934-582-90-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Muzeja darbinieku Zandas Pavlovas, Elīnas Birznieces, Ilzes Miķelsones un
Didža Eglīša izlolotā grāmata ir komplekss vēstures un citu nozaru speciālistu darbs. Grāmatas
ievadā ir teikts: „Gadsimtu garumā Alūksne augusi no maza miestiņa līdz pilsētai. Tā piedzīvojusi
gan mieru un uzplaukumu, gan karus un postījumus. Katra vara te atstājusi savu mantojumu un
liecības. Nozīmīgas aizgājušo laiku liecinieces ir Alūksnes ēkas, kas spilgti atklāj vēstures norises
un stāsta par to, kādas bijušas katra perioda politiskās, ekonomiskās un kultūras tendences. Lielas un mazas, graciozas un necilas, krāšņas un pieticīgas, vēsturiskas un mūsdienīgas. Dažādas,
bet katra no tām ar savu stāstu. Alūksnes ēkas aicina izzināt, kā veidojusies, augusi un pilnveidojusies pilsēta”.

UDK

72(474.367)(091)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.
Lietišķā māksla
Kopkataloga Id: 001012049
Ramstede, Frīda. Jūties kā mājās : interjera un stila rokasgrāmata / Frīda Ramstede ; redaktore Elīna Vanaga ; tulkojums latviešu valodā: Inga Grezmane. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 239, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija:
238.-239. lpp. — Tulkots no zviedru valodas. — Oriģinālnosaukums: Handbok i
inredning och styling. — ISBN 978-9934-0-8944-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Mājas, kurās justies labi, ir kas vairāk par četrām sienām un jumtu virs galvas.
Tā ir telpa, kura atspoguļo tavu personību un kurā funkcionalitāte saskan ar tavu individuālo
estētisko gaumi. Lai šādu mājokli iekārtotu, lieti noderēs interjera un dizaina ekspertes Frīdas
Ramstedes profesionālās zināšanas. Ar uzskatāmu attēlu palīdzību viņa atklāj svarīgākos mājokļa iekārtošanas pamatlikumus, mērus un proporcijas, māca meklēt unikālus risinājumus, nevis
akli sekot modes tendencēm, un paskaidro, kā panākt ievērojamas izmaiņas, neveicot kapitālo
remontu. Frīda pati šo grāmatu dēvē par praktisku darbarīku kasti, ar kuras palīdzību ikviens
bezpersonisku namu spēs padarīt par īstām mājām.

UDK

747:728(035)+643/645(035)
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75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001005354
Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā (6 : 2020 : Rīgas Sv. Pētera baznīca : Rīga, Latvija). Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā /
teksts: Liena Bogatirēviča ; mākslinieciskais noformējums: Aigars Ozoliņš ; foto:
Rūdolfs Liepiņš ; tulkojums un redaktūra: Sarma Gaide, Jana Bērziņa. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Sv. Pētera baznīcas pārvalde, [2020].
6. izstāde. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas
ainavu glezniecībā medaļa. Autors Jānis Strupulis”—Uz vāka. — Izdevumā
sniegtas īsas biogrāfiskas ziņas par māksliniekiem. — Mākslinieki: Laima Akmentiņa, Ingrīda Anmane, Jānis Anmanis, Jānis Anspoks, Baiba Ābelīte, Valerijs Baida, Laila Balode, Krišjānis Beļavskis, Dainis Bērziņš, Kaspars Bērziņš,
Ludvigs Bērziņš, Andris Biezbārdis, Henrihs Bināns, Līva Blumfelde, Patrīcija
Brekte, Agnese Brūvere, Ansis Butnors, Ligita Caune, Sarmīte Caune, Linda
Daņiļevska, Valērijs Dičkovskis, Evija Freidenfelde, Zoja Geraskina, Inguna
Grants, Ilze Griezāne, Marta Griģe, Viktorija Gulbe, Agnija Ģērmane, Juris Ģērmanis, Silva Hačatrjane, Dārta Hapanioneka, Hele, Ingrīda Ivane, Antra Ivdra,
Maija Jakoviča, Jūlija Jansone, Jeļena Jekimova, Mārtiņš Jēcis, Jānis Jēkobsons,
Jolanta Jonikāne, Līga Jukša, Inga Jurova, Anete Kalniņa, Liene Knēta, Ludmila
Kolomenska, Ērika Kumerova, Indulis Landaus, Alise Landsberga, Lilita Līce,
Justīne Lūce, Ivans Mazeins, Ērika Māldere, Alise Mediņa, Jana Mikosa, Guna
Millersone, Inese Mīlberga, Aleksandrs Neberekutins, Elmārs Orniņš, Pāvels
Ostapcevs, Andra Otto-Hvoinska, Nugzars Paksadze, Gita Palma, Alberts Pauliņš, Inga Pērkons, Aivis Pīzelis, Veronika Plaude, Jānis Plivda, Pēteris Postažs,
Leo Preiss, Gundega Rancāne, Olga Reče, Rahmets Redžepovs, Agra Ritiņa,
Uldis Roga, Inita Sabanska, Viktors Sarkans, Agris Sārs, Jānis Streičs, Vija Stupāne, Vēsma Ušpele, Edvīns Vecumnieks, Maira Veisbārde, Jānis Veiss, Katrīna
Vīnerte, Andris Vītols, Ģertrūde Zeile, Inese Ziemele, Ieva Zinere, Jānis Ziņģītis, Dina Zoldnere, Uldis Zuters, Guntars Zvaigzne. — Teksts paralēli latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-566-16-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā tika iedibināta 2015. gadā,
sadarbojoties Preiļu novada domei, Rīgas domei, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam
un Rīgas Sv. Pētera baznīcai. Šogad konkurss bija pulcējis 180 māksliniekus, kas žūrijas vērtējumam kopumā iesniedza 327 mākslas darbus. Jāņa Strupuļa veidoto laureāta medaļu saņēma
māksliniece Agra Ritiņa par darbu „Otrie Ziemassvētki”.

UDK

75.047(474.3)(083.824)+75.092(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 001011832
Murāne-Grantiņa, Ieva. Jānis Veiss : gleznu katalogs, veltīts mākslinieka 90
gadu jubilejai / sastādītāja un teksta autore Ieva Grantiņa ; priekšvārds: Andrejs
Ģērmanis ; foto: Didzis Grodzs, Ieva Grantiņa ; tulkojums angļu valodā: Klāvs
Kalnačs ; latviešu valodas redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; dizains: Līga
Lastovska. — Jūrmala : Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība, 2020. — 176 lpp. :
fotogrāfijas, ilustrācijas, portreti ; 23×28 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs
un personu rādītājs: 172. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu
valodā. — ISBN 978-9934-8747-1-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Gleznotājs Jānis Veiss ar vairākām krāšņām izstādēm nesen nosvinēja 90.
dzīves jubileju. Lai arī gleznotāja mākslinieciskā snieguma vērtību apliecina viņa gleznu esamība
muzeju krājumos un privātkolekcijās, šis spilgtais un vērienīgais darbu katalogs ir pirmais šāda
veida apkopojums, kas veltīts Jāņa Veisa glezniecībai. Katalogā apkopotā plašā attēlu kolekcija
atspoguļo gleznotāja radošo rokrakstu dažādos dzīves posmos. Materiālu papildina intervijas
teksts, kas ļauj ielūkoties mākslinieka personības šķautnēs.

UDK

75.071.1(474.3)(083.82)
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78 Mūzika
Kopkataloga Id: 001009189
Udodova, Inta. Solfedžo 7 : skolotāja burtnīca / Inta Udodova ; mākslinieks Ralfs
Ozols. — Rīga : Musica Baltica, 2020. — 9 lpp. : notis ; 30 cm.
A n o t ā c i j a : Solfedžo 7. klasei ir paredzēta solfedžo priekšmeta apguvei mūzikas skolās.
Tajā pēctecīgi turpinātas iepriekšējos mācību līdzekļos aizsāktās metodiskās iestrādnes, piedāvājot audzēkņiem bagātīgu materiālu dziedāšanai, solfedžēšanai un ritmizēšanai, kā arī improvizācijām un radošajai darbībai. Grāmatā ietverts īss un koncentrēts teorētiskās vielas skaidrojums, kas papildināts ar nepieciešamajiem mūzikas piemēriem.

UDK

781.2(072)

Kopkataloga Id: 001009198
Udodova, Inta. Solfedžo 7 : teorijas un darba burtnīca / Inta Udodova ; mākslinieks Ralfs Ozols. — Rīga : Musica Baltica, 2020. — 88 lpp. : notis ; 17×25 cm.

A n o t ā c i j a : Solfedžo 7. klasei ir paredzēta solfedžo priekšmeta apguvei mūzikas skolās.
Tajā pēctecīgi turpinātas iepriekšējos mācību līdzekļos aizsāktās metodiskās iestrādnes, piedāvājot audzēkņiem bagātīgu materiālu dziedāšanai, solfedžēšanai un ritmizēšanai, kā arī improvizācijām un radošajai darbībai. Grāmatā ietverts īss un koncentrēts teorētiskās vielas skaidrojums, kas papildināts ar nepieciešamajiem mūzikas piemēriem.

UDK

781.2(076)

Kopkataloga Id: 001011047
Žilde, Jānis. Pienvedēja piedzīvojumi : trīs no Sabiles : autorizēta biogrāfija /
Jānis Žilde ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. —
Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. — 187, [4] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-595-17-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Nav daudz tādu muzikālu apvienību, kas sākušas savu darbību deviņdesmitajos gados, izdzīvojušas vairākas krīzes, pielāgojušās digitālajam laikmetam, sadzīvojušas ar
rokmūzikas norietu un turpina aktīvi muzicēt. Viena no tām ir grupa „Pienvedēja piedzīvojumi” — trīs puiši no Sabiles. Grāmata nav tikai vēstījums par viņiem, tas ir stāsts par deviņdesmito
gadu jauniešiem: par izlaušanos, principiem un nostāju, dzīves un mūzikas kvalitāti un, beigu
beigās, īstu draudzību.

UDK

78.071.2(474.3)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 001012025
Mamaja, Evita. Dailei 100 / sastādītāja Evita Mamaja ; teksta autori: Līvija Dūmiņa, Jānis Lejnieks, Orests Silabriedis, Edīte Tišheizere ; zinātniskā redaktore
Līga Ulberte ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; dizains: Inese Hofmane ;
foto: Gunārs Binde, Jāzeps Danovskis, Jānis Deinats [un vēl 20 fotogrāfi]. — Rīga :
Neputns, [2020]. — 421, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — Fotogrāfi arī:
Eiženija Freimane, Daina Geidmane, Reinis Hofmanis, Jurijs Ikoņņikovs, Gunārs
Janaitis, Egons Kera, Juris Krieviņš, Kaspars Kviesis, Māris Lapiņš, Jānis Lerhs,
Imants Murovskis, Artūrs Pavlovs, Marko Rass, Raimonds Rencis, Romvalds Salcēvičs, Laimonis Stīpnieks, Indriķis Stūrmanis, Jānis Trops, Mārtiņš Vilkārsis,
Oļegs Zernovs. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā,
kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-601-02-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata „Dailei 100” veltīta izciliem māksliniekiem, spilgtām izrādēm un idejām, kas veidojušas teātra simtgadi. Dailes teātra simtgadei veltīto grāmatu veido četras daļas —
teātra zinātniece un kritiķe Edīte Tišheizere raksta par teātra režijas grandiem, teātra zinātniece
Līvija Dūmiņa — par Dailes aktieru karalisti, mūzikas apskatnieks Orests Silabriedis par mūziku
izrādēs un arhitekts Jānis Lejnieks par abām Dailes teātra ēkām. Autoru rakstus papildina vairāk
nekā 400 attēlu, kas aptver laiku no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām.

UDK

792:061(474.362.2)(091)+792.071.2.027(474.3)+
+792.071.2.028(474.3)+725.8(474.3)(091)
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Kopkataloga Id: 001010321
Normens, Robs. Improvizē: šeit un tagad : praktisks ceļvedis laikmetīgajā teātra improvizācijā / Robs Normens ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; tulkojums latviešu valodā: Jānis Moisejs. — Babīte : Ātrā piegāde, 2020. — 158 lpp. ;
21 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Improvising Now. — ISBN 978-9934-23-141-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Praktisks ceļvedis laikmetīgajā teātra improvizācijā. Grāmata piedāvā tehnikas, trikus un noslēpumus, ko izmanto profesionāli aktieri, lai improvizāciju padarītu vienkāršāku, efektīvāku un baudāmāku. Lasītājs atklās vienkāršus instrumentus, kas tam ļaus veiksmīgi
manevrēt pat vissatraucošākajās ainās un dzīves situācijās.

UDK

792.028(035)

794 Galda spēles (balstītas uz domāšanu, veiklību un veiksmi)
Kopkataloga Id: 001012072
Agafonovs, Jurijs. Тренер Янис Милейка / [sastādītājs] Jurijs Agafonovs ; redaktors Jānis Elsbergs ; редактор Ирина Петерсоне ; дизайн: Ольга Журавлева, обложка: Дмитрий Евтеев ; priekšvārds: Dana Reizniece-Ozola ; консультанты: Alberts Cimiņš, Gunārs Pušmucāns, Uldis Melderis, Uldis Sermons,
Александр Васильков, Алексей Жучков. — Rīga : Agafonov Yuri, 2020. —
228 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 213.-227. lpp. —
Teksts krievu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-23-235-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jānis Mileika bija ievērojams šaha treneris, kas Jēkabpils sporta skolā nostrādāja 42 gadus. Viņš ir izaudzinājis vienu sporta meistaru, 13 meistarkandidātus un daudzus
desmitus zemāku sporta klašu audzēkņus. Tieši Jānis Mileika bija tas cilvēks, kas sporta skolā izveidoja šaha nodaļu. Pats Jānis uzskatīja, ka galvenais šaha spēles mērķis ir iemācīt radoši domāt
un strādāt, kā arī atrast izeju no ikvienas situācijas ne vien uz šaha galdiņa, bet arī dzīvē.

UDK

794.1-051(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001010435
Olympic Encyclopedia / researcher and editor Genadijs Maricevs ; art director
Rauls Liepins ; design: Al secco ; layout: Kaspars Podskocijs ; foreword: Aldons
Vrublevskis, Genadijs Maricevs ; photo: Dainis Caune. — Riga : Latvian Olympic
Committee : Izdevniecības nams Medols, 2020.
Volume IX [9], Olympians (1896-2018) ; National Olympic Committees: Afghanistan — Canada. — 758 lpp. : ilustrācijas ; ietvere (30×22×6 cm). — ISBN
978-9934-8616-8-0 (iesiets).
UDK
796.032.2(091)(03)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 001012063
Panters, Rasels. Alise Brīnumzemē : stāsts bildēs pēc Lūisa Kerola grāmatas
motīviem / Rasels Panters ; ilustrējusi Simona Bursi ; tulkojums latviešu valodā:
Daina Grūbe ; dzejas rindas atdzejojusi Dagnija Dreika ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ;
26 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Alice in Wonderland. — ISBN 978-9934-0-8615-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Sekojusi baltajam trusim alā, Alise attopas savādā un brīnumainā pasaulē.
Trakais Cepurnieks, neredzams Češīras kaķis, dīvains kāpurs un vesela kava pļāpīgu spēļu kāršu
ir tikai daži neparasti tēli, kurus Alise sastop šajā fantastiskajā zemē. Šis izdevums ir angļu rakstnieka Lūisa Kerola pasaulslavenā romāna komiksa versija.

UDK

82-341+82-312.5:741

Kopkataloga Id: 001012070
Panters, Rasels. Trīs musketieri : stāsts bildēs pēc Aleksandra Dimā romāna
motīviem / Rasels Panters ; ilustrējis Mateo Pinčeli ; no angļu valodas tulkojusi
Daina Grūbe ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 1 sējums
(nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 26 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Three Musketeers. — ISBN 978-99340-8802-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Parīze, 1626. gads. Jaunais d’Artanjans ierodas Parīzē, lai pievienotos karaļa gvardistiem. Protams, jau drīz viņš kopā ar leģendārajiem musketieriem Atosu, Portosu un
Aramisu tiek ierauts divkauju, blēdību un briesmu pasaulē. Šis izdevums ir franču rakstnieka
Aleksandra Dimā pasaulslavenā romāna komiksa versija.

UDK

82-341+82-312.5:741

Kopkataloga Id: 001006233
Poems of a Modern-Day Architect. — [Rīga] : Archhive Books, [2020]. — 213 lpp. ;
11 cm. — ISBN 978-9934-8964-1-5 (iesiets).
UDK
82-1

Kopkataloga Id: 001011891
Zuicena, Ieva. Filologs Viktors Vonogs / Ieva Zuicena ; grāmatas vāka dizains:
Rolands Zeps. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. — 68,
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Bibliogrāfija par personu: 41.55. lpp. — ISBN 978-9984-29-338-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā ir pētīts, ko savā 75 gadus garajā mūžā ir radījis un mums atstājis literatūrvēsturnieks, latgaliešu valodas pētnieks Viktors Vonogs. Izdevums sastāv no trim
daļām: dzīves stāsta, bibliogrāfijas un ieskata V. Vonoga arhīvā, kas glabājas Latgales Kultūrvēstures muzejā.

UDK

80(474.3)(092)
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81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 001013276
Goldinga, Silvija. Katru dienu 15 minūtes. Vācu valoda : 12 nedēļu kurss / Silvija Goldinga ; redaktores: Sarmīte Lomovceva, Inese Miesniece ; no angļu valodas tulkojusi Anita Kulačkovska. — Atjaunots un papildināts izdevums. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. — 160 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — (A Dorling Kindersley
book). — Oriģinālnosaukums: 15-Minute German. — ISBN 978-9934-0-8850-6
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Mācoties tikai 15 minūtes dienā, jūs drīz vien spēsiet droši un pārliecināti
runāt vāciski un saprast vācu valodā teikto. Grāmatu veido 12 tematiskie bloki, kas sadalīti piecās
15 minūšu ikdienas nodarbībās. Tikai 12 nedēļās būsiet apguvuši pilnu mācību kursu. Grāmatas
beigās atradīsiet vācu ēdienkartes ceļvedi, kā arī latviešu-vācu un vācu-latviešu vārdnīcu.

UDK

811.112.2’243(075.4)

Kopkataloga Id: 001014398
Kreišmane, Ilze. Word Power from A to Z : English vocabulary reading, work
skills and language usage : level: pre-intermediate/intermediate / Ilze Kreišmane, Jasmīna Āriņa ; ilustrated by Maksims Jevdokimovs ; managing editor Santa
Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 55 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 9789934-20-450-0 (brošēts).
UDK
811.111
Kopkataloga Id: 001006413
Valsts izglītības satura centrs. Angļu valoda 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās
attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja
Inga Auga, Aiva Ciemiņa, Olga Gritāne, Olga Miezīte, Līga Pakalne un Anna Poļaka ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (59 lp., PDF) ; 2,33 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-597-81-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem
īstenot MK 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus svešvalodu mācību jomā, pielāgojot to skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

UDK

811.111’243(474.3)(073)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001011902
Bumbiere, Daina. Veiklais bilžu burtotājs : atšifrē un izlasi tautasdziesmas /
Daina Bumbiere. — Rīga : RaKa, [2020]. — 77, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21×31 cm. —
Bibliogrāfija: [78.] lpp. — ISBN 978-9984-46-422-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Materiāls ir noderīgs gan darbā ar 5-6-gadīgiem bērniem pirmsskolā (šifrēšana pēc vārda pirmās skaņas), gan arī darbā ar sākumskolas skolēniem (šifrēšana pēc pirmās
vai trešās skaņas, vai pēc norādītā cipara). Izmantojot šifrēšanas uzdevumus, tiek attīstīta fonemātiskā izpratne (spēja atšķirt divas līdzīgi skanošas skaņas) un fonemātiskie procesi (spēja
analizēt skaņas — noteikt pirmo skaņu vārdā, noteikt konkrētu skaņu pēc kārtas, noteikt skaņu
secību).

UDK

811.174’351(02.053.2)
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821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001011821
Dahl, Roald. LDM / Roald Dahl ; mākslinieks Quantin Blake ; no angļu valodas tulkojusi Rūta Randare ; redaktore Daina Randare. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 209, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Lasītprieks!, 1407-3730). — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Oriģinālnosaukums: The BFG. — ISBN
9789984368979 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Kad Sofiju nakts vidū kāds milzu radījums izzog no gultiņas, meitenei šķiet,
ka ir pienākusi viņas pēdējā stundiņa. Par laimi, vainīgais izrādās LDM jeb Lielais Draudzīgais
Milzis, nevis kāds no šausminošajiem milžiem cilvēkēdājiem, kas siro pa pasauli. Sofija sadraudzējas ar LDM, un viņi izdomā, kā atbrīvot pasauli no asinskārajiem milzeņiem.

UDK

821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001010751
Keja, Elizabete. Septiņi meli : romāns / Elizabete Keja ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 414 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Seven
Lies. — ISBN 978-9984-35-998-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Džeina un Mārnija jau kopš bērnības ir nešķiramas. Viņas zina itin visus savus noslēpumus. Taču Mārnija iepazīstas ar Čārlzu — un attiecības mainās. Tāpēc, ka Džeina
uzreiz vai gandrīz uzreiz sajūt nepatiku pret viņu — tik veiksmīgu, glancētu, pašapmierinātu
vīrieti, kurš prot un grib iepatikties ikvienam… izņemot Džeinu. Un, kad Mārnija apjautājas par
draudzenes attieksmi pret Čārlzu, Džeina izšķiras par saviem pirmajiem, nelielajiem un gluži nevainīgajiem meliem. Bet, ja Džeina būtu godīga, var gadīties, ka viņas draudzenes vīram paveiktos
vairāk…

UDK

821.111-31

Kopkataloga Id: 001013370
Vuds, Toms. Klauvējot pie durvīm : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Solvita Velde ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 427 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). —
Oriģinālnosaukums: A Knock at the Door. — ISBN 978-9984-35-996-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Viens klauvējiens pie durvīm uz visiem laikiem izmaina Džimaimas Talhoferes dzīvi. FIB aģenti apgalvo, ka viņas vīrs nav tas, par ko izliekas. Kamēr Džimaima mēģina
aptvert šo vēsti, kāds svešinieks viņu brīdina, ka šie „aģenti” patiesībā ir nežēlīgi slepkavas. Džimaimai zibenīgi jāpieņem lēmums. Kurš no šiem cilvēkiem melo? Un kā tajā visā ir iesaistīts
viņas vīrs? Sākas galvu reibinoša pakaļdzīšanās spēle, kurā iespējams vai nu uzvarēt, vai tikt nogalinātam.

UDK

821.111-312.4

821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001012055
Bella, Dārsija. Neliela izpalīdzēšana : romāns / Dārsija Bella ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Anita Poļakovska ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 335, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: A Simple Favor. — ISBN 978-9934-0-8554-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kad Emīlija lūdz atvest no skolas arī viņas dēlu, Stefānija ar prieku izpalīdz.
Abu bērni mācās vienā klasē un ir labākie draugi, un, gluži tāpat kā Emīlija un Stefānija, labprāt
pavada laiku kopā. Līdz Stefānija iepazinās ar Emīliju, viņa šajā mazpilsētā jutās pavisam vientuļa
un rakstīja blogu. Bet Emīlija pēc dēla neierodas. Lai ko teiktu policija, Stefānija ir pārliecināta:
Emīlija nekad nepamestu savu bērnu. Baidoties, ka noticis kaut kas slikts, Stefānija sazinās ar
citām mammām savā blogā un uzrunā arī Emīlijas vīru — tikai lai piedāvātu savu palīdzību. Stefānijai šķiet, ka viņš nav līdz galam atklāts. Vai tās ir tikai viņas iedomas?

UDK

821.111(73)-31
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Kopkataloga Id: 001011906
Hilderbrenda, Elīna. Ideāls pāris : romāns / Elīna Hilderbrenda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 474 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The
Perfect Couple. — ISBN 978-9984-35-997-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kāzu sezonas karstumā grasās precēties bagāto Vinberiju dēls. Svinības solās
būt ļoti greznas, un tās gaida visi pilsētas iedzīvotāji. Bet dažas stundas pirms ceremonijas galvenā līgavas māsa tiek atrasta mirusi. Un ikviens kāzu viesis kļūst par aizdomās turamo. Izmeklētājiem rodas daudz jautājumu. Kādēļ topošais vīratēvs nakts vidū vizinājies ar kajaku? Vai viņa
sieva, slavena kriminālromānu autore, liktenīgajās stundās tiešām rakstījusi savu jauno grāmatu?
Kur pazudis līgavaiņa labākais draugs? Un kādēļ līgava kāzu dienas rītā redzēta dodamies prom
ar ceļasomu rokā? Ikvienam ir bijis motīvs nogalināt. Jautājums tikai — kurš to izdarīja?

UDK

821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001014855
Korīta, Maikls. Vienmēr tepat blakus : romāns / Maikls Korīta ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 473, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
Never Far Away. — ISBN 978-9934-25-000-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pirms desmit gadiem Lea kļuva par nozieguma liecinieci. Lai glābtu savu ģimeni, viņai nācās mainīt identitāti un atstāt vīru un bērnus. Kad kādu rītu Leas īpašajā saziņas
ierīcē atskan signāls, viņa saprot, ka noticis kaut kas ārkārtējs. Šo numuru zina tikai viens cilvēks,
un šo zvanu viņa var saņemt tikai vienā gadījumā. Leas vīrs ir miris. Viņa nebija cerējusi vēl kādreiz redzēt savus bērnus, bet nu dodas pie abiem kā nekad nesatiktā „krustmāte”. Leai ne tikai
jāatjauno saikne ar meitu un dēlu, bet arī jāpasargā viņi, jo pagātnes ienaidnieki visus gadus ir
gaidījuši, kad varēs atriebties.

UDK

821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 001011641
Kvans, Kevins. Pasakaini bagātā draudzene : romāns / Kevins Kvans ; no angļu
valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. — 460, [3] lpp. : ģenealoģiskā tabula ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums:
China Rich Girlfriend. — ISBN 978-9934-0-9046-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Tuvojas Reičelas Ču kāzu diena, un ir neskaitāmi iemesli, lai viņa justos kā
septītajās debesīs. Viņai ir gredzens ar unikālu ovālas formas briljantu, brīnišķīga kāzu kleita un
līgavainis, kurš ir gatavs atteikties no milzu bagātības Āzijā, lai tikai varētu viņu apprecēt. Tomēr
Reičela skumst par to, ka viņas īstais tēvs — cilvēks, kuru viņa nekad nav pazinusi, nebūs klāt, lai
vestu meitu pie altāra. Nejaušas sagadīšanās dēļ tiek noskaidrota tēva identitāte, un Reičela pēkšņi tiek ierauta neiedomājamā Šanhajas greznības pasaulē, kurā pa bulvāriem traucas ekskluzīvi
un reti auto un kurā cilvēki ir ne tikai traki bagāti, bet… pasakaini bagāti.

UDK

821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001010064
Vaita, Kārena. Zudušais medaljons : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas
tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. —
Rīga : Kontinents, [2020]. — 479 lpp. ; 21 cm. — (Tredstrītas sērija / Kārena Vaita ;
Otrā grāmata). — Oriģinālnosaukums: The Girl on Legare Street. — ISBN 9789984-35-995-3 (iesiets).A n o t ā c i j a : Zudušais medaljons ir otrais romāns Tredstrītas sērijā, kas ieguvusi kulta
statusu. Miljoniem lasītāju jau ir iemīļojuši nekustamā īpašuma mākleri Melāniju Midltoni, kura
aizraujas ar vēsturiskajām mājām un to noslēpumiem. Šajās grāmatās harmoniski savijas romantika un pagātnes mistērijas, un tās ir izlasāmas vienā elpas vilcienā.

UDK

821.111(73)-31
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821.131.1 Itāliešu literatūra
Kopkataloga Id: 001013384
Karīzi, Donato. Dvēseļu tiesa : romāns / Donato Karīzi ; no itāļu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga :
Dienas Grāmata, [2020]. — 429, [3] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Il tribunale delle anime. — ISBN 978-9934-595-10-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Romāns ir stāsts par neredzamu noslēpumu, kas tomēr atrodas visu acu
priekšā. Romā noslēpumaini pazudusi kāda meitene. Klemente un Markuss — divi Dvēseļu tiesas, senas ar Vatikānu saistītas organizācijas locekļi, kuri slepeni izmeklē grēksūdzēs uzklausītus
noziegumus, — pārrunā lietas detaļas. Markuss ir cilvēks bez pagātnes, pirms gada viņš ticis
smagi ievainots un zaudējis atmiņu. Viņa talants ir atklāt ļaunumu, lai kur tas slēptos. Pie lietas
strādā arī kriminālistikas eksperte Sandra — sieviete, kura nespēj samierināties ar vīra bojāeju
šķietamā negadījumā. Sandras un Markusa ceļi krustosies baznīcā, lai atklātu biedējošu pasauli,
ko savās tumšajās dzīlēs slēpj Roma. Pasauli, kas ir tikpat perfekta, cik ļauna, un viņiem būs jāizvēlas starp atriebību un piedošanu pilsētā, kuru joprojām pilda tūkstoš gadus čukstēti grēki.

UDK

821.131.1-312.4

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 001013667
Bodlērs, Šarls. Mākslīgās paradīzes / Šarls Bodlērs ; no franču valodas tulkojusi Gita Grīnberga ; redaktors Dens Dimiņš ; māksliniece Anna Aizsilniece ; ilustrācijas: Gints Rudzītis. — Rīga : Neputns, [2020]. — 197, [2] lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — Uz pirmā vāka: Šarls Bodlērs 1860. gadā. Fotogrāfs Felikss Nadārs (Félix
Nadar). — Oriģinālnosaukums: Les paradis artificiels. — ISBN 978-9934-60105‑7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bodlēra „Mākslīgās paradīzes” pirmizdevumu piedzīvoja 1860. gada maijā un
tās veido divas daļas — „Poēma par hašišu” un „Opija ēdājs”, kurā pārstāstīts un komentēts angļu
rakstnieka Tomasa de Kvinsija autobiogrāfiskais stāsts „Confessions of an English Opium-Eater”
(1821). Grāmata ir personīgā pieredzē balstīta poētiska un filozofiska apcere par psihotropo vielu
lietošanu, to ietekmi uz apziņu, radošo procesu un izraisītajām atkarībām.

UDK

821.133.1-4

821.134.2 Spāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001011651
Ruiss Safons, Karloss. Debesu gūsteknis / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
319, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: El prisionero del cielo. — ISBN 9789934-0-9044-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : 1957. gada decembrī pār Barselonu smagi gulst gara pelnu un tumsas ziema.
Pilsēta joprojām nav atguvusies no kara posta. Vienīgi bērniem Ziemassvētku laiks ir saglabājis
cerību un maģijas pilno noskaņu. Kādu rītu Daniela Semperes grāmatnīcā ienāk svešinieks —
drūms, klibs vienrocis, kurš nopērk īpaši vērtīgu un dārgu „Grāfs Monte Kristo” sējumu, un, ierakstījis veltījumu, tūliņ pasniedz to Danielam, piekodinādams nodot Ferminam. Tā atveras pagātnes durvis, un tagadni iztraucē pagājības rēgi. Lai izdibinātu patiesību, kura līdz šim tikusi
slēpta, Danielam ir jādodas iekšā nolādētā laikmetā Munžuikas cietuma kamerās un jāatklāj, kāds
velnišķīgs līgums saistījis Davidu Martinu — „Eņģeļa spēles” stāstnieku, ar viņa cietumsargu,
Maurisio Vaļsu — nelieti, kurš iemieso visu ļaunāko, kas piemitis Franko režīmam.

UDK

821.134.2-31
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821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001010262
Abdullajevs, Čingizs. Maniaka prāts / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas
tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds
Tiltiņš. — [Rīga] : Literārā brālība, [2020]. — 276, [2] lpp. ; 21 cm. — (Kriminālnoslēpumu meistars). — Oriģinālnosaukums: Рассудок маньяка. — ISBN 9789984-880-39-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pazīstamā Maskavas ZPI, kas strādā kodolenerģētikas jomā, valda apjukums — tās teritorijā ir nogalināta jauna darbiniece. Izmeklētāji uzskata, ka noziegumu atšķetinās ātri, jo tas pastrādāts režīma institūtā, kur svešiem ieeja aizliegta. Tātad slepkava ir kāds
no savējiem. Tiesa, slepkavības veids norāda uz to, ka viņš turklāt ir arī maniaks. Nozieguma
izmeklētājs Drongo ir pārliecināts, ka slepkava tikai imitē maniaka uzvedību. Bet diez vai viņš
samierināsies tikai ar vienu upuri, ja viņam ir noteikts mērķis. Atliek vien uzminēt — kāds…

UDK

821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 001010257
Abdullajevs, Čingizs. Veneras otrā piedzimšana / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums:
Normunds Tiltiņš. — [Rīga] : Literārā brālība, [2020]. — 277, [2] lpp. ; 21 cm. —
(Kriminālnoslēpumu meistars). — Oriģinālnosaukums: Второе рождение Венеры. — ISBN 978-9984-880-38-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Sievietes ir viltīgas un neaprēķināmas. Par to lieku reizi nākas pārliecināties
ekspertam Drongo, nokļūstot vienā no Madeiras salām. Viņš apmetas viesnīcā, kurā liekāko daļu
aizņem sievietes, kas ieradušās uz feministu konferenci. Naktī pirms foruma slēgšanas savā numurā nomirst gados esošā baronese Hilberga. Pavecās dāmas nāve neizraisītu nekādas šaubas, ja
nebūtu pazudusi viņai piederējusī slavena mākslinieka gatavota lelle piecu miljonu eiro vērtībā.
Drongo uzņemas izmeklēt šo noziegumu. Kad naktī pie viņa ierodas divas apburošas sievietes,
viņš novēloti aptver, ka bijis prasmīgas manipulācijas upuris…

UDK

821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 001013094
Журавлев, Сергей. Собрание сочинений : поэзия : том I, II, в 4 частях / Сергей Журавлев. — Рига : Родина, [2020]. — 1 sējums (66, 109, 42 lpp.) : ilustrācijas, portrets ; 31 cm.
UDK
821.161.1-1(474.3)(081.2)

Kopkataloga Id: 001011077
Кетнере, Наталия. Кто вы, барон Альфонс? : исторические очерки в жанре
детективного расследования в двух частях / Наталия Кетнере. — [Ogre] :
[Ketner], 2020. — 268, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 264.-268. lpp. — ISBN 978-9934-8791-1-1 (iesiets).
UDK
821.161.1-94
Kopkataloga Id: 001011064
Кожевникова, Дарья. Птица белая / Дарья Остапцева ; редактирование: Тамара Рожукалнс. — [Ludzas novads] : [Darja Koževnikova], [2020]. —
132 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-168-1 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)
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Kopkataloga Id: 001012986
Орлов, Александр. Лунный свет, или Космические приключения Гарика и
Кузи / Александр Орлов ; иллюстрации: Анна Шукис. — Рига : Sava grāmata,
2020. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 978-9934-582-94-3 (iesiets).
UDK
821.161.1-93-32

821.162.1

Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 001011881
Orloņs, Marians. Kā detektīvs Snīpis Jaunliepiņas pārsteidza / Marians Orloņs ;
ilustrējis Ježijs Fļisaks ; no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore
Gundega Blumberga. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 84, [3] lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — (Detektīvs Snīpis / Marians Orloņs ; III [3.] grāmata). — Oriģinālnosaukums: Jak detektyw Nosek zadziwił Lipki Nowe. — ISBN 978-9984-33-526-1
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Ir liels prieks atkal satikt detektīvu Snīpi un Kubu. Kuba ir ļoti interesants
suns, jo saprot cilvēku valodu un māk runāt ar cilvēkiem. Pateicoties Kubas domāšanai, Snīpim
rodas domas un idejas, ar kuru palīdzību var noskaidrot, kas un kāpēc noticis. Grāmata ir īsts triju detektīvu apkopojums bērniem un jauniešiem, kuri grib atpūsties un pasmaidīt. Nozagt zagli
muzejā — tā ir izcila ideja. Līdz šim kaut kas tamlīdzīgs vēl nebija dzirdēts. Tas vien norāda, ka
šajā grāmatā būs oriģināli noziegumi. Snīpis jau ir labs detektīvs. Viņš skatās, viņš domā un plāno,
un sadarbojas ar citiem cilvēkiem.

UDK

821.162.1-93-312.4

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001012889
Ezera, Līga. Nakts sarkanā skaņa : triloģijas trešā grāmata / Līga Ezera. — Rīga :
Sava grāmata, 2020. — 442 lpp. ; 21 cm. — (Nakts sarkanā (triloģija) / Līga Ezera ;
Trešā grāmata). — ISBN 978-9934-582-91-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šis ir trešais romāns „Nakts sarkanajā” triloģijā. Stāsts ir vecs kā pasaule —
par neizrunātiem vārdiem, par nepasniegtām rokām, un to pašu mūžseno nožēlu, kas pat nemirstīgai būtnei liek vēlēties — kaut varētu sākt visu no jauna.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001009070
Fridrihsone, Madara. atgūtais medusmēnesis : romāns / Madara Fridrihsone ;
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. —
(Vakara romāns ; 2020/11 (257)). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma
ISBN 9789934157349. — ISBN 978-9934-15-733-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Ieva Irbe atgriežas dzimtas mājās kopā ar jauno vīru, lai sakārtotu savas
vecmāmiņas lietas un mantojumu. Tomēr, kā izrādās, tad viņai ir jāatšķetina ne tikai omammas
dzīves līkloči, bet jāieskatās acīs arī savai pagātnei, par kuru aktīvi atgādina trīs kaimiņu dzimtas
vīrieši dažādās paaudzēs un ar pilnīgi atšķirīgiem nodomiem. Tāpat arī tagadne izrādās mezglaina, jo līdz ar Ievas mātes atgriešanos no Londonas Kārkliņos sāk norisināties savādi notikumi.
Jaunajai sievietei ir jānoskaidro, kā tas viss ir saistīts, un kāda ir viņas loma šajā juceklī?

UDK

821.174-31
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Kopkataloga Id: 001012057
Jauja, Lelde. Vīrs, bērni un pieci randiņi : romāns / Lelde Jauja ; vāka dizaina
autore Krista Miltiņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
202, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8834-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Rigonda ir neapmierināta, Rigondai ir besis, Rigondu nomāc „pārāk labas
dzīves” problēmas. Viņai ir pāri par trīsdesmit, lielisks darbs, divas temperamentīgas meitas,
taču vīrs pēdējā laikā bieži krīt uz nerviem. Tik bieži, ka pa galvu sāk riņķot domas par šķiršanos,
jo Rigondai šķiet, ka viņa ir pelnījusi ko labāku. Varbūt Rigondu no ikdienas rutīnas glābs pieci
neparasti randiņi, no kuriem, kā izrādās… neviens nemaz īsti nav randiņš?

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001008407
Kalna, Ziedīte. Garā upe / Ziedīte Kalna ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2020.
III [3.] daļa, Dzeja un miniatūras. — 199 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-58796-2 (iesiets).
UDK
821.174-1+821.174-3
Kopkataloga Id: 001008409
Krasnā, Antra. Pieskarties dvēselei / Antra Krasnā. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 92 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-587-98-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Krājumā apkopotas psiholoģiskas refleksijas dzejā. Dzejoļi radušies ilgākā
laika posmā, dažādās dvēseles noskaņās, emociju intensitātēs, pārdomu brīžos, dažādu cilvēku
pārdzīvojumu iniciēti, līdz beidzot kā puzles gabaliņi salikti krājumā, veido kādu nosacītu pieredzes stāstu. Dzejoļi ir par prieku, laimi, mīlestību, uzticēšanos, sāpēm, izsāpēšanu un jauna ceļa
sākumu. Tie ir kā pieskārieni dvēselei ceļā caur ikdienību uz esību.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001009225
Krūmiņa, Inese. Vilkme : romāns / Inese Krūmiņa ; grāmatas un vāka dizaina autore Zane Ernštreite ; redaktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 383, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8831-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis ir stāsts par vienas dzimtas trīs paaudžu cilvēku dzīvēm. Par to, kas tiem
devis spēku un kas — sāpējis. Par to, kā caur paaudzēm atkārtojas uzvedības modeļi un likteņstāsti. Katra varoņa stāsts gandrīz vai maģiski ievelk lasītāju savā varā, radot sajūtu, ka esi viņiem
līdzās dažādos laikos un vēstures pavērsienos. Cauri cilvēkstāstiem romāns izstāsta arī Latvijas
likteni.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001013416
Laukmane, Maija. melodijas stabulei : dzeja / Maija Laukmane. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, [2020]. — 151 lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9934-513-47-3 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001008411
Medvedjeva, Dzidra. Tieši tev, lasītāj! / Dzidra Medvedjeva ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. — 43, [3] lpp. : ilustrācija ; 18 cm. —
ISBN 978-9934-600-00-5 (brošēts).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001013575
Ozola-Jaunarāja, Arta. Kurmītis un sudraba kurpes : stāsts / Arta Ozola-Jaun
arāja, teksts un ilustrācijas ; Jāņa Jaunarāja un Gvido Kajona fotogrāfijas ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 43 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — Grāmatā ietverts Ulda Ausekļa dzejolis. — ISBN 978-99340-9169-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Arta Ozola-Jaunarāja, iedvesmojoties no dzejnieka Ulda Ausekļa dzejoļa, uzrakstījusi jautru stāstu par Kurmīti, kuram pa pastu atsūtīta paciņa — sudraba kurpes. Darbs
izpildīts kolāžas tehnikā. Ilustrācijas ir asprātīgas, iedvesmojošas un fantāziju raisošas, tās palīdz
sajust Latvijas dabas un zemes noskaņas un rosina mazā lasītāja iztēli. Grāmata ir neparasta gan
stilistiski, gan saturiski.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001013390
Sūniņš, Žanis. Zelta putns : teiksma-leģenda / Žanis Sūniņš [teksts, gleznu reprodukcijas]. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2020. — 270, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-513-48-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Talsu mākslinieka Žaņa Sūniņa grāmata ir teiksma par Talsu pilskalna un
tur dzīvojošo ļaužu senvēsturi, kuršu ķēniņa Lamekina laiku un iespējamiem notikumiem Latvijas senvēsturē, aptverot arī fantāziju par kuršu uzbrukumu Rīgai. Romāna „Zelta putns” sižets ir
spraigs, pilns negaidītu pavērsienu un teiksmainu tēlu. Grāmatas ilustrācijām izmantoti krāsaini
Žaņa Sūniņa gleznu attēli un tušas zīmējumi no Talsu novada muzeja un mākslinieka ģimenes
krājuma.

UDK

821.174-3

Kopkataloga Id: 001015061
Šteinberga, Džeina. Lasītāja : romāns / Džeina Šteinberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Laura Bebre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
207, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9101-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Pastiprinot cilvēka smadzeņu darbības kapacitāti ar kvantu skaitļošanu, ir
radīta jauna profesija — lasītājas, kuru apstrādātā informācija tiek izmantota ekonomisku un
politisku lēmumu pieņemšanā. Tomēr prestiža darbavieta, neierobežotas iespējas un augsts statuss sabiedrībā nespēj kompensēt neizskaidrojamo tukšumu, ko Anna jūt. Pēc nelielas tehniskas
kļūmes viņa tiek izslēgta no lielās spēles un ir spiesta no jauna palūkoties uz sevi un savu dzīvi.
Mulsinoši atklājumi par uzņēmumu, kas viņu noalgojis, ved Annu arvien tuvāk patiesībai un liek
uzdot jautājumu: kas ir lielāks apdraudējums cilvēcei — mākslīgais intelekts vai tomēr mēs paši?

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001010131
Štokmane, Daina. Literatūra 7. klasei : mācību grāmata / Daina Štokmane, Iveta
Vīduša ; redaktors Aldis Vēvers ; Lauras Mortensenas grāmatas dizains ; Aivara
Rušmaņa ilustrācijas. — Labots, papildināts izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020].
1. grāmata. — 112 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā”—Titullapā. — Komplektā ar
mācību grāmatu darba lapas, pielikumi un klausīšanās teksti, mācību priekšmeta programma. — ISBN 978-9934-0-8983-1 (iesiets).
UDK
821.174(075.2)
Kopkataloga Id: 001010179
Štokmane, Daina. Literatūra 7. klasei : mācību grāmata / Daina Štokmane, Iveta
Vīduša ; redaktors Aldis Vēvers ; Lauras Mortensenas grāmatas dizains ; Aivara
Rušmaņa ilustrācijas. — Labots, papildināts izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020].
2. grāmata. — 112 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā”—Titullapā. — Komplektā ar
mācību grāmatu darba lapas, pielikumi un klausīšanās teksti, mācību priekšmeta programma. — Bibliogrāfija: [110.] lpp. — ISBN 978-9934-0-8980-0 (iesiets).
UDK
821.174(075.2)
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Kopkataloga Id: 001010303
Umbraško, Antra. Stuosti iz Aulejis / Antra Umbraško. — [Krāslavas novads] :
[Antra Umbraško], [2020]. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — Teksts latgaliešu
rakstu valodā. — ISBN 978-9934-23-084-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti vairāk kā 20 Aulejas senioru stāsti. Autorei bija liela interese par savu ciemu un viņai radusies ideja par grāmatas izdošanu, tāpēc viņa tikās ar ciema senioriem un pierakstīja viņu dzīves stāstus. Stāstus stāstīja Jakovele Anna, Vanags Jāzeps, Vanaga Helēna, Sokolovska Leontina, Ozoliņa Anna, Moiseja Albīna, Bleidels Alberts, Vanaga Regīna, Dzalbe
Janīna, Vanaga Anele, Stepiņa Valija, Stepiņa Vilhelmīne, Umbraško Pēteris, Pudnika Leontīna,
Lipšāni Zinaīda un Roberts, Lipšāni Staņislava un Jānis, Umbraško Janīna, Pudniks Staņislavs,
Stepiņa Albīna, Dzalbe Monika, Vecele Genovefa.

UDK

821.174’282-94

Kopkataloga Id: 001007809
Vērdiņš, Kārlis. Gatavā dzeja / Kārlis Vērdiņš ; redaktors Raimonds Ķirķis ; dizains: Krišs Salmanis. — Rīga : Neputns, [2020]. — xxxiv, [8], 111, [4] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-565-98-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dzejoļu krājums apkopo tekstus, kas veidoti tehnikā, kas vizuālajā mākslā
pazīstama kā „ready-made” un nozīmē gatavu ikdienišķu objektu pielīdzināšanu mākslas darbiem. Šeit izmantoti mums ikdienā apkārt cirkulējoši teksti: lietošanas pamācības, e-pasta vēstules, interneta ziņas, sludinājumi un materiāli, ar kuriem dalās Facebook lietotāji, kā arī Google
meklētāja rezultāti un administratīvu, zinātnisku vai publicistisku tekstu fragmenti.

UDK

821.174-1

Kopkataloga Id: 001009279
Viks. Lecīgais Burkāns un citi indiāņi / Viks ; māksliniece Anita Rupeika. —
[Rīga] : Valters un Rapa, [2020]. — 236, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 9789934-570-09-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas varoņi ir bērni, kas dzīvo kā indiāņi — izpēta mežus, saprot purvu
bīstamību, lasa mellenes, meklē vietu vigvama celšanai, apskata dabu, makšķerē, un darbojas
vidē, kas attīsta domāšanu, raisa fantāziju un norūda bērnus dzīvei. Dzīvojot kā indiāņi, bērni
redz, cik būtiskas ir kontaktēties, cik skaisti ir būt kopā, izbaudīt laiku, pieskarties un draudzēties
vienam ar otru. Grāmatā sastopam vairākus Latvijā labi pazīstamus cilvēkus — pašu autoru Melleņu Lāča lomā, viņa dēlu Klaidu kā Lecīgo Burkānu, Viktora Kalniņa brāli Imantu Kalniņu Siltasiņu Čūskas lomā, Imanta Kalniņa bērnus — Rēziju kā Balto Pūku, Kristu kā Pelēko Dadzi un citus.

UDK

821.174-93-32+821.174-94

Kopkataloga Id: 001011646
Vīgante, Dace. Bumbulītis : stāsti / Dace Vīgante ; Vitas Lēnertes vāka dizains ;
redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 157, [1] lpp. ; 21 cm. —
Grāmatas vākam izmantota Gundegas Dūdumas glezna „Pliante dance”. — ISBN
978-9934-0-8917-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lasītāju iemīļotās un literatūrkritiķu novērtētās latviešu prozaiķes Daces
Vīgantes trešais stāstu krājums ir īsti vijīgas valodas un jutekliskas tēlainības svētki. Autore joprojām pievēršas smalkai un niansētai cilvēku, dzīves, pasaules uztverei un atveidei, caur mazo,
dažviet ar humoristisku un ironisku vērojumu rādot arī grūto un nopietno. Krājuma trīspadsmit
stāstu uzmanības centrā joprojām ir sieviete — viņas jūtas, domas, pieredze, viņas seksualitāte,
pagātne un nākotnes nojausmas.

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001011844
Zvirgzdiņš, Juris. Esse un… un… / Juris Zvirgzdiņš ; redaktore Inguna Cepīte ;
māksliniece Elīna Brasliņa. — Pārstrādāts un papildināts izdevums. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Vāka noformējumā izmantotas
Jura Zvirgzdiņa ilustrācijas. — ISBN 978-9984-33-528-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kas ir Esse? Iespējams, Esse varētu būt ES — SE: autora ES un tā spoguļattēls
SE (lai nu kas, bet dirnēšana spoguļa priekšā un sava „es” apjūsmošana ir literātu visiecienītākā
nodarbošanās). Tomēr spoguļattēls — tas būtu pārlieku vienkārši. Spoguļattēls tāda garlaicīgi
plakana un nīkulīga kopija vien ir. Essi varētu uztvert kā autoru, kurš, ielīdis starp diviem pretstatītiem spoguļiem, groza galvu uz vienu un otru pusi, priecādamies par bezgalībā aizejošām
Zvirgzdiņu virknēm.

UDK

821.174-3
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Kopkataloga Id: 001013110
Журавлев, Сергей. Хлеб в дорогу : антология латышской поэзии о Великой Отечественной войне, Подвиге стрелков и народа, пути в Латвию, Ригу
и братской дружбе : к 75-летию Великой Победы над нацистской Германией / составил и перевёл Сергей Журавлёв. — Рига : Родина, [2020]. —
107 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Autori: Янис Судрабкалн, Андрей Балодис,
Арвид Григулис, Валдис Лукс, Петерис Силс, М. Рудзитис, Б. Саулитис. —
Bibliogrāfija: 100.-102. lpp.
UDK
821.174-1(082)+821.174-1.09

821.511.111 Somu literatūra
Kopkataloga Id: 001008446
Kerenens, Mika. Armando / Mika Kerenens ; no igauņu valodas tulkojusi Daila
Ozola ; māksliniece Lilija Berzinska ; redaktors Jānis Kalve. — Rīga : Pētergailis,
[2020]. — 53, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Armando. —
ISBN 978-9984-33-523-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Armando ir pirmklasnieks, kurš vairāk par visu pasaulē vēlas spēlēt futbolu.
Zēns atšķiras no skolasbiedriem, tāpēc ar viņu neviens negrib draudzēties. Stāsts atklāj, ar kādām grūtībām un izaicinājumiem jāsastopas Armando ceļā uz jauniem draugiem un iedzīvošanos
jaunajā skolā. Armando futbola spēles talants ir iedzimts, jo pat čiekura spārdīšana viņam padodas ļoti prasmīgi un futboliski. Tas ļauj viņam iegūt draugus Tallinas skolā un „atkausē” atturīgo
klasesbiedru sirdis, jo īpaši meiteņu, daloties ar tango deju soļu noslēpumiem.

UDK

821.511.111-93-32=511.113

821.511.113 Igauņu literatūra
Kopkataloga Id: 001011667
Pikovs, Ilo. Tuk-tuk! / Ilo Pikovs ; māksliniece Anne Pikova ; no igauņu valodas
tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. —
33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Kop-kop!. —
ISBN 978-9934-0-9131-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kādu dienu klusajā un mierīgajā mežā sāk skanēt skaļa klaudzināšana. Visi
putni un zvēri ir šausmās: kas te notiek, kurš taisa tādu jandāliņu un traucē ierasti rāmo dzīvi?

UDK

821.511.113-93-32

Kopkataloga Id: 001011662
Valters, Edgars. Poķu stāsti / Edgars Valters, teksts, ilustrācijas ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2020]. — 176, [3] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Pokulood. —
ISBN 978-9934-0-9151-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Zinātkāros, darbīgos poķus lasītāji jau iepazinuši Edgara Valtera „Poķu grāmatā”, kurā stāstīts, kā viņi sastapa dzīvesgudro Pūko un apmetās pie viņa uz dzīvi. Kā gan draugiem tagad klājas? Dzīve nomaļajā meža mājiņā rit rāmi un saskanīgi. Poķu zinātkāre ir nerimstoša, viņi atkal un atkal iztaujā Pūko un grib visu saprast. Kā radusies uguns? Vai bērzs nenokaltīs,
ja tam notecinās sulas? Cik ātri ods kustina spārnus? Kāpēc saule aust vienā debespusē, bet riet
citā? Tie ir tikai daži no viņu nebeidzamajiem jautājumiem. Vecītis labprāt stāsta, ko pieredzējis,
dzirdējis un lasījis. Un gan jau arī šo to piefantazē!

UDK
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 001010916
Gailīte, Anna Skaidrīte. Es stāstu par savu pilsētu / Anna Skaidrīte Gailīte ;
vāka dizains: Santa Lipšāne. — Jēkabpils : Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 2020. —
287 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-23-214-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir veltījums Jēkabpils 350 gadu jubilejai. Veidojot šo bagātīgi ilustrēto izdevumu, rakstniece ir uzņēmusies gides lomu, lai abos krastos izietu vairākus lokus un
ikvienu interesentu iepazīstinātu ar pilsētas nozīmīgākām vietām, stāstot gan par to vēsturi,
gan šodienu. Autore savā stāstījumā iestarpina arī atmiņu mirkļus no personiskajiem pārdzīvojumiem, kas raksturo pagātnē aizgājušo padomju laiku gaisotni. Šajā ceļojumā notiek tikšanās
arī ar daudziem jēkabpiliešiem: pedagogiem, garīdzniekiem, māksliniekiem, uzņēmējiem un citu
profesiju pārstāvjiem, lai īsās intervijās katrs no viņiem dalītos savās izjūtās. Kā tad īsti mēs dzīvojam šeit — savās mājās?

UDK

908(474.344)

Kopkataloga Id: 001014237
Lubāna: nākamie simts / sastādītāji: Aija Andersone, Līga Birziņa, Biruta Ēķe,
Ilze Kraukle, Juris Lorencs, Vilnis Strautiņš, Imants Zembergs, Tija Žvagina ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; [priekšvārds]: Tālis Salenieks. — Rīga : Jumava,
[2020]. — 535, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — Ēvalda Leona
dzejolis „Lubāna” uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-20-439-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tieši simts stāsti par šo seno novadu un tā stiprajiem cilvēkiem. Par pulkvedi
Oskaru Kalpaku, dziesminieku Miķeli Gruzīti un dzejnieci Broņislavu Martuževu. Par Aivieksti
un ganu gaitām tās krastos, autosportu, zaļumballēm un daudzām citām lietām, kas saistās ar
Lubānas pusi. Grāmata bagātīgi ilustrēta ar lubānieša Alfreda Grāvera 20. gadsimta sākumā uzņemtajām fotogrāfijām.

UDK

908(474.369)

Kopkataloga Id: 001014210
Strēle, Ilze. Dzimtais novads ir logs uz pasauli : Vaiņodes, Vībiņu, Embūtes, Dēseles, Elkuzemes un apkārtnes notikumi dažādos laika griežos / sastādītāja, ievada, pēcvārda autore Ilze Strēle ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais
redaktors Andris Dzenis ; Lijas Kalniņas vāka mākslinieciskais noformējums. —
Rīga : Jumava, [2020]. — 383, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Vēsturiski stāsti un
fakti). — ISBN 978-9934-20-442-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti stāsti par Vaiņodi un tuvējo apkārtni, vietām un cilvēkiem,
notikumiem — stāsti par vaiņodniekiem un embūtniekiem, par skolām, par kara postu un dzīvi
pēc kara, dažādām varām, pakļaušanos, uzdrīkstēšanos, darba sparu. Tie ir stāsti, kas dažādos
laikos norisinājušies Vaiņodē un tās apkārtnē, tie ir stāsti, kas atstājuši nospiedumus. Ikviens
novadnieks varēs iepazīties ar savu dzimto vietu, tās pagātni. Šis nav tikai ceļojums Vaiņodes un
apkārtnes pagātnē, tas drīzāk kalpos kā vēstījums mūsu nākotnei.

UDK

908(474.321)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana.
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001010394
Arājs, Rolands. Svešās zemēs esot jauki… : ceļojumu apraksti / Rolands Arājs. —
Rīga : [izdevējs nav zināms], 2020. — 188 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.
UDK
910.4
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Kopkataloga Id: 001011669
Markota, Dace. Ģeogrāfija 7. klasei : mācību grāmata / Dace Markota, Gunta
Šustere ; Eduarda Groševa, Alises Landsbergas, Aivara Rušmaņa, Aigara Truhina
zīmējumi ; redaktore Dzintra Stelpa ; grāmatas un vāka dizaina autors Eduards
Groševs ; kartogrāfe Rita Saurova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 174 lpp. :
ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrija 2020. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9934-0-8888-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā mācību satura izklāsts veidots tā, lai rosinātu skolēna izziņas procesu, uzsverot domāšanas un padziļinātas izpratnes veidošanu, kā arī pētniecisko prasmju attīstīšanu, piedāvājot dažāda līmeņa teorētiskos un praktiskos uzdevumus. Izmantojot norādes un
pašpārbaudes uzdevumus, skolēns varēs novērtēt savus mācību sasniegumus un plānot turpmāko mācīšanos. Grāmatā iekļautie fotoattēli, zīmējumi, kartes, shēmas un interaktīvie materiāli
ļaus izmantot daudzveidīgas mācību metodes, lai sasniegtu standarta prasības.

UDK

91(075.2)

Kopkataloga Id: 001006418
Valsts izglītības satura centrs. Ģeogrāfija 7.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja Aija
Tereško, Inta Vāliņa, Inga Liberte, Sanita Putne ; Valsts izglītības satura centrs. —
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp.,
PDF) ; 1,49 MB. — ISBN 978-9934-597-89-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Mācību priekšmeta programmas paraugs veidots atbilstoši MK 2018. gada 27.
novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktajiem plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem
dabaszinātņu mācību jomā, ievērojot speciālās pamatizglītības programmā skolēniem ar garīgās
attīstības traucējumiem izvirzītos mērķus un uzdevumus.

UDK

91(072)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 001012941
Kākciema stāsti / sastādītāja Māra Priede ; grāmatu sagatavoja: Daiga Jokste,
Māra Priede ; Ropažu novads. — Ropaži : Sava grāmata, 2020.
Otrā daļa, Saknes. Kākciema dzimtās un skolā. — 160 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-582-95-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Kākciema stāsti” atklāj daudz cilvēcības un cilvēcisku attiecību. Stāsti par
vienkāršajiem cilvēkiem patiesībā ir stāsti par īpašiem cilvēkiem, kas ir īstā Ropažu novada vērtība. Šos stāstus caurstrāvo tādas vērtības kā ģimene, līdzcilvēku tuvums un atbalsts, mīlestība
pret darbu, cilvēkiem un zemi, kur tu dzīvo un kur ir tavas saknes.

UDK

929(474.362)

930 Vēstures zinātne. Historiogrāfija
Kopkataloga Id: 001010327
Dribins, Leo. Latvijas zinātnieks Leo Dribins : biobibliogrāfija / Leo Dribins ;
autora priekšvārds ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka dizains: Māris Kūlis. —
Rīga : Autora izdevums, 2020. — 56, [12] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. —
ISBN 978-9934-23-193-3 (brošēts).
UDK
930(474.3)(092)(01)
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Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001006323
Cilvēks un karš (2020 : Rīga, Latvija). Starptautiska konference „Cilvēks un
karš. Atzīmējot simtgadi kopš Neatkarības kara beigām Latvijā” : konferences referātu tēzes : 2020. gada 17.-18. septembrī = International conference „Individual
and War. 100 years since the War of Independence in Latvia” : abstracts : Riga,
17.-18. September, 2020 / krājuma sastādītāja Kristīne Beķere ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) ;
388,52 KB. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a : Konferencē tika analizēts, kādas sekas uz sabiedrību Latvijā un apkārtējās
teritorijās atstāja 1914.-1921. gadā notikušās karadarbības izraisītie procesi. Analīzei tika izvēlēti
sabiedrības stāvokļa radītāji, kuri visuzskatāmāk ļauj konstatēt kara norišu iespaidu uz pārmaiņām tajā. Ar jēdzienu „sabiedrība” tiek saprasts gan militāro, gan civilo iedzīvotāju kopums Latvijā, jo pirms tam pastāvējušais tradicionālais nodalījums Pirmā pasaules kara laikā aizvien vairāk
izplūda. Konferences mērķis ir, atspoguļojot dažādos veidus, kā sabiedrība piedzīvoja karu, sasniegt pilnīgāku izpratni par kara totālo un visaptverošo raksturu.

UDK

94(474.3)”1914/1918”(062)

Kopkataloga Id: 001014205
Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji: Pāvils
Raudonis, Juris Visockis ; teksts: Ilona Bērziņa, Tatjana Fāsta, Andris Grīnbergs,
Dainis Īvāns, Sandra Kalniete, Guntis Keisels, Juris Lorencs, Pāvils Raudonis, Arvīds Ulme, Elita Veidemane, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2020].
X [10]. — 244, [3] lpp., 10 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ;
21 cm. — ISBN 978-9934-20-451-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā aprakstīti notikumi un personības, kas atklāj ne vien konkrētu cilvēku likteņus, bet raksturo arī Latvijas vēsturi kopumā. Sabiedrība, kas zina savu vēsturi, savas
leģendas un to dzīves stāstus, ir bagāta sabiedrība.

UDK

94(474.3)”1986/1989”(082)

Kopkataloga Id: 001012887
Putniņa, Marta. Māmiņas vēstules no Sibīrijas, 1946-1957 : Marta Putniņa Ritai
Margitai Garklāvai [dzim. Putniņai] / grāmatas idejas autore Rita Margita Garklāva ; grāmatas ideju realizēja Kristīne Garklāva. — Rīga : [Sava grāmata], 2020. —
528 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-582-93-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mātes un meitas sarakste 11 gadu garumā. Ritas Margitas rakstītās vēstules
māmiņai nav saglabājušās, bet mātes vēstules meitai no brīža, kad Rita (it kā bārene) atstāja Sibīriju, ir izdevies saglabāt. Pārkāpjot 80 gadu slieksni, Rita visas vēstules pārrakstīja datorrakstā,
bet oriģinālus nodeva glabāšanai Okupācijas muzejā. Grāmata ir patiesa liecība par Ritas mātes,
Martas Putniņas, cīņu par dzīvību, par pazemojumiem, par izdzīvošanu, par cerību uz atgriešanos dzimtenē 16 gadu garumā.

UDK

94(474.3)(044)
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