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004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.
Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 001029118
Valsts izglītības satura centrs. Datorika 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: Valērijs Jurkāns, Madara Kosolapova ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts
izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (63 lp., PDF) : tabulas ;
1,50 MB. — ISBN 978-9934-597-91-6 (PDF).
A n o t ā c i j a : Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta „Kompetenču pieeja mācību
saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu
un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un
attieksmes. Programmas paraugs datorikā ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu
paraugiem” (2018) noteiktos plānotos rezultātus tehnoloģiju mācību jomā skolēniem ar garīgās
attīstības traucējumiem.

UDK

02

004(474.3)(073)

Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 001030856
Dreimane, Jana. Valsts bibliotēkas darbinieki, 1919-1944 : biogrāfiskā vārdnīca / sastādītāja Jana Dreimane ; zinātniskā konsultante Dr.hist. Vija Daukšte ;
tulkojums angļu valodā: Dr.hist. Eva Eihmane ; literārā redaktore Agita Kazakēviča ; mākslinieks Verners Timoško ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. — 221, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
24 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, darbinieku biogrāfijas latviešu valodā. — ISBN 978-9984-850-94-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Latvijas Nacionālā bibliotēka ir dibināta 1919. gada 29. augustā un ir pārdzīvojusi dažādus laiku lokus. Vislielākie nopelni bibliotēkas veidošanā un saglabāšanā ir bibliotekāriem. Šī grāmata veltīta darbiniekiem, kas uzsāka darba gaitas Valsts bibliotēkā pirmajos
divdesmit piecos tās pastāvēšanas gados un ir atstājuši vērā ņemamu ieguldījumu bibliotēkas
attīstībā.

UDK
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Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001027959
Butterfield, Moira. No punkta uz punktu : pavisam viegli! / [teksts]: Moira Butterfield ; [dizains]: Tonwen Jones, Anton Poitier ; [ilustrācijas]: Estelle Corke ;
no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm + flomasters plastikāta
ietverē. — Oriģinālnosaukums: Wipe Clean: Let’s Do Dot to Dot. — ISBN 9789934-0-8772-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lai sagatavotu bērna roku rakstīšanai, ir svarīgi veikt dažādus vingrinājumus,
pareizi satverot zīmuli. Secīgi savienojot punktus, bērns apgūs prasmi novilkt taisnas, liektas un
lauztas līnijas. Uzdevumu formulējumi ir rotaļīgi, bērnam viegli uztverami, tie veicina vēlmi darboties. Grāmatas lapas ir laminētas, tādēļ ar pievienoto flomāsteru tajās varēs zīmēt vairākkārt.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001028792
Dzīvnieki : mana pirmā bibliotēka / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 1 kārba (8 grāmatas) : ilustrācijas ; 16×22×9 cm. —
Oriģinālnosaukums: My Learning Library: Animals. — ISBN 978-9934-0-9057-8
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Komplektā ir astoņas kartona grāmatiņas ar košiem un pievilcīgiem dzīvnieku attēliem. Bērnam prieku sagādās tikšanās ar jau pazīstamajiem dzīvniekiem un iespēja ar
pieaugušā palīdzību iepazīt daudz citu lielu un mazu dzīvnieku. Saistot attēlu ar atbilstošu vārdu,
tiks bagātināta mazuļa valoda.

UDK

087.5+59(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001031097
Erne, Andrea. Ko darām pavasarī? : izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 gadiem / Andrea Erne ; ilustrācijas: Suzanna Ščensnija ; no vācu valodas tulkojusi
Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2021]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?. Juniors). — Oriģinālnosaukums: Was machen
wir im Frühling?. — ISBN 978-9984-31-616-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatu sērijā „Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?” jau iznākusi grāmata un esam uzzinājuši, ko darām ziemā. Nu ir laiks uzzināt, ko darām pavasarī? Kā svin Lieldienas? Ko dzīvnieki
dara pavasarī? Ko mēs darām, kā ģērbjamies, kad ārā ir silts un skaists laiks?

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001031108
Holcvarte-Roitere, Ulrike. Tehnika mūsu mājās : izzinoša grāmata bērniem no
4 līdz 7 gadiem / teksts: Ulrike Holcvarte-Roitere ; ilustrācijas: Dorisa Rībela ; no
vācu valodas tulkojusi Anita Muitniece. — Rīga : Madris, [2021]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums:
Technik bei uns zu Hause. — ISBN 978-9984-31-688-8 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Viss par tehniku mūsu mājās! Kā ūdens nokļūst vannasistabā? Kāda izskatās
veļasmašīna no iekšpuses? Kā sasilst radiatori? Kāpēc mums nepieciešams internets? Grāmatā
daudz atveramu lodziņu. Detalizēti attēli sniedz zināšanas un rada atklājuma prieku bērniem.

UDK

087.5+64.06(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001028210
Izkrāso pastmarkas : krāsojamā grāmata / dizains un sakārtojums: Ģirts Grīva ;
pastmarku dizainu autori: Ģ. Grīva, E. Elliņš, K. Lapsa-Kalniņa, L. Dinere, A. Paegle, A. Kronenbergs. — [Mārupes novads] : Latvijas Pasts, [2020]. — 22 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 15×21 cm.
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Kopkataloga Id: 001027593
Lamour, Sandrine. Gudrā krāsošana / [ilustrācijas]: Sandrine Lamour. — Rīga :
Egmont Publishing, [2021].
Bitīte. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Smart Colouring. — ISBN 978-9934-16-870-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī grāmata aizraujošā veidā iepazīstina ar cipariem, formām un krāsām. Bērni tiek aicināti krāsot, sekojot norādēm!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001027688
Lamour, Sandrine. Gudrā krāsošana / [ilustrācijas]: Sandrine Lamour. — Rīga :
Egmont Publishing, [2021].
Pūce. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Smart Colouring. — ISBN 978-9934-16-869-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šī grāmata aizraujošā veidā iepazīstina ar cipariem, formām un krāsām. Bērni tiek aicināti krāsot, sekojot norādēm!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001027614
Maša un Lācis : krāso un līmē / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais
mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi Antra
Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no
krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Маша и Медведь. — ISBN 978-9934-16938-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmata ar uzlīmēm noderēs visiem jaunajiem māksliniekiem.
Ievieto atbilstošā zīmējuma uzlīmi lodziņā lappuses labajā stūrī un izrotā varoņus košos toņos.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001027940
Muminieleja : darbošanās grāmata pēc Tūves Jānsones darbu motīviem / no
angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. — 96 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Moominvalley: the activity book. — ISBN
978-9934-0-9055-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Darbošanās grāmatas autori iedvesmu smēlušies noslēpumainajā Muminielejas pasaulē, tāpēc šie uzdevumi apburs gan jaunus, gan senus Muminu cienītājus. Tie palīdz attīstīt radošumu, apzinātību un labvēlīgu attieksmi pret dzīvi. Daži uzdevumi ir pavisam vienkārši,
citi mudina likt lietā iztēli un domāt plašāk. Katra lappuse aicina saskatīt apkārtējās pasaules
skaistumu — kā tas lieliski padodas Muminiem.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001027650
My Little Pony : daudz uzdevumu / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 46, [2] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little
Pony. — ISBN 978-9934-16-929-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Līkumo cauri labirintiem, meklē atšķirības, raksti, skaiti, krāso un rotaļājies
ar 100 brīnišķīgām uzlīmēm! Šī grāmata tevi izklaidēs stundām ilgi! Iekārtojies ērti, paņem košus
rakstāmrīkus un ķeries klāt aizraujošiem uzdevumiem!

UDK

087.5
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Kopkataloga Id: 001027618
My Little Pony : krāsainā pasaule / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little
Pony. — ISBN 978-9934-16-922-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Ņem krītiņus vai zīmuļus un sāc darboties — tavi mīļākie tēli jau gaida, kad
tiks pie košām krāsām. Pēc tam rotā attēlus ar burvīgām uzlīmēm.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001027635
My Little Pony : krāso un līmē / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-9934-16-939-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmata ar uzlīmēm noderēs visiem jaunajiem māksliniekiem.
Krāsošana pēc parauga palīdz trenēt iemaņas un sagādā prieku, jo izkrāsotais varonis izskatīsies
tāpat kā iemīļotajā animācijas seriālā.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001027668
My Little Pony : risini atjautīgi! / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes :
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little
Pony. — ISBN 978-9934-16-923-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Poniji tevi jau gaida, lai aizvestu jaunā, brīnišķīgā piedzīvojumā! Risini mīklas, rotaļājies ar līmbildēm, zīmē un krāso! Kad uzdevums izpildīts, apbalvo sevi ar dimanta uzlīmīti un pievērsies nākamajam darbiņam!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001027639
Pinokio : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojusi Jana Bērziņa ; redaktore
Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 32 nenumurētas lpp.,
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: Pinocchio: Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-993416-912-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Pievienojies koka puisēnam Pinokio un viņa tēvam, nabadzīgam galdniekam
Džepeto, lai dotos brīnumainā piedzīvojumā! Lasi aizraujošo stāstu, ņem zīmuļus un ar prieku
izkrāso visus sirsnīgos attēlus!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001027642
Princeses / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2021].
Dejas ar krāsām. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney princeses). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Disney Princess Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-993416-926-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Sameklē savus košākos zīmuļus, lai aizraujoši pavadītu laiku kopā ar Disneja studijas animācijas filmu princesēm. Šajā jaukajā grāmatā tevi gaida tikšanās ar Pelnrušķīti,
Jasmīnu, Meridu, Pokahontu, Mulanu, Salātlapiņu, Sniegbaltīti, Auroru, Tiānu, Arielu, Rozi un
Vaianu!

UDK
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Kopkataloga Id: 001027603
Raja un pēdējais pūķis : krāsojamā grāmata / tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore
Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Raya and the Last Dragon: Colouring Book. — ISBN 978-9934-16-940-3
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Sameklē zīmuļus vai flomāsterus un steidz izdaiļot ainas no animācijas filmas
„Raja un pēdējais pūķis”! Raja un Sisu novēl tev jauki pavadīt laiku, krāsojot un rotaļājoties ar
uzlīmēm.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001027626
Sveiki, draugi! : uzdevumu grāmata / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda
Kalna ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: Your Favourite Heroes Activity Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-914-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Šajā aizraujošajā uzdevumu grāmatā tu satiksi savus iemīļotos „Disney Pixar”
varoņus. Kovbojs Vudijs, kosmosa kareivis Bazs, zivtiņas Nemo un Dorija, kā arī sacīkšu vāģis Zibens Makvīns tevi jau gaida! Līkumo cauri labirintiem, meklē attēlos apslēptas lietas, skaiti, krāso
un rotaļājies ar košajām uzlīmēm!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001027632
Vasaras uzdevumi / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda Kalna ; Disney. —
Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Disney Summer Activity with Stickers. — ISBN 978-9934-16-913-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vasara ir īstais laiks, kad kopā ar iemīļotajiem Disneja filmu varoņiem ļauties
aizraujošiem piedzīvojumiem. Risini atjautības uzdevumus, ceļo labirintos, meklē atšķirības un
lieliski pavadi dienu!

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001027600
Vāģi / Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2021].
Draudzības krāsas. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-949-6
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Zibens Makvīns steidz iepazīstināt visus ar draugiem un konkurentiem sacīkšu trasē. Sameklē košākos zīmuļus vai krītiņus un piešķir uzvaras krāsas slavenajam čempionam
un citiem vāģiem šajā grāmatā.

UDK

087.5

Kopkataloga Id: 001028808
Vārdi : mana pirmā bibliotēka / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. — 1 kārba (8 grāmatas) : ilustrācijas ; 16×22×9 cm. — Oriģinālnosaukums: My Learning Library: First Words. — ISBN 978-9934-0-9056-1
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Komplektā ir astoņas kartona grāmatiņas ar košiem un pievilcīgiem dažādu
ikdienā sastopamu lietu attēliem. Bērnam patiks nosaukt vārdā pazīstamas tuvākās apkārtnes
lietas, iepazīt krāsas un skaitļus, un kopā ar pieaugušo uzzināt daudz jauna. Saistot katru attēlu
ar atbilstošo vārdu, tiks bagātināta mazuļa valoda.

UDK
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
159.9 Psiholoģija
Kopkataloga Id: 001032079
Bikova, Anna. „Ideālas mammas” mierīgas dzīves noslēpumi / Anna Bikova ; no
krievu valodas tulkojusi Ruta Darbiņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Inta Kalniņa. — Rīga : Avots, [2021]. — 267 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Секреты спокойствия „ленивой мамы”. — ISBN
978-9934-590-22-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ja mamma dusmās purina bērnu — viņa sagrauj bērnu. Ja mamma saglabā
mierīguma masku brīžos, kad viņu pārņem dusmas — viņa sagrauj sevi. Kā ar to tikt galā un kā
no tā izvairīties? Grāmatā autore izskaidro, cik svarīgi mammai mācēt atgūt un saglabāt dvēseles
mieru. Tikai, esot mierīgai, iespējams atrisināt bērnu konfliktus un pārliecināt, nomierināt un
pierunāt bērnu. Mierīga mamma ir tas cilvēks, kuram bērns uzticēs savas problēmas un dalīsies ar savām emocijām. Grāmatā uzzināsiet, kā saprast neapmierinātības cēloni, kā nepieļaut,
ka bērnam iestājas histērija, kad un kā drīkst salīdzināt bērnus ar citiem, kā mamma var saglabāt
līdzsvaru savā dzīvē, kā arī citu noderīgu informāciju.

UDK

159.9-055(035)+159.922.7(035)

Kopkataloga Id: 001029939
Indu Puri. Laiks laikā : jaunā laikmeta vēstījumi / Indu Puri ; vāka ilustrācija:
Lolita Birzgale ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. —
202, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-600-23-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā autors dalās savās pārdomās un novērojumos par Jauno pasauli,
tās radītajām pārmaiņām ārējā un iekšējā pasaulē. Jaunajam laikmetam nav laika limita, to nevar
ielikt vispārīgos rāmjos, sastādīt noteiktu programmu un pamācību. To var tikai sajust. Šis ir
laiks, kad viss sarežģītais ir vienkāršs un vienkāršais ir sarežģīts. Jaunais laikmets, tā radītās pārmaiņas un sevis paša iepazīšanas laiks. Būt klātesošam un to sajust, pieredzēt un vērot. Mosties
savā apziņā. Neuzspiežot otram savu apziņu un nepārņemot otra apziņu sevī. Katram savs laiks
un temps. Laiks laikā.

UDK

159.923.2+130.12+17.02

Kopkataloga Id: 001032435
Norvuda, Robina. Sievietes, kas mīl par daudz : tām, kuras joprojām cer, ka viņš
mainīsies / Robina Norvuda ; no angļu valodas tulkojis Uldis Sīlis ; redaktore
Marta Ābele. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 367, [1] lpp. ; 21 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 362.-[368.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Women Who Love Too
Much: When You Keep Wishing and Hoping He’ll Change. — ISBN 978-9934-08871-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī ir grāmata visām tām daudzajām sievietēm, kuras ir samierinājušas ar
apziņu, ka mīlestība ir ciešanas. Grāmatā tiek aplūkoti psiholoģiskie mehānismi, kas rada spēcīgu
atkarību no neveselīgām attiecībām. Turklāt autore psihoterapeite Robina Norvuda, balstoties
uz bagātīgo pieredzi savā praksē, ir izveidojusi arī atveseļošanās programmu, lai soli pa solim
atbrīvotos no šīs slimības — pārmērīgas mīlestības.

UDK

159.922.1
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Kopkataloga Id: 001032275
Pīgozne, Ieva. Krāsas un to nozīme baltu 3.-13. gadsimta apģērbā = Colours and
Their Meanings in 3rd-13th Century Baltic Dress / Ieva Pīgozne ; zinātniskie recenzenti: Dr.hist., Dr.habil.art. Juris Urtāns, Dr.hist. Irēna Saleniece, Dr.philol. Baiba Krogzeme-Mosgorda ; dizains: Ilze Isaka ; tulkojums angļu valodā: Amanada
Zaeska, Valdis Bērziņš. — Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, [2020]. —
293 lpp. : ilustrācijas, karte, tabulas ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 221.-227. lpp. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-528-40-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Tautastērps pēdējos simts gados ir ieņēmis īpašu lomu latviešu dzīvē — tas
ir viens no kultūras mantojuma un nacionālās pašapziņas simboliem, tā valkāšana svētkos tiek
uzskatīta par goda lietu. Grāmata ir zinātnisks pētījums apģērba vēsturē. Tajā analizētas krāsas,
kādas sastopamas baltu 3.-13. gadsimta apģērba tekstilijās mūsdienu Latvijas teritorijā. Krāsas
skatītas trijos aspektos: kādas tās varētu būt bijušas, kādā veidā varētu būt tikušas iegūtas, kāda
varētu būt bijusi krāsu nozīme apģērbā.

UDK

159.937.51(474.3)+391(=17)+904(474.3)+677.027.422(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 001029824
Siņeļņikovs, Valērijs. Dzimtas dziedināšana : ceļš uz labklājību un uzplauksmi /
Valērijs un Ludmila Siņeļņikovi ; no krievu valodas tulkojusi Līga Zītara ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita,
[2021]. — 167 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Исцеление Рода. — ISBN 978-9984-894-96-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Viens no svarīgākajiem tematiem ir dzimta un attiecības tajā. Tieši šim tematam vēlējāmies veltīt atsevišķu grāmatu. Ikviena dvēsele ierodas šajā pasaulē, pateicoties vīrieša
un sievietes savienībai. Vai esat kādreiz aizdomājušies, kāpēc esat piedzimuši tieši šiem vecākiem un tieši šajā dzimtā? Nejaušība? Nē, pasaulē nav nekā nejauša!

UDK

159.9-055+133

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija
Kopkataloga Id: 001029906
Dalailama. Aicinājums uz pārmaiņām / Dalailama un Sofija Strila-Revere ; no
angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. — Rīga : [Margarita Putniņa], 2021. —
72 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums:
Faites la révolution: l’appel du Dalaï-lama à la jeunesse. — ISBN 978-9934-89451-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Tas ir aicinājums pasaules jaunatnei, ko privātas sarunas laikā ar Viņa Svētību pierakstījusi Sofija Strila-Revere. Šis daiļskanīgais, satraucošais paziņojums manifestē mūs kā
visus uzrunājoša, īpaši svarīga Dalailamas nākotnes vīzija. Tas aicina uz pārmaiņām un izskan kā
risinājumiem bagāts sauciens apvienoties, lai atrisinātu mūsdienu haotiskā, agresīvā un pretrunām pārpilnā laika problēmas. Vai mēs spējam to sadzirdēt?

UDK

172+316.42+316.346.32-053.6
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001031047
Kurš liek ziedēt ābelēm? : liecību grāmata / redaktore Mārīte Lipska ; vāka dizains: Ernests Treijs ; [ievada autore] Anitra Roze. — [Rīga] : Patmos, [2020]. —
173, [3] lpp. ; 25 cm. — ISBN 978-9934-548-39-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā atradīsiet brīnišķīgas un ļoti dažādas liecības, ko lasītājiem uzticējušas 30 brīnišķīgas un ļoti dažādas sievietes. Situācijas, kādas te aprakstītas, noteikti būs jums
pazīstamas, saprotamas un tuvas. Kaut ko esam piedzīvojušas pašas, ar kaut ko saskārušās mūsu
māsas, mātes, kaimiņienes, draudzenes, darba kolēģes, studiju vai klases biedres. Tā ir mūsu dzīve, mūsu piedzīvojumi. Tieši tāpēc tie tik ļoti uzrunā un stiprina.

UDK

27-584(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001029814
Meņs, Aleksandrs. Cilvēka dēls / Virspriesteris Aleksandrs Meņs ; no krievu
valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; literārā redaktore Astra Feldmane ; redaktors Arnis Kudiņš ; ievadvārdu autore Natālija Boļšakova-Minčenko ; māksliniece
Laura Feldberga ; teoloģiskais konsultants V.E. bīskaps Andris Kravalis. — Rīga :
KALA Raksti, 2021. — 307, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — (Mieram tuvu
grāmata). — Vāka noformējumam izmantota krievu gleznotāja Vasīlija Poļenova
(1844-1927) glezna „Lūgšana uz kalna” no cikla „Kristus dzīve”. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Сын Человеческий. — ISBN 9789984-871-89-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Priesteris Meņs ļauj piedzīvot tik ciešu Jēzus klātbūtnes sajūtu, ka teju vai
spējam sajust vakara vēju, kas noglāsta Ģenezaretes ezera virsmu, un pavasara ziedu smaržu
Nācaretē, un sadzirdēt Jēzus dzīvības pilnos vārdus, gan arī piedzīvot krusta šausmas Golgātā un
Augšāmcelšanās prieku. Šīs ainas mūs ieved cilvēces vislielākajā notikumā un ļauj būt kopā ar
Jēzu. Lasot šo grāmatu, mēs piedzīvojam Jēzu kā patiesu Cilvēku, kas ēda, dzēra, skuma, priecājās,
piedzīvoja aukstumu un karstumu, izsalkumu un slāpes, arī kārdināšanu, nodevību un ciešanas,
bet tajā pašā laikā aizvien palika mīlestības pilns pret visiem cilvēkiem, arī tiem, kas viņu ienīda
un nogalināja. Viņš atdeva visu sevi, lai mēs piedzīvotu laimi būt par Dieva bērniem.

UDK

27-31

Kopkataloga Id: 001031057
Morno, Rodžers. Ceļojums pārdabiskajā / Rodžers Morno ; no angļu valodas
tulkojis Izaks Kleimanis ; redaktore Anitra Roze. — Atkārtots izdevums jaunā redakcijā. — [Rīga] : Patmos, [2020]. — 132 lpp. ; 16×16 cm. — Oriģinālnosaukums:
A Trip Into the Supernatural. — ISBN 978-9934-548-43-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Bērnībā piedzīvotais zaudējums, neatbildētie jautājumi un kara laika notikumi novērsa Rodžera skatu no Dieva un noveda viņu līdz ceļam, kas ved uz dēmonu pielūgsmi. Bet
Dievam bija cits plāns — Rodžers atklāja labo vēsti par mīlošo Glābēju un vēlējās saraut saites
ar dēmonu pasauli. Bet vai viņš to spēs? Šis ir Rodžera Monro stāsts par dievišķo izglābšanu no
sātanisma pasaules.

UDK

27-584.5(092)

Kopkataloga Id: 001030567
Nursi, Badīuzzamāns Saīds. Divdesmit trešais vārds : ticības skaistums un cilvēka progress : no „Risale-i Nur” darbu krājuma / Badīuzzamāns Saīds Nursi ;
tulkojums: İbrahim Nurullah. — Otrais izdevums. — [Rīga] : Rišats Kazakbajevs,
[2021]. — 96 lpp. ; 16 cm. — Grāmatas beigās skaidrojošā vārdnīca. — Bibliogrāfija piezīmēs. — Tulkots no turku valodas. — Oriģinālnosaukums: Yirmi Üçüncü
Söz. — ISBN 978-9934-9001-0-5 (brošēts).
UDK
28-1
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Kopkataloga Id: 001030562
Nursi, Badīuzzamāns Saīds. Īsie vārdi : no „Risale-i Nur” darbu krājuma / Badīuzzamāns Saīds Nursi ; tulkojums: İbrahim Nurullah. — Pirmais izdevums. —
[Rīga] : Rišats Kazakbajevs, [2021]. — 126 lpp. ; 16 cm. — Grāmatas beigās
skaidrojošā vārdnīca. — Bibliogrāfija piezīmēs. — Tulkots no turku valodas. —
Oriģinālnosaukums: Küçük Sözler. — ISBN 978-9934-9001-2-9 (brošēts).
UDK
28-1
Kopkataloga Id: 001030550
Nursi, Badīuzzamāns Saīds. Par Ramadānu : no „Risale-i Nur” darbu krājuma /
Badīuzzamāns Saīds Nursi ; tulkojums: İbrahim Nurullah. — Otrais izdevums. —
[Rīga] : Rišats Kazakbajevs, [2021]. — 32 lpp. ; 14 cm. — Grāmatas beigās skaidrojošā vārdnīca. — Ziņas par autoru: 22.-24. lpp. — Tulkots no turku valodas. —
Oriģinālnosaukums: Ramazan Risalesi. — ISBN 978-9934-9001-1-2 (brošēts).
UDK
28-565.6
Kopkataloga Id: 001030570
Nursi, Badīuzzamāns Saīds. Slimības viedums : no „Risale-i Nur” darbu krājuma / Badīuzzamāns Saīds Nursi ; tulkojums: İbrahim Nurullah. — Otrais izdevums. — [Rīga] : Rišats Kazakbajevs, [2021]. — 88 lpp. ; 17 cm. — Grāmatas beigās
skaidrojošā vārdnīca. — Bibliogrāfija piezīmēs. — Tulkots no turku valodas. —
Oriģinālnosaukums: Hastalar Risalesi. — ISBN 978-9934-23-299-2 (brošēts).
UDK
28-4
Kopkataloga Id: 001030555
Nursi, Badīuzzamāns Saīds. Traktāts par dabu : no „Risale-i Nur” darbu krājuma / Badīuzzamāns Saīds Nursi ; tulkojums: İbrahim Nurullah. — Pirmais izdevums. — [Rīga] : Rišats Kazakbajevs, [2021]. — 64 lpp. ; 16 cm. — Grāmatas beigās
skaidrojošā vārdnīca. — Bibliogrāfija piezīmēs. — Tulkots no turku valodas. —
Oriģinālnosaukums: Tabiat Risalesi. — ISBN 978-9934-9001-3-6 (brošēts).
UDK
28-1
Kopkataloga Id: 001031055
Olivers, Villijs. Cerība mūsdienu ģimenēm / Villijs & Elaina Oliveri ; no angļu
valodas tulkoja Anna Rozenberga ; redaktore Anitra Roze. — [Rīga] : Patmos,
[2021]. — 62 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Hope for Today’s Families. — ISBN 978-9934-548-42-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītāji Villijs un Elaina Oliveri ir precējušies
jau 35 gadus. Savā grāmatā viņi apraksta reālas situācijas un sniedz reālus padomus situācijās, ar
kurām agri vai vēlu saskaras ikviens — precēts vai neprecēts, jo atklāt labu attiecību noslēpumu
ir svarīgi gan jaunlaulātajiem, gan ģimenes ļaudīm, gan tiem, kas dzīvo vieni.

UDK

27-45
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Kopkataloga Id: 001030814
Racingers, Jozefs — Benedikts XVI. Jēzus no Nācaretes / Jozefs Racingers —
Benedikts XVI ; tulkojis Arturs Hansons ; redaktors Edgars Narkēvičs ; teoloģiskais konsultants Dr.theol. Pauls Kļaviņš. — Rīga : Vox Ecclesiae, 2020.
Prologs. Bērnības stāsti. — 102, [1] lpp. ; 21 cm. — Uz vāka: Fra Andželiko
„Bērns Jēzus” (fragments). — Bibliogrāfija: 97.-[99.] lpp. — Tulkots no: Jesus
von Nazareth. Prolog: die Kindheitsgeschichten. — Oriģinālnosaukums: Gesù
di Nazaret. L’infanzia di Gesù. — ISBN 978-9934-8655-2-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Pāvests Benedikts liek mums saprast, ka Jēzus atklāj jaunu esamības veidu.
„Viņš ir pirmpamats, no kā viss nāk, „gaisma”, kas pasauli padara par kosmosu. Viņš nāk no Dieva.
Viņš ir Dievs.” Pašam autoram šis darbs ir ilga iekšējā ceļa un personīgo Kunga vaiga meklējumu
auglis. Viņš kā labs ticības skolotājs dara mums vēl tuvākus pasludināšanas un Pestītāja dzimšanas noslēpumus un caur tiem atklāj Svētās ģimenes, Marijas un Jāzepa ikoniskās aprises. Šī
ir trešā Jēzus dzīves triloģijas grāmata. Tā tika sarakstīta kā pēdējā, tomēr autors norāda uz tās
īpašo nozīmi — tā ir sava veida „priekšnams”, kas ved pie abiem agrākajiem sējumiem par Jēzus
no Nācaretes personu un vēsti.

UDK

27-312

Kopkataloga Id: 001029913
Rinpoče, Tenzins Vangjals. Dabiskā prāta brīnumi : Dzogčena būtība Tibetas
vietējā bona tradīcijā / Tenzins Vangjals Rinpoče ; Viņa Svētības Dalailamas
priekšvārds ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Antra Vagnere ;
māksliniece Ivita Brūdere. — [Jelgava] : Garrulus, [2021]. — 205, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Grāmatas beigās nosaukumu un personvārdu, un terminu vārdnīca. — Oriģinālnosaukums: Wonders of the Natural Mind: the essence
of Dzogchen in the native Bon tradition of Tibet. — ISBN 978-9934-23-277-0 (iesiets).
UDK
243.4
Kopkataloga Id: 001029279
Segliņš, Valdis. Senās Divupes dievi, dēmoni un maģija / Valdis Segliņš ; recenzenti: Janīna Kursīte-Pakule, Ina Druviete, Kaspars Kļaviņš, Andris Šnē ; literārais
redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021]. — 447 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934-18-634-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lasītājam tiek piedāvāts uztvert pasauli tādu, kurā dzīvoja senie Divupes iedzīvotāji. Tā ir pasaule, kurā cilvēkiem ir dievu noteikts liktenis, sava sūtība uz zemes, simtiem
apdraudējumu ik uz soļa un tomēr piepildīta un laimīga dzīve. Tā sakņojas senās paražās un
tradīcijās, veidojas dinamiskā kultūrvidē, kur būtiska ietekme ir valdošajai varai un impērijai,
tomēr seno šumeru kultūrmantojuma kodols mainās maz un tiek augstu vērtēts. Daudzpusīgais
vēsturiskais skatījums ļaus lasītājam iepazīt vienu no senākajām civilizācijām pasaulē, uz to raugoties kā uz maģijas piesātinātu vidi, tādējādi ne tikai skaidrāk saskatot zināšanu trūkumu un
to aizvietošanu ar paražām un tradīcijām, bet arī nojaušot daudzu paradumu, aizspriedumu un
ticējumu sākotnējos avotus.

UDK

252

Kopkataloga Id: 001031845
Sirdsskaidrais Paīsijs Svētkalnietis. Ģimenes dzīve / Sirdsskaidrais Paīsijs
Svētkalnietis ; redakcija: virspriesteris Jānis Kalniņš ; brīvs, nedaudz saīsināts
tulkojums no krievu valodas: Bruno Falks, Lija Ivaska ; mākslinieciskais noformējums: Artūra Letūra birojs. — Latvija : EIKON, 2021. — 383, [1] lpp. ; 17 cm. —
Izdevums krievu valodā: Семейная жизнь. Москва : Святая гора, 2009. — Oriģinālnosaukums: Oikogeneiakē zōē. — ISBN 978-9934-8799-0-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šajā grāmatā ir apkopotas Viedā pamācības par ģimeni un tiem pārbaudījumiem, kurus nākas izciest cilvēkam. Starecs teica, ka visvairāk vēstuļu viņš ir saņēmis no cilvēkiem, kuriem ir bijušas problēmas ģimenes dzīvē, un uzsvēra, ka šo problēmu cēlonis ir cilvēku
attālināšanās no Dieva un viņu patmīlība. Pirmajā no šīs grāmatas sešām nodaļām tiek iezīmēti
pamati, uz kuriem balstās ģimene: tikumīga, cēlsirdīga mīlestība un abpusēja laulāto cieņa. Pacietība grūtībās, kas iet roku rokā ar lūgšanām, ģimeni paglābj no iziršanas.

UDK

271.2-45+271.2-584
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Kopkataloga Id: 001031064
Uzticīgs kristīgam dzīvesveidam : Vispasaules adventistu lūgšanu nedēļas lasījumi, 2020 / ievads: Teds Vilsons. — [Rīga] : [Patmos], [2021]. — 56 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Tulkots no angļu valodas. —
ISBN 978-9934-548-44-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Uzlūkojot Kristu kā savu paraugu, mēs kļūsim patiesi iedrošināti un iedvesmoti. Ieskatīsimies arī tādās ar kristīgo dzīvesveidu saistītās tēmās kā mediji, seksualitāte un
kristieša dzīve vispārīgi.

UDK

279.14-4

Kopkataloga Id: 001031050
Vaita, Elena. Mūsu Tēvs rūpējas : rīta lasījumi 2021 / Elena Vaita ; no angļu valodas tulkoja Niklāvs Adats. — [Rīga] : Patmos, [2020]. — 423 lpp. ; 22 cm. — (Rīta
lasījumi ; 16). — Ziņas par autori: 3.-4. lpp. — Ietver rādītāju. — „Šī ir sešpadsmitā no Elenas Vaitas rakstiem sagatavotā rīta lasījumu grāmata”—Priekšvārda
5. lpp. — Oriģinālnosaukums: Our Father Cares: a Daily Devotional. — ISBN 9789934-548-40-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šis rīta lasījumu krājums vēsta par Dieva lielo mīlestību, atgādinot, ka Viņš
ir ieinteresēts katrā mūsu dzīves jomā. Izdevēji aicina: ikdienā atverot šo grāmatu, paturiet prātā
Dieva lielo interesi par jums, pārdomājiet to, un no lappuses lappusē jums arvien dziļāk atklāsies,
cik ļoti Tēvs jūs mīl un gādā par jums!

UDK

27-534.4
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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001025745
Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi (2020 : Rīga, Latvija). Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un pierādījumi : starptautiska zinātniska konference : Rīgā, 2020. gada 3.
novembrī = Impacts of Arts and Cultural Education: Arguments and Evidence :
international research conference / tēžu krājumu veidojuši: Kristīne Freiberga,
Anete Krūmiņa, Ilona Kunda, Signe Martišūne, Baiba Tjarve ; Latvijas Kultūras
akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : ilustrācija ; 4,54 MB. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8500-8-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Konferences mērķis ir aktualizēt kultūras un mākslas izglītības daudzveidīgos devumus visos līmeņos — indivīda, kopienas, valsts. Pētnieki no dažādām valstīm, kā arī Latvijas politikas veidotāji dalās šī brīža aktuālajās atziņās un secinājumos par kultūras un mākslas
izglītības ietekmju teorētiskajiem, praktiskajiem un komunikācijas aspektiem.

UDK

304(062)+316.7(062)+37:7(062)

316 Socioloģija
Kopkataloga Id: 001031181
Harari, Juvāls Noass. Homo Deus. Cilvēces īsā nākotne / Juvāls Noass Harari ; no
angļu valodas tulkojis Imants Vilks ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Andris Šnē ;
literārā redaktore Gunita Skroderēna ; redaktors Valdis Zoldners. — [Pāvilostas
novads] : Zoldnera izdevniecība, [2021]. — 300 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 265.-289. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 290.-300. lpp. — Oriģinālnosaukums: Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. — ISBN 978-9934-8451-9-2
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā autors pārsteidzošā, provokatīvā un aizraujošā veidā stāsta, kā tehnoloģijas maina mūsu sabiedrību un ar kādiem izaicinājumiem cilvēce saskarsies jau tuvākajā
nākotnē. Viņš mēģina analizēt vispārīgas, globālas problēmas un galvenos faktorus, kas nosaka
pasaules sabiedrības attīstību un kam, visticamāk, būs ietekme uz mūsu planētas nākotni. Homo
Deus jūs satrieks. Homo Deus jūs izklaidēs. Un vēl svarīgāk — Homo Deus liks domāt tā, kā iepriekš nekad neesat domājis.

UDK

316.422+008

Kopkataloga Id: 001027037
Pamment, James. Fact-Checking and Debunking : a best practice guide to dealing with disinformation / James Pamment, Anneli Kimber Lindwall ; design:
Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence,
2021. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,06 MB. — Bibliogrāfija
piezīmēs: 50. lp. — ISBN 978-9934-564-95-6 (PDF).
UDK
316.774:004.738.5+316.776

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001027010
Falsification of History as a Tool of Influence / authors: Ivo Juurvee, Vladimir Sazonov, Kati Parppei, Edgars Engizers, Ieva Pałasz, Małgorzata Zawadzka ; editors:
Amanda Rivkin, Anne Geisow ; design: Linda Curika. — Riga : NATO STRATCOM
COE, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (93 lp., PDF) : diagramma, ilustrācijas, tabulas ;
6,54 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 78.-91. lp. — ISBN 978-9934-564-93-2 (PDF).
UDK
327(470+571:4-11)+94(4)”1939/1945”

12

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 5/6, 1.–31. marts

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 001028457
Latvijas valsts starptautiskā atzīšana de jure 100 = Latvia’s International Recognition de jure 100 = La reconnaissance internationale de jure de l’État letton 100 /
redaktori: Šarlote Līduma, Gunda Reire ; [teksta autori]: Ēriks Jēkabsons, Kristīne Līce ; angļu valodā tulkojuši: Marks Deitons, Sarmīte Lietuviete ; franču valodā
tulkojusi Dita Podskočija ; foto: Gatis Bergmanis ; [ievada autori]: Egils Levits,
Edgars Rinkēvičs ; Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Latvijas Institūts. —
[Rīga] : [Latvijas institūts], [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 3,14 MB. — Teksts paralēli latviešu, angļu un franču valodā,
tulkots no latviešu valodas.
A n o t ā c i j a : 2021. gada 26. janvārī atzīmējam Latvijas Republikas starptautiskās de iure
atzīšanas 100. gadskārtu. Pirms 100 gadiem Parīzē šajā datumā pēc Latvijas diplomātu divu gadu
mērķtiecīga darba Pirmā Pasaules kara uzvarētāji jeb Antantes valstis — Apvienotā Karaliste,
Beļģija, Francija, Itālija, Japāna — pieņēma lēmumu par Latvijas starptautisku atzīšanu. Tam bija
izšķiroša loma, Latvijai apliecinot sevi kā pilnībā neatkarīgu valsti un veidojot diplomātiskās attiecības ar citām valstīm.

UDK

327(474.3)+341.218(474.3)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes
Kopkataloga Id: 001025533
Fadejeva, Ludmila. Household Finance and Consumption Survey 2017 in Latvia / Ludmila Fadejeva, Anete Migale, Miķelis Zondaks ; Latvijas Banka. — Rīga :
Latvijas Banka, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (53 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ;
923,08 KB. — (Discussion Paper / Latvijas Banka ; 1/2020). — Virstitulā: Latvijas
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 51.-52. lp. — ISBN 978-9934-578-32-8 (PDF).
UDK
330.567.2(474.3)(047)+64.03(474.3)(047)
Kopkataloga Id: 001026089
Indivīds. Sabiedrība. Valsts (2019 : Rēzekne, Latvija). Indivīds. Sabiedrība.
Valsts : starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences
rakstu krājums, 2019. gada 18. maijs = Individual. Society. State : proceedings of
the international student and teacher scientific-practical conference, 18 May,
2019 / atbildīgā par izdevumu Anita Puzule ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. —
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (361 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,24 MB. — „ISSN 2592-8457”—Datnes
3. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
A n o t ā c i j a : Rakstu krājumā apkopoti pētījumi par aktuāliem jautājumiem uzņēmējdarbībā, mārketingā, finansēs, grāmatvedībā, tiesībās, komunikācijās, arhīvniecībā un vēsturē.
Pētījumos izvērtēti ar tautsaimniecības attīstību saistītie teorētiskie, ekonomiskie un tiesiskie
aspekti starptautiskā, valstiskā un organizāciju skatījumā.

UDK

33(474.3)(062)+34(474.3)(062)+930.25(474.3)(062)
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336 Finanses
Kopkataloga Id: 001029835
Development of the Russian Financial Sector Before and During the Pandemic / edited by Lavrushin O.I. and Sokolinskaya N.E. ; receivers: Natalia Amocova,
Irina Kuzmina-Merino, Nina Salnikova. — Riga : Finanšu Universitāte, 2021. —
296 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-8689-4-8 (brošēts).
UDK
336.71(470+571)
Kopkataloga Id: 001030289
Jurušs, Māris. Nodokļu plānošana Latvijā un starptautiskā vidē : mācību grāmata / Māris Jurušs ; recenzente Dace Pelēkā ; literārā redaktore Rūta Lapsa ;
vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2021. — 205 lpp. : shēmas, tabulas ; 25 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā
izdevuma ISBN 9789934225901. — Bibliogrāfija: 203.-205. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-589-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Uzrakstīt mācību grāmatu par nodokļiem ir teju vai „neiespējamā misija”.
Lielākās grūtības rada biežās nodokļu regulējuma izmaiņas, ko var salīdzināt ar situāciju, kad
„jāķer aizbraucošs vilciens””, atzīst autors. Tomēr viņam ir izdevies sarakstīt grāmatu, kurā analizēti aktuāli jautājumi — nodokļu plānošanas metodes un to pielietojums praksē, atšķirības starp
nodokļu plānošanu un izvairīšanās no nodokļiem, ES nodokļu tiesības u.c.

UDK

336.22(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence
Kopkataloga Id: 001029946
Kameņecka-Usova, Marina. Alternatīva strīdu izšķiršana sporta tiesībās : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)”
iegūšanai, nozare — tiesības, apakšnozare — civiltiesības / Marina Kameņecka-Usova ; promocijas darba vadītājs Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ; oficiālie recenzenti: Dr.iur. Jānis Grasis, Dr.iur. Jānis Načiščionis, Dr.habil.iur. Viktoras Justickis ;
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 39 lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-38. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
34:796(043)
Kopkataloga Id: 001029944
Kameņecka-Usova, Marina. Legal Aspects of Alternative Dispute Resolution in
Sports Law : doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — law,
sub-sector — civil law / Marina Kameņecka-Usova ; supervisor of the doctoral
thesis Dr.iur. Ivars Jānis Mihailovs ; Riga Stradiņš University. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 171 lp. : shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 157.166. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
34:796(043)
Kopkataloga Id: 001029948
Kameņecka-Usova, Marina. Legal Aspects of Alternative Dispute Resolution
in Sports Law : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree
(Ph.D.), sector — law, sub-sector — civil law / Marina Kameņecka-Usova ; supervisor of the doctoral thesis Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ; official reviewers: Dr.iur.
Jānis Grasis, Dr.iur. Jānis Načiščionis, Dr.habil.iur. Viktoras Justickis ; Riga Stradiņš
University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2021. — 42 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 39.-41. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK
34:796(043)
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Kopkataloga Id: 001026130
Lieljuksis, Aldis. Operatīvās darbības tiesiskās un praktiskās problēmas : monogrāfija / Aldis Lieljuksis ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis, Dr.iur. Vitolds Zahars ; galvenā redaktore Aija Lapsa ; redaktori: Ināra Mikažāne (latviešu
valodā), Jānis Zeimanis (kopsavilkums angļu valodā) ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa Universitāte. — Rīga : RSU, 2021. — 335 lpp. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 303.-322. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-70-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Nepieciešamība un doma rakstīt monogrāfiju par operatīvās darbības teorētiskām un praktiskām problēmām autoram radās, docējot Rīgas Stradiņa universitātē un vadot studentu pētnieciskos darbus, kā arī organizējot un vadot īpaši operatīvajiem darbiniekiem,
prokuroriem un tiesnešiem paredzētas konferences, kuru gaitā tika vērtētas un apspriestas ODL
normu piemērošanas aktualitātes. Veikt pētījumu tieši šādā veidā, t.i., komentējot likuma normas, rosināja praktiski strādājošie darbinieki, kas apliecināja šāda darba nepieciešamību ne tikai
studējošajiem, bet arī nozares speciālistiem. Latvijai kā mūsdienu pasaules daļai arī noziedzības apkarošanā atbilstīgi starptautiskajiem tiesību aktiem ir savi pienākumi un iespējas rīkoties,
iekļaujoties kopējā starpvalstu sadarbībā gan ar atsevišķiem operatīvās darbības subjektiem
atbilstoši to kompetencei, gan arī izveidojot un attīstot kopīgu un uz sadarbību vērstu institucionālo sistēmu valstī noziedzības apkarošanai.

UDK

343.1+343.85

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)
Kopkataloga Id: 001026835
Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Policijas darbs” noslēguma pētniecisko darbu kopsavilkumi : 2020./2021. mācību
gads / priekšvārds: Andrejs Vilks ; Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 87 lpp. ; 24 cm. — ISBN 9789934-563-77-5 (brošēts).
UDK
351.74(048.4)

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne.
Aizsardzība. Bruņotie spēki
Kopkataloga Id: 001032075
Šteinbergs, Valdis. Latvijas armijas virsnieku, kuri no 1940. gada 17. jūnija līdz
24. augustam atradās aktīvajā kara dienestā, dzīves gājums / Valdis Šteinbergs,
Valdis Jurgelāns. — Rīga : Avots, 2020.
B (I). — 201 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-590-26-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ir nākusi klajā Latviešu Virsnieku apvienības biedru sarakstītā grāmata —
Latvijas armijas virsnieku dzīves gājums. Pirmajā daļā apkopotas ziņas par personām, kuru uzvārds sākas ar burtu A un Ā, šajā daļā — uzvārds ar burtu B (Babičevs—Beitiņš).

UDK

355.082(474.3)(092)
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Izglītība

Kopkataloga Id: 001030888
Drelinga, Elga. Vērtīborientēta mācību audzināšanas stunda : skolotāju pieredzes grāmata / Elga Drelinga, Ārija Šumeiko, Nataļja Leončuka, Jeļena Sokolova ;
recenzente Dr.paed. Elfrīda Krastiņa ; vāka dizaina autore Zaiga Pettere ; Daugavpils Būvniecības tehnikums. — Daugavpils : Daugavpils Būvniecības tehnikums, 2020. — 48 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 47.-48. lpp.
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-274-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir iecerēta kā praktisks palīgs skolotājiem, organizējot mācību
audzināšanas darbu. Te ir atrodamas teorētiskas atziņas, praktiski ieteikumi un pārdomas par
patriotismu, vērtībām un saprašanos starp dažādu paaudžu pārstāvjiem. Grāmatā arī piedāvāti
integrēti uzdevumi vērtīborientēta mācību procesa īstenošanai.

UDK

37.017.4(474.3)(072)+377.36.017.4(474.3)(072)

Kopkataloga Id: 001025249
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems / redaktore Svetlana Usca ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis Dzerviniks,
Eriks Kalvans [un vēl 12 redaktori] ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty
of Education, Languages and Design. Research Institute for Regional Studies. —
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2020.
2020 (2). — 1 tiešsaistes resurss (128 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,80 MB. — ISSN 2661-5266 (elektroniskais) ; 2661-5258 (iespiestais). —
Redaktori arī: Aivars Kaupuzs, Inta Rimsane, Marite Rozenfelde, Aina Strode,
Gunars Strods, Svetlana Usca, Zenija Truskovska, Irena Zogla u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkums arī angļu
valodā.
A n o t ā c i j a : Žurnāls sagatavots Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskajā institūtā. Žurnālā ievietoti RTA doktorantu, studentu, pētnieku un sadarbības partneru
pētījumi par esošo situāciju, problēmām izglītības jomā, sniegta informācija par īstenotajiem
projektiem skolu izglītības jomā.

UDK

37(082)+376(474.3)(082)+37.014.3(082)

Kopkataloga Id: 001029080
Liepājas Universitāte. Liepājas Universitātes studentu zinātniskie raksti / atbildīgā redaktore, priekšvārda autore Ieva Ozola ; vāka noformējums: Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2020.
XIV [14.] laidiens. — 1 tiešsaistes resurss (139 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,77 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934569944. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-56996-8 (PDF).
UDK
37(082)+821.174-34.09(082)+82-312.9.09(082)
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373 Vispārējā izglītība
Kopkataloga Id: 001030934
Leonoviča, Anastasija. Sāku mācīties! : 2-3 gadi / Anastasija Leonoviča, Jūlija Safonova ; no krievu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. — 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums:
Мои первые уроки. — ISBN 978-9934-0-8811-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Bērna kognitīvo spēju attīstība pirmajos trīs dzīves gados ietekmē visu viņa
turpmāko dzīvi un mācīšanās prasmes. Šī grāmata būs labs palīgs, lai ierosinātu bērna iztēli un
radošumu, zinātkāri un tiekšanos pēc jaunām prasmēm un iemaņām. Sarunas par grāmatā ietvertajām tēmām un praktiskā darbošanās veicinās mazuļa attīstību. Bērns atklās dažādu dzīvnieku, augļu, dārzeņu un transportlīdzekļu pazīmes, iemācīsies to nosaukumus un noskaidros
pielietojumu, kā arī paplašinās redzesloku un vārdu krājumu, attīstīs atmiņu, uzmanību un veidos priekšstatus par apkārtējo pasauli.

UDK

373.2

Kopkataloga Id: 001030863
Vīcups, Andrejs. IV. Rīgas pilshetas widusskola — Rīgas Angļu ģimnāzija, 19192019 : ievads skolas vēstures izpētē / Andrejs Vīcups ; redaktore Gundega Vārpa. — [Rīga] : [Andrejs Vīcups], [2021]. — 35 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-313-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rīgas Angļu ģimnāzija, kas 1919. gadā tika dibināta kā 4. vidusskola, 2019.
gada septembra beigās svinēja savas pastāvēšanas simto jubileju. Izdevumā sniegts ieskats skolas simt gadu garajā vēsturē, kā arī ziņas par visiem skolas pārziņiem un direktoriem.

UDK

373.5(474.362.2)(091)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības
Kopkataloga Id: 001028608
Mickeviča, Silvija. Mācības bilingvāli un latviešu valodā : rokasgrāmata sākumskolas pedagogiem / Silvija Mickeviča, Aelita Andrejeva, Sandra Zariņa, Inese Valtere ; redaktore Sandra Zariņa. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs : Latviešu
valodas aģentūra, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp. PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 9,33 MB. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9984-829-78-4 (PDF).
A n o t ā c i j a : Latvijas skolotāju uzkrātā pieredze latviešu valodas un bilingvālo mācību
metodikas jautājumos ir pamats veiksmīgai pārejai uz lietpratībā balstīto mācību saturu un pieeju. Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt sākumskolas skolotājiem teorētisku un metodisku atbalstu
kompetenču izglītības ieviešanai. Tā ir paredzēta sākumizglītības latviešu valodas skolotājiem
un mazākumtautību izglītības programmās strādājošiem sākumskolas skolotājiem, kuri mācību
procesā nodrošina latviešu valodas un mācību satura integrētu apguvi.

UDK

376(035)+811.174’243:37.026(035)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 001025551
Dislere, Vija. Development of Home Economics and Technologies Education for
Life Quality in Latvia / Vija Dislere, Aija Pridane, Natalja Vronska, Iveta Lice-Zikmane ; cover design: Natalja Vronska ; editor Dr.paed. Vija Dislere ; reviewers:
Dr.paed. Velta Lubkina, Dr.paed. Elita Volane ; Latvia University of Life Sciences
and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2020. —
1 tiešsaistes resurss (78 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,39 MB. —
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984483672. — Bibliogrāfija:
56.-69. lp. — ISBN 978-9984-48-368-9 (PDF).
UDK
378:64(474.3)(082)+373.6:64(474.3)(082)
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398 Folklora
Kopkataloga Id: 001030842
Pāris Umpāris : krievu pasakas pieaugušajiem / redaktore Sandra Ratniece ; no
krievu valodas stāstījusi Vija Laganovska ; zīmējis Andrejs Maļkovs ; literārais
konsultants Sergejs Moreino ; ievads: Vija Laganovska, Sergejs Moreino. — Rīga :
Literatūras kombains, 2021. — 158, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts latviešu
un latgaliešu rakstu valodā, un tāmnieku dialektā. — ISBN 978-9934-8865-6-0
(brošēts) ; ISBN 9789934886660 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Šajā pasaku grāmatā savienotas nerātnās un tā saucamās brīnumpasakas.
Teju tāpat kā ozolu klātesamība nosaka tipiskā Krievijas meža statusu (mežs bez ozoliem itin kā
nemežs), tā brīnumpasaka kļuvusi par pasaku ainavas dominējošo elementu. Dažādu latviešu valodas dialektu izmantošana tulkojumā ļāva atkāpties no mūsdienu literārās valodas normētajām
struktūrām un intonācijām. Nerātnās pasakas — gaismas plaiksnījumi starp kokiem. To nejaušā
neregularitāte lasāma caur secīgu brīnumpasakas attīstības prizmu, tās cikliskajiem klejojumiem
un atgriešanos.

UDK

398.21(=161.1)
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Kopkataloga Id: 001030316
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola. Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tēzes / sastādītāja Līga Kamola ; literārā redaktore Rūta
Lapsa ; dizains: Paula Lore ; RTU Inženierzinātņu vidusskola. — [Rīga] : RTU Izdevniecība, 2020.
Nr. 2 (2020). — 67 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī
elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225673. — Bibliogrāfija tēžu beigās. —
Priekšvārds paralēli latviešu un angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. —
ISBN 978-9934-22-568-0 (brošēts).
UDK
5(082)+6(082)
Kopkataloga Id: 001028836
Pētnieciskā darbība : diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uzsākot 7. klasi /
izstrādāja: Ģirts Burgmanis, Agnese Freiberga, Ata Krūmiņa, Andris Nikolajenko,
Jeļena Volkinšteine un Ģirts Zāģeris ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] :
Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,10 MB. — Bibliogrāfija: 36.-37. lp. — ISBN 978-9934-540-76-9
(PDF).

A n o t ā c i j a : Diagnosticējošais darbs ir izstrādāts projekta „Kompetenču pieeja mācību
saturā” ietvaros. Darba mērķis ir izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās puses un noskaidrot
nepieciešamo atbalstu. Diagnosticējošais darbs sastāv no divām daļām: teorētiskiem uzdevumiem un laboratorijas darba. Pilnveidotajā pamatizglītības standartā diagnosticējošie darbi ir
atdalīti no valsts pārbaudījumiem, tiem nav noteikts konkrēts izpildes laiks.

UDK

5(474.3)(079)+373.3.091.276:5(474.3)

51 Matemātika
Kopkataloga Id: 001028851
Rēķinpratība, tekstpratība un pašvadība : diagnosticējošais darbs, uzsākot 1.
klasi / izstrādāja: Liene Jankovska, Ildze Čakāne, Dina Zveja, Kadrija Beirote un
Solvita Lazdiņa ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
3,65 MB. — Bibliogrāfija: 34. lp. — ISBN 978-9934-597-76-3 (PDF).
A n o t ā c i j a : Diagnosticējošais darbs ir izstrādāts projekta „Kompetenču pieeja mācību
saturā” ietvaros. Darba mērķis ir izvērtēt katra bērna prasmes un zināšanas, lai noskaidrotu, kāds
atbalsts nepieciešams skolēnam, kurš uzsāk mācības 1. klasē. Diagnosticējošā darba ieteicamais
izpildes laiks ir pirmā semestra sākums, lai savlaicīgi noteiktu skolēna mācīšanās vajadzības un
pēc tam plānotu turpmāko mācīšanās procesu.

UDK

511.1(079)+373.2.091.27(474.3)

Kopkataloga Id: 001028868
Spriešana : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 7. klasi / izstrādāja: Ilze
Gaņina, Aiva Igaune, Marks Gitermans, Evija Ozola un Jānis Vilciņš ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes
resurss (28 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,91 MB. — Bibliogrāfija: 27. lp. — ISBN
978-9934-540-72-1 (PDF).
A n o t ā c i j a : Diagnosticējošais darbs ir izstrādāts projekta „Kompetenču pieeja mācību
saturā” ietvaros. Darba mērķis ir izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās puses un noskaidrot
nepieciešamo atbalstu. Pilnveidotajā pamatizglītības standartā diagnosticējošie darbi ir atdalīti
no valsts pārbaudījumiem. Diagnosticējošo darbu rezultāti nav izmantojami, lai salīdzinātu skolas vai vērtētu skolotāju darbu. Tāpat diagnosticējošo darbu rezultāti nav salīdzināmi pa gadiem,
jo katram darbam var būt atšķirīgs mērķis, tie var būt veidoti, lai diagnosticētu atšķirīgas prasmes, uzdevumi var būt ar atšķirīgu grūtības pakāpi.

UDK

51(474.3)(079)+373.3.091.276:51(474.3)
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Kopkataloga Id: 001029101
Valsts izglītības satura centrs. Matemātika II : padziļinātā kursa programmas
paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Aivars Ančupāns, Maruta Avotiņa, Maija Balode ; mācību satura recenzente Baiba Āboltiņa ; zinātniskā recenzente Dace Kūma ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (100 lp., PDF) : tabulas ; 3,60 MB. — ISBN
978-9934-24-008-9 (PDF).

A n o t ā c i j a : Matemātikas padziļinātā kursa programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu
skolotājiem īstenot MK noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (2019) noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus matemātikas mācību jomā augstākajā mācību satura apguves
līmenī.

UDK

51(073)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija
Kopkataloga Id: 001031103
Erne, Andrea. Atklājam Visumu! : izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem /
teksts: Andrea Erne ; ilustrācijas: Pēters Nīlanders ; no vācu valodas tulkojusi
Anita Muitniece. — Rīga : Madris, [2021]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: Wir entdecken den
Weltraum. — ISBN 978-9984-31-676-5 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Kur atrodas Visums? Kā kļūt par astronautu? Kā lido raķete? Vai Visumā ir
jāmazgājas? Stabili un ērti atloki rotaļīgi sniedz atbildes par to, kas redzams visapkārt. Tā ir izzinoša grāmata ar neskaitāmiem atveramiem lodziņiem bērniem.

UDK

52(02.053.2)+087.5

53 Fizika
Kopkataloga Id: 001029264
Izaksons, Valters. Einšteins : viņa dzīve un Visums / Valters Izaksons ; no angļu
valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Ilze Jansone ; mākslinieks Jānis
Esītis ; zinātniskais konsultants Dr.phys. Andris Muižnieks ; literārā redaktore
Gundega Blumberga. — Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 671, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 533.-[545.] lpp.
un piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: 625.-[672.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Einstein. — ISBN 978-9934-595-34-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Alberts Einšteins ir viena no dižākajām mūsu laikmeta ikonām. Izspūrušo
matu oreols, mirdzošās acis, pievilcīgā cilvēcība un neparastais spožums padara viņa seju par
simbolu un vārdu, par sinonīmu ģēnijam. Pirmajā pilnīgajā biogrāfijā, kopš kļuvuši pieejami visi
Einšteina dokumenti, V. Izaksons ne tikai skaidro, kā darbojās šis izcilais prāts, bet arī sniedz brīnišķīgu ieskatu viņa atklātajā Visumā un paša atklājēja personībā. 1905. gadā, strādājot vienkārša
ierēdņa amatā Šveices patentu birojā, Einšteins uzrakstīja četrus darbus, kas fizikai piešķīra jaunu nozīmi. Viņa panākumu pamatā bija šaubas par vispāratzīto gudrību un izbrīns par noslēpumiem, kas citiem šķita ikdienišķi. Tas viss padarīja viņu par dumpinieku, kas ar cieņu izturas pret
dabas harmoniju, par cilvēku, kam iztēle un gudrība piemīt pareizās proporcijās, lai pārvērstu
cilvēku izpratni par Visumu.

UDK

530.12(092)
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54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija
Kopkataloga Id: 001026906
Lauberte, Līga. Analītiskās pieejas izveide bioloģiski aktīvu polifenolu raksturošanai lignocelulozes biomasā : promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: analītiskā ķīmija / Līga
Lauberte ; zinātniskie vadītāji: Dr.chem. Arturs Vīksna, Dr.habil.chem. Gaļina Teliševa ; konsultante Dr.med. Jeļena Krasiļņikova ; recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.chem. Uģis Cābulis, Dr.chem. Dzintars Začs ; Latvijas Universitāte.
Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 37 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 37. lpp.
UDK
543.63.06(043)+581.19:547.565(043)
Kopkataloga Id: 001026904
Lauberte, Līga. Analītiskās pieejas izveide bioloģiski aktīvu polifenolu raksturošanai lignocelulozes biomasā : promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.)
grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: analītiskā ķīmija / Līga Lauberte ;
zinātniskie vadītāji: Dr.habil.chem. Gaļina Teliševa, Dr.chem. Arturs Vīksna ; konsultante: Dr.med. Jeļena Krasiļņikova ; recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš,
Dr.chem. Uģis Cābulis, Dr.chem. Dzintars Začs ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 132 lp., 101 dažādi numurēta lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 103.120. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK
543.63.06(043)+581.19:547.565(043)
Kopkataloga Id: 001026924
Lauberte, Līga. Development of an Analytical Approach for the Characterization
of Biologically Active Polyphenols in Lignocellulosic Biomass : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of philosophy (Ph.D.) in chemistry,
subfield of analytical chemistry / Liga Lauberte ; supervisors: Dr.chem. Arturs
Viksna, Dr.habil.chem. Galina Telysheva ; consultant Dr.med. Jelena Krasilnikova ;
reviewers: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.chem. Uģis Cābulis, Dr.chem. Dzintars
Začs ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : University of Latvia,
2020. — 38 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38. lpp.
UDK
543.63.06(043)+581.19:547.565(043)
Kopkataloga Id: 001026996
Pērkons, Ingus. Analītisko parametru optimizācija farmaceitisko savienojumu
noteikšanai apkārtējās vides paraugos : promocijas darba kopsavilkums doktora
grāda iegūšanai ķīmijā, apakšnozare: analītiskā ķīmija / Ingus Pērkons ; darba
zinātniskie vadītāji: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Iveta Pugajeva ; recenzenti: Dr.chem. Osvalds Pugovičs, Dr.habil. Vytautas Mickevičius, Dr.habil.chem.
Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 42 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
39.-41. lpp.
UDK
543.5(043)
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Kopkataloga Id: 001032874
Pērkons, Ingus. The Optimization of Analytical Parameters for Screening and
Quantification of Pharmaceutical Residues in the Environment : doctoral thesis =
Analītisko parametru optimizācija farmaceitisko savienojumu noteikšanai apkārtējās vides paraugos : promocijas darbs / Ingus Pērkons ; scientific supervisors: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Iveta Pugajeva ; reviewers: Dr.chem.
Osvalds Pugovičs, Dr.habil. Vytautas Mickevičius, Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš ;
University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : [izgatavotājs nav zināms],
2020. — 150 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm + pielikums
(1 sējums). — Pielikumā: saistītās publikācijas „Promocijas darba rezultātus
atspoguļojošo zinātnisko publikāciju saraksts”. — Bibliogrāfija: 116.-138. lp. un
zemsvītras piezīmēs, un saistīto publikāciju beigās. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.
UDK
543.5(043)
Kopkataloga Id: 001026986
Pērkons, Ingus. The Optimization of Analytical Parameters for Screening and
Quantification of Pharmaceutical Residues in the Environment : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of philosophy (Ph.D.) in chemistry, subfield of analytical chemistry / Ingus Pērkons ; supervisors: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Iveta Pugajeva ; reviewers: Dr.chem. Osvalds Pugovičs,
Dr.habil. Vytautas Mickevičius, Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš ; University of Latvia.
Faculty of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 2020. — 41 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-40. lpp.
UDK
543.5(043)+543.5(043.2)

59 Zooloģija
Kopkataloga Id: 001029841
Ķerus, Viesturs. Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017 : putnu skaits, izplatība un to pārmaiņas / Viesturs Ķerus, Andris Dekants, Ainārs Auniņš, Ieva
Mārdega ; ievads: Antra Stīpniece ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; angļu
valodas redaktore Elizabete Vegnere ; vāka foto: Andris Eglītis ; dizains: Ilze Bojāre. — Rīga : Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2021. — 511 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 493.-495. lpp. un sugu nosaukumu
rādītājs: 509.-511. lpp. — Teksts latviešu valodā, nodaļu kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-9747-5-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmata, kuras 512 lappusēs apkopota informācija par visām vairāk nekā 220
Latvijā ligzdojošo putnu sugām un to skaita un izplatības pārmaiņām, uzskatāma par pēdējās
desmitgadēs apjomīgāko un informatīvi bagātāko izdevumu par putniem Latvijā. Katrai putnu
sugai veltīto grāmatas atvērumu ilustrē arī paša putna un tā tipiskas ligzdošanas dzīvotnes fotogrāfijas, kuras grāmatai dāvinājuši vairāk nekā 40 fotogrāfi.

UDK

598.2(474.3)(084.4)
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes
Kopkataloga Id: 001032099
Danilāns, Anatolijs. Dakteri un šamaņi : Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs
diskutē par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / sastādītāja Kristīna Blaua ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis ; vāka foto: Jānis Brencis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo
bibliotēka, 2020. — 111 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Ārsta Anatolija Danilāna un ceļotāja Pētera Struberga grāmata „Dakteri un
šamaņi” veidota kā dialogs par zinātnisko medicīnu un tautas dziedniecību. Grāmata ir ļoti neparasta. Medicīnā tāda grāmata latviešu valodā nav bijusi. Autori ir tradicionālās medicīnas piekritēji, tajā pašā laikā sakot, ka „šamanismam ir sava piešprice”. Šamanisms — tā ir arī pašiedvesma.

UDK

615.89+616

Kopkataloga Id: 001025587
Mūzikas terapija : pētniecība, pieredze, prakse, atmiņas : zinātnisko rakstu krājums / sastādītāja un redaktore Mirdza Paipare ; recenzenti: Dr.psych. Maija Zakriževska-Belogrudova, Dr.psych. Sandra Mihailova, Vilmante Aleksiene ; literārā
redaktore Līga Liepiņa ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2021.
II [2]. — 1 tiešsaistes resurss (212 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 20,5 MB. —
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934569937. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, ievads un kopsavilkumi arī angļu
valodā. — ISBN 978-9934-569-92-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Rakstu krājums ir jau trešais šāda formāta izdevums, kas veltīts mūzikas
terapijai kā vienai no mākslas terapijas specializācijām. Zinātniskais rakstu krājums ir tapis, sadarbojoties ar kolēģiem un jaunajiem mūzikas terapeitiem Latvijā. Krājumā ievietoti pētījumi,
kas veikti maģistra darbu ietvarā mūzikas terapijā, kā arī apkopota pieredze un praksē balstīti
pētījumi mūzikas terapijā.

UDK

615.851:7(082)

Kopkataloga Id: 001031177
Rats, Toms. Ēd, kusties, guli : veselīga dzīvesveida ABC / Toms Rats ; redaktors
Valdis Zoldners ; literārā redaktore Ilze Kļepikova ; no angļu valodas tulkojis
Miķelis Kaldurs. — [Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2020]. — 165,
[2] lpp. ; 22 cm. — „Laimīgs katru dienu”—Uz vāka. — Virstitulā: Veselīga dzīvesveida ceļvedis — kā ikdienas lēmumi ietekmē mūsu veselību un ilgmūžību. —
Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. —
Oriģinālnosaukums: Eat, Move, Sleep. — ISBN 9789934893209 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Grāmata piedāvā vienkāršus principus, ko soli pa solim ieviešot savā ikdienā,
ikviens no mums var dzīvot veselīgāk, produktīvāk un arī kvalitatīvāk. Ilga un laimīga mūža pamatā ir trīs stūrakmeņi, kuru droša iebūvēšana dzīves ēkā ir ikviena cilvēka individuālā izvēle un
atbildība, un tie ir sabalansēts uzturs, regulāras fiziskās nodarbes un pilnvērtīgs miegs. Ceturto
stūrakmeni — iedzimtību jeb dzimtas ģenētisko kodu — mēs saņemam paaudžu mantojumā,
taču mūsu spēkos ir dot savu artavu, lai padarītu to labāku un stiprāku.

UDK
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Kopkataloga Id: 001032119
Zariņš, Zigurds. Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks ; zinātniskie konsultanti: Daiga Šantare, Edgars Bodnieks ; redaktore Anna
Šmite ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Astotais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 430 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 429.-430. lpp. un alfabētiskais rādītājs:
417.-427. lpp. — ISBN 978-9934-18-650-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Autori grāmatā snieguši jaunākās atziņas par uzturvielām, aprakstījuši dažādu slimību profilaksi un ārstēšanu ar diētām, devuši nekārtno diētu — badošanās, makrobiotikas
un veģetārisma kritisku vērtējumu un uzturā lietojamo produktu raksturojumu. Grāmatā ievietotas arī uzturproduktu ķīmiskā sastāva tabulas. Grāmata domāta ārstiem, medicīnas māsām,
pārtikas tehnologiem, skolotājiem. Tā noderēs arī visiem tiem, kas padziļināti interesējas par
uztura nozīmi veselības saglabāšanā un slimību ārstēšanā.

UDK

613.2+612.39+615.874

621 Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 001032501
Kravchenko, Sergey. Development of Electric Propulsion Thrusters Cooling Systems for Perspective Spacecrafts : doctoral thesis / Sergey Kravchenko ; scientific
supervisor Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Aeronautics. — Riga : RTU Press, 2021. — 134 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas
par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 118.-123. lpp.
UDK
621.455(043)
Kopkataloga Id: 001030902
Kravchenko, Sergey. Development of Electric Propulsion Thrusters Cooling
Systems for Perspective Spacecrafts : summary of the doctoral thesis / Sergey
Kravchenko ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; official
reviewers: Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Pavelko, Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Andronovs,
Dr.habil.sc.ing. Zbigniew Koruba ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Aeronautics. — Riga :
RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ;
1,45 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225932. — Bibliogrāfija: 46.-50. lp. — ISBN 978-9934-22-594-9 (PDF).
UDK
621.455(043)
Kopkataloga Id: 001032498
Kravchenko, Sergey. Development of Electric Propulsion Thrusters Cooling
Systems for Perspective Spacecrafts : summary of the doctoral thesis / Sergey
Kravchenko ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; official
reviewers: Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Pavelko, Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Andronovs,
Dr.habil.sc.ing. Zbigniew Koruba ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics. Institute of Aeronautics. — Riga :
RTU Press, 2021. — 49 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz
4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225949. —
Bibliogrāfija: 45.-49. lpp. — ISBN 978-9934-22-593-2 (brošēts).
UDK
621.455(043)
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Kopkataloga Id: 001032478
Kravchenko, Sergey. Perspektīvo kosmisko aparātu elektrisko raķešu dzinēju
dzesēšanas sistēmu izstrāde : promocijas darba kopsavilkums / Sergey Kravchenko ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Pavelko, Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Andronovs,
Dr.habil.sc.ing. Zbigniew Koruba ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnbūves,
transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 48 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz
4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225925. —
Bibliogrāfija: 44.-48. lpp. — ISBN 978-9934-22-591-8 (brošēts).
UDK
621.455(043)
Kopkataloga Id: 001030906
Kravchenko, Sergey. Perspektīvo kosmisko aparātu elektrisko raķešu dzinēju
dzesēšanas sistēmu izstrāde : promocijas darba kopsavilkums / Sergey Kravchenko ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Vitālijs Pavelko, Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Andronovs,
Dr.habil.sc.ing. Zbigņevs Koruba ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultāte. Aeronautikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,8 MB. —
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225918. — Bibliogrāfija:
45.-49. lp. — ISBN 978-9934-22-592-5 (PDF).
UDK
621.455(043)

630 Mežsaimniecība
Kopkataloga Id: 001027702
Krišāns, Oskars. Parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) vēja noturības izmaiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē : promocijas darbs
zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = The Effect of Root Rot and Bark-Stripping on Wind Stability of Norway Spruce (Picea Abies (L.) H. Karst.) : doctoral
thesis for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry
and fisheries / Oskars Krišāns ; zinātniskais vadītājs Dr.silv. Āris Jansons ; konsultants Jānis Donis ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr.oec. Irina Pilvere, Ph.D. Kalev Jogiste ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (121 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 7,30 MB. — Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota piecu
zinātnisko publikāciju kopa. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN
9789934603013. — Bibliogrāfija: 62.-69. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā,
zinātniskās publikācijas angļu valodā. — ISBN 978-9934-603-02-0 (PDF).
UDK
630*18(043)+630*4(043)+582.475(043)
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Kopkataloga Id: 001027398
Zimelis, Agris. Skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģisks risinājums : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes
doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = Technology for Extraction and Transportation of Coniferous Stumps :
summary of the doctoral thesis for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.)
in agriculture, forestry and fisheries / Agris Zimelis ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.
ing. Ziedonis Sarmulis, Dr.silv. Andis Lazdiņš ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Mudrīte
Daugaviete, Dr.silv. Linards Sisenis, Ph.D. Sergejs Mohovs ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils :
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (97 lp.
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 7,01 MB. — Promocijas darbs sagatavots
kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934603051. — Bibliogrāfija: 42.-47. lp. — Teksts latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-603-06-8 (PDF).
UDK
630*31(474.3)(043)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana
Kopkataloga Id: 001030292
Zivju apstrādes efektivitātes ceļvedis : zinātniskā monogrāfija / Dagnijas Blumbergas redakcijā ; recenzenti: Dr.sc.ing. Ģirts Kuplais, Dr.sc.ing. Anna Volkova ;
autori: Dagnija Blumberga, Lauma Balode, Ketija Bumbiere, Zane Indzere, Edgars
Kudurs, Krišs Spalviņš, Anita Vēciņa, Antra Tamane ; literārā redaktore Dzintra
Birnbauma ; ilustrācijas: Daina Jurķe ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 243 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā
izdevuma ISBN 9789934225963. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-595-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Zinātniskā monogrāfija veltīta inovāciju ieviešanai zivju apstrādes uzņēmumos. Grāmatā plaši aprakstīta visa veida resursu ilgtspējīga izmantošana, datu apkopošanas un
apstrādāšanas iespējas, iegūto rezultātu vērtēšana, piedāvātas dažādas rezultātu analīzes metodikas un to lietojuma iespējas, aprakstīti pasaules, Eiropas un Latvijas uzņēmumos jau realizēti
zivju apstrādes tehnoloģisko inovāciju piemēri.

UDK

639.38:658.26(474.3)(035)+664.95:658.26(474.3)(035)+
+658.26:658.18(474.3)(035)

Kopkataloga Id: 001030898
Zivju apstrādes efektivitātes ceļvedis : zinātniskā monogrāfija / Dagnijas Blumbergas redakcijā ; recenzenti: Dr.sc.ing. Ģirts Kuplais, Dr.sc.ing. Anna Volkova ;
autori: Dagnija Blumberga, Lauma Balode, Ketija Bumbiere, Zane Indzere, Edgars
Kudurs, Krišs Spalviņš, Anita Vēciņa, Antra Tamane ; literārā redaktore Dzintra
Birnbauma ; ilustrācijas: Daina Jurķe ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes
resurss (125 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 7,01 MB. — Resursā
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225956. — Bibliogrāfija nodaļu
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 9789934-22-596-3 (PDF).
UDK
639.38:658.26(474.3)(035)+664.95:658.26(474.3)(035)+
+658.26:658.18(474.3)(035)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 001025637
Possibilities of increasing the competitiveness of the business support system
in the border regions of Latvia-Lithuania : scientific monograph / scientific editor Dr.oec. Jānis Vanags ; authors: Dr.oec. Janis Vanags, Nina Linde, Dr.habil.oec.
Baiba Rivza, Dr.oec. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. Viktoriia Riashchenko ; reviewers: Dr.oec. Elīna Konstantīnova, Dr.oec. Elita Jermolajeva ; Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences. — Riga : The Institute of Economics
of the Latvian Academy of Sciences, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (300 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,93 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984774299. — Bibliogrāfija: 290.-292. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-774-30-5 (PDF).
UDK
658.1(474.3)+658.1(474.5)+332.1(474.3)+332.1(474.5)

66

Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 001030294
Ozoliņš, Jurijs. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti : praktikums / Jurijs Ozoliņš, Armands Bušs, Imants Kreicbergs ; redaktore Dzintra Birnbauma ; dizains:
Baiba Puriņa ; vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021.
Mehāniskie, siltuma un masas apmaiņas procesi. — 139 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 139. lpp. — ISBN 978-9934-22531-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Praktikums paredzēts kā palīgs studentiem ķīmijas tehnoloģijas procesu un
aparātu izzināšanā. Tajā ir ietverti metodiski norādījumi un deviņu laboratorijas darbu apraksti
par mehāniskajiem, siltuma un masas apmaiņas procesiem, kas notiek jebkurā ķīmiskajā ražotnē.

UDK

66.02(076.5)
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)
Kopkataloga Id: 001031172
Koch, Aidan. Man Made Lake / Aidan Koch ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2020. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 94). — ISBN 978-9934-581-32-8 (brošēts).
UDK
741.52(73)

Kopkataloga Id: 001031165
Mahler, Nicolas. Finnegans Wake : literary adaption of James Joyce’s „Finnegans
Wake” / Nicolas Mahler ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2020. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 92). — „The characters Mutt and Jeff are copyright Bud
Fisher”—Iespiedziņās. — ISBN 978-9934-581-30-4 (brošēts).
UDK
741.52(436)
Kopkataloga Id: 001031161
Parrish, Tommi. Sufficient Lucidity / Tommi Parrish ; editors: David Schilter,
Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2020. — 24
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 91). — ISBN 978-9934-58129-8 (brošēts).
UDK
741.52(94)
Kopkataloga Id: 001031169
Weidinger, Lukas. Pirate & Parrot / Lukas Weidinger ; editors: David Schilter,
Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2020. — 23,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 93). — ISBN 978-9934-581-31-1 (brošēts).
UDK
741.52(430)

75 Glezniecība
Kopkataloga Id: 001029961
Tēlu karuselis (2020 : Cēsis, Latvija). Rolands Kaņeps. Tēlu karuselis : izstādes katalogs / Rolands Kaņeps ; redaktors Dainis Mjartāns. — Cēsis : Nodibinājums „Pasaules latviešu mākslas centrs”, 2020. — 39 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — Izstāde Pasaules latviešu mākslas centrā no 03.07.2020. līdz
11.09.2020. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-511-74-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Gleznotāja R. Kaņepa māksla ir apžilbinošs un mulsinošs tēlu karuselis, kas
latviešu trimdas mākslas scēnā iekļaujas ar grūtībām. Lielās kailfigūras viņa darbos dažkārt tiek
piesegtas ar mūsdienīgu veļu un drēbēm — šo paņēmienu iespējams izskaidrot gan ar popārta
ietekmi, gan ar vecmeistaru paradumu rādīt Bībeles svētos laikmetīgā apģērbā. R. Kaņepa darbi
vienkopus Latvijā tiek izstādīti pirmo reizi.

UDK

75.071.1(=174)(73)(083.824)
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Kopkataloga Id: 001031856
Valdis Bušs (4 : 2020 : Viļaka, Latvija). The 4th International Painting Plein
Air „Valdis Bušs 2020” : 2020 July 13 to 23, Viļaka / [priekšvārds]: Sergejs Maksimovs ; kuratori: Elita Teilāne, Māris Čačka ; redaktors Māris Čačka ; teksta autore Elita Teilāne ; tulkojums: Inga Gedžūne. — [Daugavpils] : Daugavpils Marka
Rotko mākslas centrs, [2020]. — 28 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portrets ;
20×20 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā, titullapā nosaukums tikai angļu valodā. — ISBN 978-9934-594-12-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : 4. starptautiskajā glezniecība plenērā „Valdis Bušs 2020” piedalījās mākslinieki no Baltijas valstīm. Plenēra dalībnieki: Aivis Pīzelis, Agnija Ģērmane un Ilgvars Zalāns no
Latvijas, Rūta Eidukaitīte un Mikole no Lietuvas, un Igaunijas pārstāve Līsi Tani. Viļakas novada
dome sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru organizē šo ikgadējo starptautisko
glezniecības plenēru, lai atdzīvinātu un celtu godā gleznotāja Valda Buša piemiņu un popularizētu glezniecību Latgales reģionā, un veicinātu Viļakas atpazīstamību.

UDK

75.038(474)(083.824)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi
Kopkataloga Id: 001030797
Dzene, Lilija. Izmeklēti raksti / Lilija Dzene ; sastādītājs, zinātniskais redaktors,
priekšvārda autors Jānis Siliņš ; redaktors Jānis Oga ; personu rādītāju veidojuši:
Silvija Geikina, Jānis Siliņš, Arvis Ostrovskis ; māksliniece Gundega Muzikante. —
Rīga : Mansards : LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejs, [2021]. — 604, [3] lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Prettitulā: Ginta Māldera foto. — Dienasgrāmatā
minēto personu rādītājs: 571.-[605.] lpp. — ISBN 978-9934-12-247-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Lilija Dzene bija 20. gs. izcilākā latviešu teātra zinātniece un kritiķe, ko apliecina viņas sarakstītās grāmatas par ievērojamām teātra mākslas personībām, recenzijas, raksti,
teātra mākslas vēstures pētījumi. Grāmatas „Lilija Dzene. Izmeklēti raksti” pirmo daļu veido 26
recenzijas un raksti, kas aptver laika posmu no 1952. gada līdz 2006. gadam, bet otrajā daļā „Nekā
personīga” publicēti Lilijas Dzenes dienasgrāmatas fragmenti, iespēju robežās atšifrējot minētos
notikumus, vietu, laiku, personības — grāmatā publicēts arī aptuveni tūkstoš minēto personu
rādītājs.

UDK

792.072.3(474.3)+792.036/.038(474.3)(049.32)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 001030508
Čujanova, Elīna. Dzīve kā kārtis : laikmetu griežos / Elīna Čujanova, Guntis Šēnhofs. — Rīga : Antava, [2020]. — 365, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
22 cm. — Izdevums krievu valodā: Исповедь латыша. — ISBN 978-9934-89870-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Aizraujoša, patiesi atklāta un vērtīga grāmata par mīlestību, kaislībām, azartu… Par politiku, sportu un vēl daudz ko citu. Grāmata ir Gunta Šēnhofa autobiogrāfisks darbs
par dzīvi un notikumiem, kas atspoguļo arī mūsu valsti dažādos laikmetu griežos. G. Šēnhofs savulaik spēlējis galda tenisu, bijis kaislīgs autosportists un vēlāk arī autosporta sacensību rīkotājs.
Daudzus gadus viņš vada bērnu un jauniešu basketbola skolu „Rīga”, kā arī ir „Eiropas Jaunatnes
basketbola līgas” valdes loceklis.

UDK

796.323.2.071.43(474.3)

Kopkataloga Id: 001030871
Odziņš, Dainis. Kamaniņu sports Cēsīs / Dainis Odziņš ; sastādītāja Dace Tabūne ; grafiskais dizains: Gatis Buravcovs. — [Rīga] : Due dizains, 2021. — 200 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — ISBN 978-9934-8999-0-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmata ir kādreizējā trenera Daina Odziņa darbs, kurā ir apkopota Cēsu
kamaniņu trases vēsture, kamaniņu entuziastu atmiņas, ieguldītais darbs trases būvniecībā, kā
arī mīlestība pret kamaniņu sportu. Šobrīd frāze „kamaniņu sports” asociējas ar Siguldu, bet 20
gs. 70. gados tā bija cieši saistīta ar Cēsīm un Cīrulīšu kamaniņu trasi. Šodien tā ir vēsture, bet
bez tās nav tagadnes un nākotnes. Izdevuma vizuālo daļu veido fotogrāfijas no Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja un Latvijas Sporta muzeja.

UDK

796.951(474.365)(091)
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Kopkataloga Id: 001027044
Škutāne, Sandra. Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos
2020 : mācību metodiskais materiāls / sastādītāja Sandra Škutāne ; [teksta autori]: Edgars Braže, Jeļizaveta Morozova, Armands Oliņš, Kārlis Vanags ; redaktore
Inta Budviķe ; recenzente Inga Liepiņa ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2020. — 1 tiešsaistes resurss
(92 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,92 MB. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — ISBN 978-9934-520-45-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Ar šo materiālu LSPA maģistra studiju programmas studenti papildina literatūras klāstu fiziskās sagatavošanas jomā. Autori iepazīstina ar studiju laikā tapušajiem pētījumiem. Publikācijā apkopoti pētījumos izmantotie vingrinājumi, iegūtie rezultāti, to analīze,
kas var noderēt gan turpmākai izpētei, gan treneriem audzēkņu fiziskās sagatavotības līmeņa
paaugstināšanai.

UDK

796.012.1(072)

Kopkataloga Id: 001030514
Чуянова, Элина. Исповедь латыша : жизнь как карты / Элина Чуянова,
Гунтис Шенхофс. — Рига : Antava, [2020]. — 397, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 22 cm. — Izdevums latviešu valodā: Dzīve kā kārtis. — ISBN 978-99348612-9-1 (iesiets).
UDK
796.323.2.071.43(474.3)
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Kopkataloga Id: 001029125
Valsts izglītības satura centrs. Literatūra 4.-9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja:
Sandra Juste, Antra Krauce, Ināra Krotova, Daina Petrova, Sanita Reinika, Inga
Krišāne ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (216 lp., PDF) : tabulas ; 3,20 MB. — ISBN 9789934-597-90-9 (PDF).
A n o t ā c i j a : Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta „Kompetenču pieeja mācību
saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu
un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un
attieksmes. Programmas paraugs literatūrā ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu
paraugiem” (2018) sasniedzamos rezultātus kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību
jomā izvirzītos mērķus skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

UDK

82(073)

81 Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 001028213
Drozdova, Valērija. Akadēmiskā personāla angļu valodas komunikatīvās kompetences modelis : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai filoloģijā, apakšnozare: lietišķā valodniecība / Valērija Drozdova ; darba zinātniskā vadītāja Dr.philol. Indra Karapetjana ; darba recenzenti: Dr.philol. Jānis Sīlis,
Dr.philol. Marina Platonova, Dr. Andrea Nava ; Latvijas Universitāte. Humanitāro
zinātņu fakultāte = Communicative English Language Competency Framework
for the Academic Personnel : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of philology in linguistics, subfield: applied linguistics / Valērija
Drozdova ; supervisor Dr.philol. Indra Karapetjana ; reviewers: Dr.philol. Jānis
Sīlis, Dr.philol. Marina Platonova, Dr. Andrea Nava ; University of Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 84 lpp. : diagrammas,
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 76.-82. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā,
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18629-5 (brošēts).
UDK
811.111’243(043)
Kopkataloga Id: 001028216
Drozdova, Valērija. Communicative English Language Competency Framework
for the Academic Personnel = Akadēmiskā personāla angļu valodas komunikatīvās kompetences modelis : promocijas darbs filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: valodniecība, apakšnozare: lietišķā valodniecība / Valērija Drozdova ; darba zinātniskā vadītāja Dr.philol. Indra Karapetjana ;
Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav
zināms], 2021. — 297 lp. : ilustrācijas, diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. —
Bibliogrāfija: 226.-238. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK
811.111’243(043)
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Kopkataloga Id: 001028834
Teksta formas un satura novērtēšana : diagnosticējošais darbs tekstpratībā, uzsākot 7. klasi / izstrādāja: Aija Biteniece, Sandra Erinovska, Santa Kazaka un Vita
Upmale ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (23 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,74 MB. — Bibliogrāfija: 22. lp. — ISBN 978-9934-597-19-0 (PDF).

A n o t ā c i j a : Diagnosticējošais darbs ir izstrādāts projekta „Kompetenču pieeja mācību
saturā” ietvaros. Diagnosticējošā darba mērķis ir izvērtēt 7. klases skolēna tekstpratības stiprās
un vājās puses, noskaidrot nepieciešamo atbalstu. Tekstpratība neapšaubāmi ir nepieciešama
visu mācību priekšmetu apguvē, tādēļ veidots starpdisciplinārs darbs divās jomās: sociālajā un
pilsoniskajā jomā un dabaszinātņu jomā.

UDK

81’42(079)+37.091.275

Kopkataloga Id: 001028846
Teksta interpretēšana : diagnosticējošais darbs tekstpratībā, uzsākot 7. klasi /
izstrādāja: Aija Biteniece, Sandra Erinovska, Santa Kazaka un Vita Upmale ; Valsts
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,97 MB. — ISBN 978-9934597-20-6 (PDF).

A n o t ā c i j a : Diagnosticējošais darbs ir izstrādāts projekta „Kompetenču pieeja mācību
saturā” ietvaros. Diagnosticējošā darba mērķis ir izvērtēt 7. klases skolēna tekstpratības stiprās
un vājās puses, noskaidrot nepieciešamo atbalstu. Tekstpratība, neapšaubāmi, ir nepieciešama
visu mācību priekšmetu apguvē, tādēļ veidots starpdisciplinārs darbs divās jomās: sociālajā un
pilsoniskajā jomā un dabaszinātņu jomā.

UDK

81’42(079)+37.091.275

Kopkataloga Id: 001029110
Valsts izglītības satura centrs. Mazākumtautības (krievu) valoda 1.-9. klasei
skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas
paraugs / izstrādāja: Klavdija Bebriša, Svetlana Bogurdoviča, Liana Broka, Olga
Čapkeviča, Jeļena Limonova, Irina Rogoža, Oksana Šaršūna, Svetlana Volgina,
Arvils Šalme ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura
centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (193 lp., PDF) : tabulas ; 2,51 MB. — ISBN
978-9934-597-94-7 (PDF).
A n o t ā c i j a : Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta „Kompetenču pieeja mācību
saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu
un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un
attieksmes. Mācību priekšmeta programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot
MK noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (2018) noteiktos sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā skolēniem ar
garīgās attīstības traucējumiem.

UDK

811.161.1(073)

811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001029273
Bumbiere, Daina. Līdzskaņu spēles / Daina Bumbiere ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2021].
3. daļa. — 12 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + pielikums (14 atsevišķas nenumurētas
lp.). — Bibliogrāfija: 12. lpp. — ISBN 978-9984-46-428-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Turpinot 1. un 2. daļu, arī 3. daļā atrodamas spēles, kas palīdz bērniem diferencēt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus l un r, f un v, ļ un j, m un n, kā arī ņ. Mācību materiālu
veido sagriežamas kartītes, kur centrā ir attiecīgais burts, bet apkārt tam bērniem jāsaliek attēli,
kuros atainoto parādību nosaukumā sākumā, vidū vai beigās ir burtam atbilstīgā balsīgā vai nebalsīgā skaņa.

UDK

811.174’342.42(075)
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Kopkataloga Id: 001027970
Golubova, Vita. Latviešu valoda : ceļvedis skolotājam : 1. klase : kompetenču pieeja / Vita Golubova, Iveta Ikale, Anita Lanka ; grāmatā izmantoti mākslinieces
Alises Landsbergas zīmējumi ; dizaina autors Edgars Švanks ; redaktore Indra
Putre ; vāka dizaina autore Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. —
95 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 1. klase). — ISBN
978-9934-0-9204-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ceļvedis skolotājam paredzēts kā palīgs un atbalsts, lai organizētu mācību
darbu 1. klasē latviešu valodā, izmantojot komplektizdevumu „Raibu raibā pasaule. 1. klase. Latviešu valoda” 1. un 2. daļa. Mācību grāmatu apstiprinājusi LR Izglītības ministrija 2020. gadā.

UDK

811.174(072)

Kopkataloga Id: 001032197
Latviešu—franču vārdnīca : ap 10 000 vārdu = Dictionnaire Letton—Français /
Lilijas Rimicānes vāka mākslinieciskais noformējums. — 2. izdevums. — Rīga :
Avots, [2021]. — 500 lpp. ; 13×8 cm. — Teksts paralēli latviešu un franču valodā. — ISBN 978-9934-534-85-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Vārdnīcā apkopoti mūsdienu franču literārās valodas vārdi, iekļauti arī dažu
zinātnes nozaru populārākie termini, kā arī sarunvalodas vārdi. Vārdnīca īpaši noderēs skolu
jaunatnei un studentiem, kā arī visiem, kas gatavojas ceļot uz valstīm, kur runā franču valodā.

UDK

811.174’374.8-022.215=133.1

Kopkataloga Id: 001028461
Martena, Sanita. Lingvodidaktika: latviešu valodas mācības pusaudžiem un jauniešiem : rokasgrāmata pamatskolas un vidusskolas pedagogiem / Sanita Martena, Diāna Laiveniece, Arvils Šalme ; redaktore Egina Birzgale ; priekšvārds: Sanita Martena. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs : Latviešu valodas aģentūra,
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (157 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 7,67 MB. —
Bibliogrāfija: 146.-151. lp. un rādītājs: 152.-156. lp. — ISBN 978-9984-829-85-2
(PDF).

A n o t ā c i j a : Rokasgrāmatā ir piedāvāts jauns skatījums uz latviešu valodas metodikas
jautājumiem, nenodalot skolēnus kā dzimtās valodas vai kā otrās valodas apguvējus. Izdevumā ir
atsevišķa nodaļa, kurā ir vairāki uzsvari, kas noderīgāki LAT2 mācīšanai, taču tikpat labi šī nodaļa
ir ieteicama arī latviešu valodas kā dzimtās valodas skolotājiem, jo gandrīz katrā klasē mācās
bērni, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda vai ir tikai viena no ģimenē lietotajām valodām.
Tā kā kompetenču attīstības procesā nozīmīgi ir gan zināt, gan prast izmantot zināšanas, izdevuma nodaļu struktūrā iekļauti arī praktiski ieteikumi ar piemēriem.

UDK

811.174:37.026(035)

Kopkataloga Id: 001029115
Valsts izglītības satura centrs. Latviešu valoda 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās
attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja:
Daina Petrova, Ināra Krotova, Sanita Reinika, Sandra Juste, Antra Krauce, Ārija
Grigorjeva, Iveta Ozoliņa, Aina Zelča, Marija Zemīte, Arvils Šalme ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes
resurss (283 lp., PDF) : tabulas ; 3,19 MB. — ISBN 978-9934-597-93-0 (PDF).
A n o t ā c i j a : Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta „Kompetenču pieeja mācību
saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu
un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. „Latviešu valodas” programmas paraugs veidots atbilstoši MK noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (2018)
plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem valodu jomā skolēniem ar garīgās attīstības
traucējumiem.

UDK

811.174(474.3)(073)
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821 Daiļliteratūra
821.111 Angļu literatūra
Kopkataloga Id: 001032430
Džeferisa, Dina. Pazudusī māsa : romāns / Dina Džeferisa ; no angļu valodas
tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. — 350, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Missing Sister. — ISBN
978-9934-0-9111-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : 1936. gads. Bella ierodas Birmas skaistākajā pilsētā, lai sāktu jaunu dzīvi tālu
prom no dzimtās Anglijas un kļūtu par dziedātāju viesnīcā. Viņa iegūst draugus un labvēļus. Tomēr Bellai nedod mieru kāds pagātnes noslēpums. Pēc tēva nāves, pārskatot viņa lietas, Bella ir
uzgājusi vecas avīzes ar ziņām par bērna nolaupīšanu. Bērns tā arī netika atrasts, un šajā lietā bija
apsūdzēta Bellas māte. Izrādās, ka nolaupītais bērns ir Bellas māsa Elvīra, par kuru viņai neviens
iepriekš nav stāstījis. Vai Bellai izdosies noskaidrot patiesību?

UDK

821.111-31

Kopkataloga Id: 001030301
Galbraits, Roberts. Nemierīgās asinis : romāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. — 879, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). —
(Izmeklē Kormorans Straiks / Roberts Galbraits ; [5]). — Oriģinālnosaukums:
Troubled Blood. — ISBN 978-9934-0-9270-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Aizraujošais, negaidītu pavērsienu pilnais romāns „Nemierīgās asinis” ir jau
piektais, kura galvenie varoņi ir Straiks un Robina. Straiks ir ieradies Kornvolā apciemot tuviniekus. Tur viņu uzmeklē kāda sieviete un lūdz, lai detektīvs palīdz atrast viņas māti, kura mīklainos
apstākļos pazudusi 1974. gadā. Straiks vēl nekad nav izmeklējis tik senu noziegumu. Izredzes uz
sekmēm ir vājas, tomēr viņš jūtas ieintriģēts un piekrīt izmeklēt. Sākuši dzīt pēdas pazudušajai
Margo, Straiks un Robina drīz atskārš, ka šī lieta ir velnišķīgi sarežģīta un tajā figurē taro kārtis,
ārprātīgs sērijslepkava un neuzticami liecinieki. Un tad viņi uzzina, ka arī gadu desmitiem sens
noziegums joprojām var būt nāvējoši bīstams.

UDK

821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001027951
Lī, Amanda. Piedzīvojumi Muminielejā : pēc Tūves Jānsones darbu motīviem /
teksta autore Amanda Lī ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore
Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 123, [2] lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. — Oriģinālnosaukums: Adventures in Moominvalley. — ISBN 978-99340-9054-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šī grāmata apburs gan jaunus, gan senus Muminu cienītājus. Vai tu jau pazīsti
trollīti Muminu un viņa sirsnīgo ģimeni? Esi laipni aicināts Muminielejā! Uzzini, kādu dziesmu ir
sacerējis klejotājs Susuriņš, kas patīk Snorkes jaunkundzei un kādas palaidnības atkal sastrādājusi mazā Mija. Katra šīs brīnišķīgās grāmatas lappuse aicina saskatīt apkārtējās pasaules skaistumu — tas lieliski padodas Muminiem!

UDK

821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001030804
Orvels, Džordžs. Posts Parīzē un Londonā / Džordžs Orvels ; no angļu valodas
tulkojusi Inguna Jansone ; redaktors Māris Garjānis ; mākslinieks Jānis Esītis. —
Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 213, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums:
Down and out in Paris and London. — ISBN 978-9934-595-35-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kāpēc tāds jauks Ītonas zēns kā Ēriks Blērs mitinās netīros graustos, nevis
mācās Oksfordā vai Kembridžā? Juzdamies vainīgs par apstākļiem, kādos jādzīvo pasaules trūcīgajiem un izstumtajiem, viņš dzīvo kā līdzīgs ar „ekscentriskiem ļaudīm, kas nokļuvuši postā
un atmetuši cerību kļūt normāli vai cienījami”. Viņš ir gatavs strādāt jebkuru darbu, kas pieejams nabadzības piemeklētajiem. Parīzē viņš strādā par trauku mazgātāju. Kopā ar klaidoņiem
un viesstrādniekiem ceļo pa Angliju. Viņš dzīvo postā Parīzē un Londonā, atteicies no cienījamās
pārtikušo ļaužu sabiedrības, un atdzimst kā… Džordžs Orvels. Grāmata ir tikai daļēji autobiogrāfiska, galvenais varonis nav gluži Orvels pats — vēstītājs paliek it kā anonīms, un tas ļauj lasītājam iztēloties sevi viņa vietā.

UDK

821.111-31
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821.111(73) Amerikāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001034044
Janagihara, Hanja. Mazliet dzīvības : romāns / Hanja Janagihara ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. — 734, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: A Little Life. — ISBN 9789934-0-8397-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kad četri jaunieši no Masačūsetsas dodas iekarot Ņujorku, viņiem nav nekā
vairāk par draudzību un ambīcijām. Jaukais, izskatīgais Vilems, kurš grib kļūt par aktieri, Džeibijs — gleznotājs, kurš laužas iekšā mākslas pasaulē, Malkolms — jauns, apdāvināts arhitekts
un izcili gudrais, bet neizprotamais savpatis Džūds. Gadu gaitā draugu attiecības kļūst gan dziļākas, gan arvien lielāka, tumša sasprindzinājuma māktas. Vilems, Džeibijs un Malkolms pamazām
apjauš, ka vislielākais izaicinājums viņiem ir Džūds — talantīgs jurists un vienlaikus salauzts
cilvēks, kurš nespēj bilst nevienu patiesu vārdu par savu bērnību un agro jaunību, kurš nepārprotami ir pieredzējis traumu — tik smagu traumu, kādai varbūt nav iespējams tikt pāri…

UDK

821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001030926
Kvans, Kevins. Bagāto ļaužu problēmas : romāns / Kevins Kvans ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. — 494, [1] lpp. : ģenealoģiskā tabula ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Rich
People Problems. — ISBN 978-9934-0-9294-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Uzzinot, ka tuvojas vecmāmiņas nāves stunda, Nikolass Jangs steidzas viņu
apmeklēt, bet ne jau tikai viņš vien. Pie Ah Ma gultas ir sapulcējies viss Šangu un Jangu klans, kas
ieradušies no visām zemeslodes malām, lai pretendētu uz savu daļu no viņas neiedomājamās
bagātības. Tā kā ikviens ģimenes loceklis alkst mantot Taiersolparku — pasakaini ekskluzīvo īpašumu pašā Singapūras sirdī, Nikolasa bērnības māja pamazām pārvēršas par apmelošanas un
savstarpēju intrigu perēkli.

UDK

821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001029823
Robertsa, Nora. Mantojums : sirds aicinājums / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 511 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
Legacy. — ISBN 978-9934-25-008-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Fitnesa treneri Eidrienu dzīve nav lutinājusi — viņai nācies samierināties
ar to, ka pašas tēvs viņu nav vēlējies un māte bijusi pārāk aizņemta ar savu spožo karjeru, lai
pievērstos meitai. Mīlestības siltumu viņa guva pie vecvecākiem. Kad traģiski iet bojā Eidrienas
vecmāmiņa, viņa saprot, ka pienācis laiks atgriezties dzimtajā pilsētiņā, lai atbalstītu vectēvu.
Eidriena nojauš, ka šis lēmums kardināli mainīs viņas dzīvi. Par pārcelšanos zina arī kāds, kurš
Eidrienai jau gadiem raksta draudu vēstules. Vai šis svešinieks tiešām grasās nodarīt viņai pāri?

UDK

821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001031828
Svonsons, Pīters. Katrs lauztais zvērests : romāns / Pīters Svonsons ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita
Velde. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 380 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums:
Every Vow You Break. — ISBN 978-9934-25-012-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kad Ebigeila savā vecmeitu ballītē iedzer mazliet par daudz un ļaujas gadījuma sakaram ar kādu svešinieku, viņa uzreiz to nožēlo. Jo Ebigeila patiešām mīl savu topošo vīru
Brūsu — miljonāru ar plašu sirdi. Viņa nolemj šo kļūmīgo soli aizmirst un vairs nekad neatkārtot. Tomēr izsapņotais medusmēnesis pārvēršas par murgu, kad Ebigeila saprot, ka svešinieks ir
viņai sekojis. Vai izstāstīt Brūsam par vajātāju un sabojāt idillisko medusmēnesi? Varbūt jātiek
ar visu galā pašai?

UDK

821.111(73)-312.4
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821.112.2 Vācu literatūra
Kopkataloga Id: 001032088
Kastena, Mona. Glābiet viņu : romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes
problēmām / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka,
2020. — 339 lpp. ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: Save You.
A n o t ā c i j a : Rūbija ir satriekta līdz sirds dziļumiem. Vēl nekad dzīvē viņa nav lolojusi
tik kvēlas jūtas kā pret Džeimsu, un nekad iepriekš viņu neviens nav tik ļoti sāpinājis. Rūbijai ir
tik daudz jautājumu, taču viņa zina, ka Džeimsa atbildes neko nemainīs. Viņi nāk no atšķirīgām
pasaulēm, un, jo ātrāk Rūbija atgriezīsies savā vecajā dzīvē, kad neviens viņu koledžā nepazina, jo
labāk. Tomēr Džeimsu viņa nespēj aizmirst, un Džeimss savukārt dara visu, lai atgūtu Rūbiju. Vai
Rūbija riskēs un vēlreiz liks savu sirdi uz spēles?

UDK

821.112.2-31

Kopkataloga Id: 001031093
Kuno, Sabīne. Kad mazuļi ir noguruši : pirmie dzejolīši, ejot gulēt / Sabīnes Kuno
teksts ; Anas Velleres ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2021]. — 22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19×19 cm. —
Oriģinālnosaukums: Wenn kleine Tiere müde sind. — ISBN 978-9984-31-604-8
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Īsi, sirsnīgi pantiņi un rosinoši attēli stāsta, kā mazie lāčuki, suņuki, kaķēni
un citu dzīvnieku mazuļi guļ. Uzklausot, kā guļ dzīvnieku mazuļi, bērniem kopā ar savām rotaļlietām būs viegli aizmigt un jauki sapņot. Grāmatiņa palīdzēs veidot gulētiešanas ieradumus.

UDK

821.112.2-93-1

Kopkataloga Id: 001030918
Noihausa, Nele. Mātes diena : romāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis
Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. —
523, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: Muttertag. — ISBN 978-9934-0-8931-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kādā mājā tiek atrasts tās īpašnieka Teodora līķis. Tomēr tas nav vienīgais
nepatīkamais atradums, kas sagaida kriminālinspektori Piu — voljērā līdzās novārdzinātam sunim tiek atrasti apgrauzti cilvēka kauli. Kopš sievas nāves Teodors ir dzīvojis ļoti noslēgti, tomēr
neviens no apkārtnes iedzīvotājiem nespēj noticēt, ka viņš varētu būt vainojams slepkavībā. Tiesu mediķiem izdodas identificēt dažus upurus, kas tikuši nogalināti jau pirms daudziem gadiem.
Tās ir sievietes, kas pazudušas kādā maija svētdienā. Pia ir pārliecināta, ka īstais slepkava vēl nav
zināms. Viņš, visticamāk, noskata savu nākamo upuri. Piai jāpasteidzas, jo tuvojas maijs…

UDK

821.112.2-312.4

821.112.2(494) Šveiciešu literatūra vācu valodā
Kopkataloga Id: 001030792
Krahts, Kristians. Mirušie : romāns / Kristians Krahts ; no vācu valodas tulkojis,
vāka dizainu veidojis Dens Dimiņš. — Rīga : Mansards, [2021]. — 221, [1] lpp. ;
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Die Toten. — ISBN 978-9934-585-13-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : 20. gadsimta 30. gadi — liesmojošs, drudžains modernitātes laiks, it īpaši
kino. Kāds ievērojams japāņu ierēdnis iztēlojas celuloīda asi starp Tokiju un Berlīni. Tāpēc liktenis aizved grūtsirdīgo šveiciešu kinorežisoru Emīlu Nēgeli uz Japānu, kur viņš plāno uzņemt
šausmu filmu un satikt savu mīļāko Idu. Bet viss nenotiek tā, kā plānots, patiesību sakot, nekāda
plāna nemaz nav…

UDK

821.112.2(494)-31
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821.113.5 Norvēģu literatūra
Kopkataloga Id: 001030930
Petersons, Pērs. Vīrieši manā situācijā : romāns / Pērs Petersons ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2021]. — 285 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Menn i min situasjon. —
ISBN 978-9934-0-9344-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Arvida dzīvoklī svētdien agri no rīta iezvanās telefons. Zvana pavisam izmisusi Tūrida, viņai nepieciešama palīdzība, taču viņa nezina, kur atrodas. Arvids atrod viņu un aizved
uz māju Šetenē, kur viņa ar meitām dzīvo jau gadu. Mājā Arvids neredz nekā no viņu kopīgās
dzīves. Itin kā viņš būtu izdzēsts. Pa šo gadu, kopš Tūrida viņu pametusi, Arvids ir klīdis no bāra
uz bāru Oslo, automašīnā braucis gar savām bērnības vietām, cauri Austrumnorvēģijas mežiem
vai pāri Zviedrijas robežai uz Arvīku Vermlandē. Šajā septembra svētdienā viņš varbūt atradīs
atbildi uz jautājumu, kāpēc viss notika tā, kā notika. Taču lielākais pārbaudījums nāks vēlāk, kad
viņu vajadzēs vecākajai meitai Vigdisai.

UDK

821.113.5-31

821.113.6 Zviedru literatūra
Kopkataloga Id: 001032078
Lundberja, Sofija. Sarkanā adrešu grāmatiņa : romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / Sofija Lundberja ; no zviedru valodas tulkojusi
Dace Deniņa ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas
Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 309 lpp. ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: Den röda
adressboken.
A n o t ā c i j a : Dorisai ir 96 gadi, un viņa mitinās savā dzīvoklī Stokholmā. Vienīgā pārmaiņa vienmuļajā dzīvē ir aprūpētāju apciemojumi un sarunas skaipā ar māsasmeitu Dženiju tālajā
Amerikā. Visu dzīvi, kopš 1928. gada, Dorisai ir piederējusi sarkana adrešu grāmatiņa, kurā tika
ierakstīti to cilvēku vārdi, ko dzīves laikā viņa ir sastapusi. Lielākā daļa vārdu tagad ir pārsvītroti,
šie cilvēki ir miruši. Kādu dienu, šķirstot adrešu grāmatiņu, Dorisa nolemj uzrakstīt stāstu par
šiem cilvēkiem un notikumiem. Romāns ir aizkustinošs stāsts par mīlestību, kas aptver veselu
mūžu un paņem lasītāju līdzi ceļojumā uz aizgājušo laiku Parīzi, Ņujorku un Stokholmu.

UDK

821.113.6-31

Kopkataloga Id: 001032069
Nilsons, Pērs. Kā suns kā kaķis : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problē
mām / Pērs Nilsons ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; Rūtas Briedes vāka ilustrācija ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 97 lpp. ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: Som hund som
katt.
A n o t ā c i j a : Grāmata „Kā suns kā kaķis” ir vienkāršs, taču emocionāli dziļš romāns jauniešiem. Pēram Nilsonam piemīt prasme ar maz vārdiem pastāstīt daudz, un, kaut arī teksts un
saturs ir koncentrēts un poētiski spēcīgs, lasīt viņa uzrakstīto ir viegli un plūstoši. Tas ir intelektuāli stimulējošs un provocējošs darbs, kas savu lasītāju uztver nopietni.

UDK

821.113.6-93-3
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821.131.1 Itāliešu literatūra
Kopkataloga Id: 001032056
Andžoni, Džūlio. Sardu balāde : romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes
problēmām / Džūlio Andžoni ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2021. — 189 lpp. ;
31 cm. — Oriģinālnosaukums: Assandira.

A n o t ā c i j a : Ar laiku Vecais bija spiests atzīt, ka šī modes būšana, gana darba izrāde par
prieku tūristiem pat viņam ir kaut ko mācījusi. Viņš bija atklājis, ka pasaulē daudz kas ir mainījies
un ka šī jaunā pasaule spēj uztvert pagātni jautri un vieglprātīgi. Savu pagātni Konstantino Saru
nenožēloja, tomēr viņam nebija arī vēlēšanās saistīt šīs atmiņas ar kaut kādām izpriecām, svētkiem. Dēla atgriešanās dzimtajās mājās pensionētā aitu gana Konstantino dzīvi sagriež kājām gaisā. Atvedis sev līdzi dāņu civilsievu Grēti, Mario izveido lauku tūrisma uzņēmumu, kas piesaista
daudz apmeklētāju. Viesu kņada „senatnīgajā” fermā gan nav vienīgais, kas Konstantino satrauc.

UDK

821.131.1-31

Kopkataloga Id: 001032427
Bariko, Alesandro. Tūkstoš Deviņsimt : monologs / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. — 62, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Novecento. — ISBN 9789934-0-9276-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : „Virginian” bija tvaikonis. Gados starp abiem lielajiem kariem tas kursēja
starp Eiropu un Ameriku, un tā pasažieri bija miljardieri, emigranti un arī parasti ļaudis. Runā,
ka uz „Virginian” katru vakaru esot uzstājies satriecošs pianists ar neiedomājamu spēles tehniku,
un viņš esot spēlējis brīnumainu, nekad agrāk nedzirdētu mūziku. Runā, ka viņa dzīvesstāsts esot
pilnīgi neprātīgs, ka viņš esot piedzimis uz tā paša kuģa un ne reizi neesot no tā nokāpis. Runā,
ka neviens nezinot, kāpēc tā…

UDK

821.131.1-31

821.133.1 Franču literatūra
Kopkataloga Id: 001032440
Onodibio, Kristofs. birmiete : romāns / Kristofs Onodibio ; no franču valodas
tulkojusi Vineta Berga ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 351, [1] lpp. ; 22 cm. — Teksts latviešu
valodā, tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Birmane. — ISBN 9789934-0-9175-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Birmiete” ir stāsts par jauna, naiva topošā žurnālista neprātīgo mīlestību
pret franču humānās misijas mediķi un abu apmātību ar valdzinoši skaisto zemi — Birmu. Krāšņā daba, mīti un realitāte, mīlestība, jutekliskums, Zelta Trīsstūra pulsējošās kaislības, dārgakmeņi un narkotikas, etnisko cilšu brīvības alkas un huntas nežēlība — ik lappuse atklāj kaut ko
jaunu par šo brīnišķīgo, skaudrām cīņām plosīto zemi.

UDK

821.133.1-31

821.134.2 Spāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001032091
Unamuno, Migels de. Ābels Sančess: kādas kaislības vēsture : romāns / Migels
de Unamuno ; no spāņu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; grāmatas dizains:
Aldis Aleks. — Rīga : Laika grāmata, 2021. — 111 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Abel Sánchez: una historia de pasión. — ISBN 978-9934-511-78-3
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Kā zināms, Unamuno bija agrīnais eksistenciālists un lielākoties apsvēra
spriedzi starp intelektu un emocijām, ticību un saprātu. Viņa dzīves uzskatu centrā bija personīgā, kaismīgā ilgošanās pēc nemirstības. Pēc Unamuno, cilvēka izsalkumu dzīvot pēc nāves pastāvīgi noliedz viņa prāts un to var apmierināt tikai ticība. Savukārt spriedze tā rezultātā izvēršas
nepārejošā agonijā, bet šī spriedze liek cilvēkam pastāvīgi izdzīvot labāko no dzīvēm.

UDK

821.134.2-31
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821.161.1 Krievu literatūra
Kopkataloga Id: 001032418
Starobiņeca, Anna. Naida nagi / Anna Starobiņeca ; Marijas Muravski ilustrācijas ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Marika Taube. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Zvērīgs detektīvs / Anna Starobiņeca ; 3). — Oriģinālnosaukums: Когти гнева. — ISBN
978-9934-0-9165-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Šī ir jau trešā grāmata par noziegumiem, kurus izmeklē Tālmeža policisti
Āpsis Vecākais un Āpškāns. Šoreiz Āpškāns metas darbā ārkārtīgi dedzīgi, jo viņa motīvi ir dziļi
personiski. Viņš ir iemīlējies pasaules skaistākajā kaķē, bet tā ir nolaupīta! Policisti saņem draudu vēstules un izpirkuma maksas pieprasījumu. Āpškāns ir gatavs uz visu…

UDK

821.161.1-93-312.4

Kopkataloga Id: 001029269
Паудере, Галина. И горечь и сладость любви / Галина Паудере. — [Рига] :
[Галина Паудере], [2020?]. — 262 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-305-0 (iesiets).
UDK
821.161.1-34(474.3)+821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001032243
Семёнов, Виталий. Мысли в стихах / Виталий Семёнов. — [Jūrmala] :
[Autorizdevums], 2021. — ISBN 978-9934-23-279-4 (iesiets).
UDK
821.161.1-1(474.3)

821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001029928
Dubkēvičs, Lotārs. Iešļūcenes pie ārdurvīm : dzejoļi / Lotārs Dubkēvičs ; sastādītāja Agnese Piļāne ; ilustrācijas: Ērika Kumerova. — Rīga : Ezerrozes grāmatas,
2021. — 102, [3] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-600-26-5 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001030801
Gulbe, Lolita. Pēdējā rudens lapa / Lolita Gulbe ; mākslinieks Toms Gaiķis. —
Rīga : Mansards, [2021]. — 88, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Īsas ziņas par autori
uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-12-246-0 (iesiets).
UDK
821.174-1
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Kopkataloga Id: 001032061
Jundze, Arno. Šušnirks un pazemes bubuļi : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / Arno Jundze ; grāmatas vāka autore Vita Lēnerte ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka,
2020. — 92 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Tas ir asprātīgs stāsts bērniem par košo, neparastiem personāžiem un aizraujošiem notikumiem bagāto pasauli Ķiparzemi. Lai gan šai pasaulē valda labestība, tomēr tas
neliedz varoņiem doties īstos piedzīvojumos un reizumis iekulties arī īstās nepatikšanās. Ķiparzemē mīt dižciltīgais dzīvnieciņš Šušnirks, mazais telegrāfists Čieps, kuram ir grūtības ar pareizrakstību, pastnieks Dipadnieks, profesors Skrūvītis, ziņkārais astronoms Pēcpēdiņš un citi.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001032050
Kalniņa, Inta. Daudz laimes! : apsveikumi un vēlējumi / sastādījusi Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Avots, [2021]. —
116, [1] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN 978-9934-590-24-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā iekļautās tautasdziesmas un daudzu autoru dzejas rindas apsveicējiem dos ierosmi visdažādākajās dzīves situācijās, sveicot gan dzīves un darba jubilārus, gan
skolu absolventus un citus gaviļniekus.

UDK

821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001029925
Keičs, Juoņs. Kai prīdis sakne : izlase / Juoņs Keičs ; redaktore Lideja Leikuma. — [Jelgava] : Autora izdavums, 2020. — 216 lpp. : portrets ; 22 cm. — Teksts
latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-23-185-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Kruojums „Kai prīdis sakne” ir autora dzejūļu i fabulu izlase latgaliski. Klasiskūs atskaņu i verlibra pantūs — sirsneigi, personiski viestejumi par Latgolu, dobu, mīlesteibu,
puordūmys par Dīvu i pasauli, par cylvākam nūlyktū, a fabuluos — labdabeiga ironeja i, laikim,
satira par ļaudīs vāruotū.

UDK

821.174’282-1

Kopkataloga Id: 001032487
Keičs, Juoņs. Kai prīdis sakne : izlase / Juoņs Keičs ; redaktore Lideja Leikuma. — [Jelgava] : Autora izdavums, 2020. — 216 lpp. : portrets ; 21 cm. — Teksts
latgaliešu rakstu valodā. — Brošēts izdevums. — ISBN 9789934231858 (kļūda).
UDK
821.174’282-1

Kopkataloga Id: 001032083
Krekle, Maija. Mīlestības skartie : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / Maija Krekle ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] :
Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 277 lpp. ; 31 cm.

A n o t ā c i j a : Maijas Krekles grāmatā apkopoti pazīstamu latviešu kultūras darbinieku
biogrāfiski mīlas stāsti, kas lielākoties noslēgušies dramatiski. Šie mīlas stāsti nav izdomāti. Tie
nebeidzas, jo dzīvo tālāk dzejā, prozā, mūzikā, leģendās un arī ļaužu valodās.

UDK

821.174-94

Kopkataloga Id: 001029932
Liedeskalns, Magone. Magoņu atklāsmes : dzeja / Magone Liedeskalns ; sastādītāja Agnese Piļāne ; ilustrācijas: Laimdota Rasupe un Sabīne Brambe. — Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2021. — 134, [6] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934600-27-2 (iesiets) ; ISBN 9781234567897 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Grāmatas vāku rotā glezna, kur atveidota māte un meita. Magone neslēpj —
zīmējums nav izvēlēts nejauši. Dzejas krājums ir dāvana viņas meitiņai Magnolijai Latvijai gada
jubilejā. Magonei izdodas caur dzeju parādīt savu redzējumu uz pasauli un lietām visapkārt. Netrūkst ne sievišķīga maiguma, ne pa kādam asākam ērkšķim.

UDK

821.174-1
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Kopkataloga Id: 001031127
Mastiņa, Inga. Lapsa brauc ar auto / teksta autore Inga Mastiņa ; māksliniece
Aiva Žūriņa. — [Rīga] : Tuta Media, 2020. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
15×21 cm. — ISBN 978-9934-23-182-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Mīļa bilžu grāmata, kas iepriecinās arī pašus mazākos lasītājus, kuri burtus
vēl neprot, tāpēc stāstu „lasa” no bildēm. Grāmatiņa veidota no astoņām bieza kartona lapām,
tāpēc to būs ērti šķirstīt un pētīt arī bērnam vienam pašam bez vecāku palīdzības.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001031862
Mēs neaizmirsīsim… 1939-1991 : katalogs : deportēto, Latvijas nacionālo karavīru, pretošanās kustības dalībnieku atmiņas, literārie darbi, dokumenti / sastādīja
Edmunds Būmanis, Laimdota Podze ; redaktore Laimdota Podze ; vāka mākslinieks Aldis Aleks ; Latvijas Politiski represēto apvienība. — Rīga : Laika grāmata,
2021. — 160 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 9789934511783 (kļūda).
A n o t ā c i j a : Mūsu pienākums ir saglabāt padomju varas represijās cietušo cilvēku pierakstītās atmiņu klades, dienasgrāmatas, nosūtītās vēstules un izdotās grāmatas. To cilvēku piedzīvoto, kuri mainīgajos dzīves apstākļos saglabāja ticību sev, saviem spēkiem un ticību brīvai
Latvija. Tikai pēc 1991. gada neatkarības atjaunošanas, tūkstošiem cilvēku pārdzīvotais deportācijās, izsūtījumā, nāves nometnēs, piecdesmit okupācijas gados, cilvēku uzrakstītās un slepus
glabātās atmiņas atrada ceļus pie lasītājiem.

UDK

821.174(01)+821.174-94(01)

Kopkataloga Id: 001030281
Mičurovs, Jānis. Nogurušo sapņu zeme / Jānis Mičurovs ; zīmējumu autore Nellija Mičurova. — Rīga : Sava grāmata, 2021. — 115 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts
latviešu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-604-00-3 (brošēts).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001031955
Nella no Krotes. Kumeļu sauks Delveris : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes
problēmām / Nella no Krotes ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. —
[Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 204 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Nella no Krotes uzrakstījusi Rūdolfa Blaumaņa darba „Purva bridējs” varoņu — Kristīnes un Edgara mīlestības stāsta turpinājumu. Autore teic, ka bibliotekāres darbā vai
katru gadu dzirdējusi jautājumu, kas notika ar Kristīni un Edgaru, ar Akmentiņu? Te ir versija —
iepazīsimies!

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001029260
Ozoliņš, Māris. Raganu festivāls / Māris Ozoliņš ; redaktore Ieva Bečere ; māksliniece Zane Veldre. — [Rīga] : Harisma, [2020]. — 96 lpp. ; 24 cm. — Ziņas par
autoru: 96. lpp. — ISBN 978-9934-23-302-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Raganu festivāls” ir Māra Ozoliņa pirmais stāsts. Nebēdnīgs studentu ceļojums ar vecu hipiju busiņu, pilns ar asiem, dramatiskiem sižeta pavērsieniem, noslēdzas ar
lielāko traģēdiju pasaules rokfestivālu vēsturē. Balstīts patiesos notikumos, bagātināts ar autora
piedzīvojumiem un vērojumiem un papildināts ar krietnu izdomas devu.

UDK

821.174-34
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Kopkataloga Id: 001029935
Par mīlestību un… : dzeja / Austra Ālmane, Zane Zonberga, Guntis Laimiņš, Astrīda Puķe, Elita Ieva Puķe, Ineta Steļmaka, Evita Zoltāne ; sastādītāja Agnese Piļāne ; ilustrācijas: Elīna Salaka. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 152 lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-600-29-6 (iesiets).
UDK
821.174-1(082)
Kopkataloga Id: 001032087
Regīna Ezera. Re. / redaktore Ieva Melgalve ; dizainers Aleksejs Muraško. —
[Rīga] : Punctum : Memoriālo muzeju apvienība, [2020]. — 151 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8990-0-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Regīnas Ezeras darbiem ir ne vien paliekoša vieta latviešu literatūrā, bet arī
neskaitāmas atbalsis un atbalsu atbalsis citu autoru darbos. Grāmata „Regīna Ezera. Re” aptver
12 īsos stāstus, kas veidoti, iedvesmojoties no ievērojamās latviešu rakstnieces Regīnas Ezeras
daiļrades. Krājumam pievienots arī Gunta Bereļa pēcvārds un romāna „Aka” tulkotājas itāļu valodā Margeritas Karbonaro eseja, kā arī Regīnas Ezeras vēstules un fotogrāfijas, un oriģināldarbu
bibliogrāfija.

UDK

821.174-34(082)+821.174(092)

Kopkataloga Id: 001032413
Repše, Gundega. Substances : triloģija / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; dizains: Katrīna Vasiļevska. — Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. —
381, [1] lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-595-32-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Izdota Gundegas Repšes romānu triloģija „Substances”, kuru veido darbi
„Bāreņu nams” (2008), „Jauki ļaudis” (2014) un „Retināts gaiss”(2020). Autore par šiem darbiem
raksta: „Grants lavīna vai mākoņu sadursmes, noziegums un sāpes — tikai cilvēka gars nosaka
tām mērogu. Eksistenciālie drebuļi neļauj uztvert literatūru kā māņu paslēptuvi, tai jātop par
izglābšanās veidu un visskaudrāko esamību iepretim dienišķības fikcijai”.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001032107
Rūmnieks, Valdis. Debess aiztur elpu : vēsturisks romāns par Latviju laiku
griežos : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām / Valdis Rūmnieks,
Andrejs Migla ; mākslinieks Aigars Truhins ; palielinātās drukas redaktors Vilnis
Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 318 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Autori romānā ievelk stingrus vēsturiskus nogriežņus: 1918. gada 21. decembris—1919. gada 8. jūlijs. Triju valdību — Ulmaņa, Stučkas un Niedras — laiks. Latvijas liktenis
laiku griežos. Romānā aprakstīto notikumu spektrs ir plašs: Rīgā un visā Latvijā nemitīgi mainās
varas, lielā godā nonāk maizes rika, malkas klēpis un stipri dokumenti, ārvalstu diplomāti spēlē
noslēpumainas spēles, groteskās izpausmēs parādās lielinieki un, par spīti visam, uzplaukst mīlestība — īstā un vienīgā.

UDK

821.174-311.6

Kopkataloga Id: 001028826
Sabanska, Inita. Mazā zivtiņa : pasakas / Inita Sabanska, teksts un ilustrācijas. — [Rīga] : [Inita Sabanska], [2020?]. — 29, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. —
ISBN 978-9934-9010-0-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Pasakas — tas ir brīnumains veids, kā vērot pasauli ar bērna tīro skatījumu
un sirdi. Tas ir veids, kā ļoti sarežģītus notikumus izteikt vienkāršā skaistā valodā, kas vien bērniem ir raksturīga vien bērniem. Pasakās vienmēr labais uzvar ļauno, un pasakām vienmēr ir
labas beigas.

UDK

821.174-93-32+821.174-343
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Kopkataloga Id: 001028829
Sabanska, Inita. Reiz kadā pļavā : pasakas / Inita Sabanska, teksts un ilustrācijas. — [Rīga] : [Inita Sabanska], [2020?]. — 25, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. —
ISBN 978-9934-23-322-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Ar pasakām var pateikt ļoti daudz. Tās skatās uz pasauli ar bērna tīrajām
acīm un sirdi. Ar tām var pavērt daudz cilvēcisku jūtu, pārdzīvojumu un notikumu. Pasakas uzmundrina un uzjautrina, liek domāt un māca iedvesmot.

UDK

821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 001030808
Sīmane, Ieva. Baudu spēles : romāns / Ieva Sīmane ; redaktore Baiba Liepiņa ;
vāka dizains: Kintija Avena. — [Rīga] : [Ieva Sīmane], [2021]. — 182, [1] lpp. ;
22 cm. — ISBN 978-9934-23-180-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Jaunas sievietes vienmuļā dzīve, kas rit starp darbu arhitektu birojā un vakariem piepilsētas dzīvoklī, apgriežas kājām gaisā, kad pēc šķietami nejauša notikumu pavērsiena
viņa nolemj piedalīties kādā savādā iepazīšanās spēlē, kuras noteikumi un norise viņai ir liela
mīkla. Stāsts spilgti atspoguļo sievietes spēku caur sava vājuma un baiļu apzināšanos un ļaušanos
pretrunīgiem notikumiem, izaicinot ne vien ar atkailinātām sievietes jūtu pasaules atklāsmēm,
bet arī ar izteiksmīgi erotiskām ainām.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001030915
Skujiņa, Ausma. Mācieties mīlēt : dzeja / Ausma Skujiņa ; sastādīja Elita Vessela. — Rīga : Liene Ulbina, 2021. — 71 lp. ; 22 cm. — Īsas ziņas par autori uz 4.
vāka. — ISBN 978-9934-23-323-4 (iesiets).
UDK
821.174-1

Kopkataloga Id: 001031851
Slišāne, Annele. tuoraga stuosti / Annele Slišāne, teksts, grafika ; redaktore Ilze
Sperga. — [Šķilbēni, Viļakas novads] : anneles zeme, 2021. — 77, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-23-300-5
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Iznākusi tekstilmākslinieces un konkursa „Latgolys prozys skaitejumi 2020”
laureātes rakstnieces Anneles Slišānes grāmata „Tuoraga stuosti”. Jaunajā grāmatā apkopoti trīspadsmit īsstāsti par biezpienu, reizē — par sievietēm mūsdienu sabiedrībā. Kopā tie veido vienotu vēstījumu par sievietes ceļu pie sevis, pie savas būtības.

UDK

821.174’282-34

Kopkataloga Id: 001030836
Svētdienas domraksti : Laimas Agitas Akurateres skolas laika domraksti un konkursa „Mans svētdienas rakstu darbs” laureātu darbi / sastādītāji: Maira Valtere,
Aivars Eipurs ; redaktors Aivars Eipurs ; ievadapcere: Maira Valtere ; Memoriālo
muzeju apvienības Jāņa Akuratera muzejs, Jāņa Akuratera biedrība. — [Priekuļi] : Sava grāmata, 2021. — 221 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-604-03-4 (iesiets).
UDK
821.174(092)+821.174-9(082)
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Kopkataloga Id: 001030465
Šadre, Daina. Pagātnes atvari : romāns / Daina Šadre ; Nataļjas Kugajevskas vāka
dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. —
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2021/3
(261)). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934155628. —
ISBN 978-9934-15-496-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Savās mājās pēkšņi nomirst tikai 55 gadus vecā skolotāja Rita. Dienu iepriekš
viņa satraukta zvanījusi mīļajai krustmeitai Almai, lai pastāstītu, ka pēdējās dienās kāds viņai
draudējis ar nāvi un zīmējis krustus uz mājas durvīm. Sekcijā noskaidrojas, ka nāves iemesls ir
viela, ko izmanto dzīvnieku eitanāzijai. Kā tā nokļuvusi ārsta parakstītajās zālēs, centīsies noskaidrot gan Alma, gan izmeklētājs Girgensons, atklājot Ritas šķietami klusās dzīves atvarus.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001030827
Šulce, Dzintra. Zīmētājs / Dzintra Šulce ; redaktore Vija Vāvere. — [Baldone] :
Unda, 2020. — 199, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9984-98978-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Edgars ir jauns puisis, kurš no lauku skolas ģimeniskās atmosfēras nokļuvis
Rīgā, bet tehnikuma prakses mēnesi spiests dzīvot mazpilsētā. Sveši cilvēki, sveša vide un apstākļi. Varētu mierīgi pavadīt prakses laiku, ja vien rāmo ikdienu nepārtrauktu skaļš notikums. Ko
darīt? Kā darīt? Īsā laikā mainās Edgara priekšstati par norisēm bet pats galvenais — viņš atklāj
daudz jauna par sevi.

UDK

821.174-31

Kopkataloga Id: 001032103
Tilaks, Dzintars. Čomiņš : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes problēmām /
Dzintars Tilaks ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 127 lpp. ; 31 cm.
A n o t ā c i j a : Stāsts ir par kaķi Čomiņu. Par vienkāršu kaķi un viņa neparasto ceļojumu.
Tas ir stāsts par mājām, par māju sajūtu, kas mums katram tik ļoti svarīga. Arī kaķim. Pārējais ir
jāizlasa. Tad varēs uz katru kaķi paraudzīties mazliet citādām acīm.

UDK

821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001030849
Ūdre, Sandra. Tīsys syla bolsi : stāsti / Sandra Ūdre ; redaktore Ilze Sperga ;
gruomotys dizainers Māris Justs. — [Daugavpils] : LgSC, 2020. — 149 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8291-9-2
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Sandras Ūdres grāmatā „Tīsys syla bolsi” publicētie stāsti aptver dažādus
laikus un cilvēkus, bet viņus vieno izmisuma vai vardarbības situācijas. Daudzas no tām atklājas
kā latgaliešiem pazīstamas, paaudzēs veidojušos stereotipu atkārtošanās.

UDK

821.174’282-34

Kopkataloga Id: 001030787
Vasaraudze, Lidija. Zoo = Зоо / Lidija Vasaraudze ; redaktore Biruta Aizbalte ;
vāku veidoja Olga Rakele. — Daugavpils : [DINA-ART], 2020. — 78 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Mīlēsim Latvijas dabu / Lidija Vasaraudze ; Piektā grāmata). —
Zvēru nosaukumi latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8391-8-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Jaunākais darbs „Zoo” ir jau piektā grāmata no sērijas „Mīlēsim Latvijas
dabu”. Tajā ir apkopoti dzejoļi, kā arī izglītojoši un saistoši teksti sākumskolas vecuma bērniem
par Latvijas mežos, pļavās un lauku sētās sastopamajiem dzīvniekiem un putniem. Grāmata stāsta par dabas un cilvēka ciešo saikni, saudzīgu attieksmi pret visu dzīvo un māca bērniem būt
pacietīgiem, vērīgiem un uzmanīgiem. Dzejoļus ir sacerējusi Lidija Vasaraudze, bet populārzinātnisko tekstu autore ir zooloģe Inta Lange.

UDK

821.174-93-1+59(474.3)(02.053.2)
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Kopkataloga Id: 001030275
Zarāne, Agnese. Laba meitene : stāstu krājums / Agnese Zarāne ; Kristas Miltiņas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 109,
[2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8999-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Esi laba, esi skaista, esi pieklājīga, nerunā pretī! Esi veiksmīgs, esi gudrs, esi
stiprs — čaļi neraud! Lai cik dīvaini tas būtu, mēs vēl joprojām mēdzam ierāmēt cilvēkus stereotipiskos sociālos konstruktos, atsakoties redzēt to, kas paliek ārpus rāmja. Tomēr tieši šīs šķautnes
parasti ir visinteresantākās. Neapzinātās emocijas vada mūs daudz biežāk, nekā mums pašiem
šķiet. Un tam nav lielas saistības ar prātu un domāšanu. Iestājoties tumsai, princese pārvēršas
par pelnrušķīti. Un šī pelnrušķīte ir mazliet nobijusies, mazliet apvainojusies un mazliet dusmīga
uz visu pasauli. Pa nakti viņa izdusmosies un no rīta pamodīsies atkal laba…

UDK

821.174-34

Kopkataloga Id: 001030270
Zēģele, Vineta. Zaļā dzilna : dzīvē kā pasakā / Vineta Zēģele. — Rīga : Sava grāmata, 2021. — 81 lpp. ; 21 cm. — (Dvēseļu putni / Vineta Zēģele ; Pirmā grāmata). — ISBN 978-9934-604-01-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Jaunā sieviete Grēta pēc smagas slimības bēg ne tikai no saviem tuvākajiem
cilvēkiem, bet arī, šķiet, pati no sevis, taču Vīsraga muižas noslēpumi savij pagātnes un mūsdienu
notikumus, radot lasītājam iespēju pēc grāmatas izlasīšanas teikt — dzīvē kā pasakā!

UDK

821.174-3

821.19 Armēņu literatūra
Kopkataloga Id: 001032110
Abgarjana, Narinē. No debesīm nokrita trīs āboli : romāns : palielinātā drukā
cilvēkiem ar redzes problēmām / Narinē Abgarjana ; no krievu valodas tulkojusi
Ilze Paegle-Mkrtčjana ; māksliniece Gita Treice ; palielinātās drukas redaktors
Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2020. — 227 lpp. ;
31 cm. — Oriģinālnosaukums: С неба упали три яблока.
A n o t ā c i j a : Gaiša, sirsnīga mūsdienu pasaka, kuras darbība norisinās Armēnijas augstkalnu ciematā, kur dzīves ritms ir daudz rimtāks nekā ieleju pilsētās gan tāpēc, ka kalnos nekur
īpaši neieskriesies, gan tāpēc, ka lielākā daļa ciema iedzīvotāju jau ir krietnā pusmūžā. Arī galvenā varone Anatolija vairs nekādus brīnumus no dzīves negaida, taču izrādās — liktenis viņai
sarūpējis ne vienu, bet pat divus pārsteigumus, kas sagriež kājām gaisā ne tikai viņas, bet visa
ciematiņa ikdienu. Lasot romānu, iepazīsim Armēnijas kalnu skarbo skaistumu, turienes tradīcijas un nacionālo kolorītu, vienlaikus izbaudot daudzkrāsainu, tēlainu vēstījumu un izslavēto
armēņu humoru.

UDK

821.19-31=161.1

821.512.161 Turku literatūra
Kopkataloga Id: 001032294
Behramoglu, Ataols. Elleskoks un vasara / Ataols Behramoglu ; Ulža Bērziņa
atdzejojums no turku valodas un priekšvārds ; Bārbalas Bērziņas ilustrācijas un
vāka zīmējums ; redaktors Ansis Ataols Bērziņš. — Būmaņi : Byumani, MMXX
[2020]. — 62 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8946-2-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Izcilā turku mūsdienu dzejnieka Ataola Behramoglu pirmā dzejoļu grāmata
latviešu valodā viņa tuva drauga, latviešu dzejnieka un diplomēta turkziņa Ulža Bērziņa atdzejojumā. Grāmatā apkopoti atdzejotāja izlasīti dzejoļi, kurus autors sarakstījis dažādos savos dzīves
posmos vairāku gadu desmitu garumā.

UDK

821.512.161-1
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821.521 Japāņu literatūra
Kopkataloga Id: 001032227
Konno, Mari. yuki = snow = sniegs = снег / Mari Konno ; atdzejojums: Amelia
Fielden (angļu valodā), Edvīns Raups (latviešu valodā), Sergejs Timofejevs un
Aleksandrs Zapols (krievu valodā) ; redaktors Ivars Šteinbergs ; dizainers Tom
Mrazauskas. — [Rīga] : Orbīta, [2021]. — 247 lpp. ; 22 cm. — Teksts japāņu, angļu,
latviešu un krievu valodā. — Oriģinālnosaukums: 雪. — ISBN 978-9934-591-08-2
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Mari Konno krājums „Sniegs” lasītāju ieved japāņu tradicionālā žanra — tankas — pasaulē. Grāmata izdota četrās valodās — japāņu, angļu, latviešu un krievu. Konno dzejas
veidu var arī uzlūkot par dzejprozu, kas poētiski, bet bez atskaņām apraksta ikdienas realitāti.
Mari Konno tankas ir dienasgrāmatas fragmenti par viņas pieredzi Latvijā, kā savas valsts kultūras vēstnesei darbojoties šajā svešādajā zemē. Līdz šim neviens dzejnieks savu Latvijas pieredzi
tankas žanrā nav aprakstījis.

UDK

821.521-1

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
Kopkataloga Id: 001027686
Princeses : 7 stāsti par draudzību / Evas Jansones un Agneses Strazdiņas tulkojums ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. —
187, [4] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — (Disney princeses). — Tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: Princess 5 Minute Stories. — ISBN 978-9934-16916-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Princeses allaž ir ļoti aizņemtas. Pelnrušķīte darina skaistas kleitas. Sniegbaltīte rīko viesības rūķīšiem un milžiem. Salātlapiņa mācās gleznot un audzē zemenes. Arī Arielai,
Jasmīnai, Rozei un Tiānai netrūkst darāmā. Tomēr pirmajā vietā vienmēr ir rūpes par draugiem.
Šajā krājumā apkopotie stāsti mudina ļauties sapņiem un novērtēt draudzību!

UDK

82-93-32
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
902 Arheoloģija
Kopkataloga Id: 001029277
Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata / atbildīgie redaktori: Dr.habil.hist. Andrejs
Vasks, Dr.hist. Gunita Zariņa ; redakcijas kolēģija: Jānis Ciglis, Dr.hist. Arnis Radiņš, Dr.hist. Antonija Vilcāne, Dr.hist., Dr.habil.art. Juris Urtāns ; recenzenti:
Dr.art. Elita Grosmane, Dr.habil.hist. Aļģirds Girininks, DhD Heiki Valks ; grāmatas vāka un iekšlapu dizains: Mārtiņš Plotka ; tulkojums angļu valodā: Dardega
Legzdiņa ; literārās redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu valoda), Antra Legzdiņa
(angļu valoda) ; priekšvārds: Andrejs Vasks ; LU Latvijas vēstures institūts. —
Rīga : Zinātne, [2021]. — 677 lpp. : faksimili, diagrammas, ilustrācijas, kartes,
plāni, tabulas ; 31 cm. — „Grāmatā izmantotas karšu izdevniecības „Jāņa sēta”
izstrādātās kartes”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija: 602.-[651.] lpp., personu rādītājs: 652.-[667.] lpp. un arheoloģiski pētīto vietu rādītājs: 668.-676. lpp. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-599-08-8
(iesiets).
A n o t ā c i j a : Latvijas kultūras mantojuma nozīmīgu daļu veido arheoloģiskais mantojums, kas sastāv no vēstures materiālajām liecībām — senajām apmetnēm, pilskalniem, kapulaukiem, kulta vietām, pilīm, senpilsētām ar visiem tur esošajiem atradumiem. Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata paredzēta kā koncentrēts izziņas avots par Latvijas arheoloģiju un vēsturi.
Grāmatas rakstīšanā piedalījās gandrīz visi šodien aktīvi strādājošie arheologi, kā arī citu nozaru
speciālisti, pavisam 48 autori.

UDK

902(474.3)(035)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
Kopkataloga Id: 001031085
Kivlenieks, Henrihs. Kalupe un kalupieši / Henrihs Kivlinieks ; redaktore Valentīna Unda. — 4. papildināts izdevums. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra
izdevniecība, 2021. — 199 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 17 cm. — Uz vāka: Kalupes
baznīca, fotogrāfs Jānis Ivdra. — ISBN 978-9984-29-342-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Bez pagātnes taču nav nākotnes. H. Kivlinieks sniedz ieskatu kalupiešu dzimtās un likteņos un stāsta par Arendoles (Randaukas) muižu, Kalupes pagasta skolām, baznīcu,
Kalupes nacionālajiem partizāniem, par dzīves pārvērtībām.

UDK

908(474.346)+929(474.346)

Kopkataloga Id: 001032297
Ventspils 700 + 30 / dizains: Jolanta Deģe, teksts: Ieva Rupenheite ; priekšvārds:
Aivars Lembergs ; tulkojums: Skrivanek Baltic ; Ventspils Pilsētas dome. —
[Ventspils] : Ventspils Pilsētas dome, [2020]. — 335 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
portreti ; 23×27 cm. — Teksts un attēlu paraksti latviešu, angļu, krievu un ķīniešu
valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-8065-6-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Atveram kopā dzintara krāsas fotogrāmatu, ko Ventspils dāvina sev un saviem draugiem 730. dzimšanas gadā. Pilsētu rada personības, un arī pati Ventspils ir kā ievērojama personība, kuras pagātnes, tagadnes un rītdienas notikumi pulcēti šajās lappusēs.

UDK
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91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi.
Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 001031115
Erne, Andrea. Viss par pirātiem : izzinoša grāmata bērniem no 4 līdz 7 gadiem / Andrea Erne ; ilustrācijas: Pēters Nīlanders ; no vācu valodas tulkojusi
Anita Muitniece. — Rīga : Madris, [2021]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
28 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: Alles über Piraten. —
ISBN 978-9984-31-640-6 (spirāliesējums).
A n o t ā c i j a : Šoreiz izzinošajā grāmatu sērijā „Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?” uzzināsim visu par
pirātiem. Kāpēc vispār bija pirāti? Kā tika sagūstīts kuģis? Kur pirāti slēpās? Kas notika ar laupījumu? Grāmatā daudz atveramu lodziņu. Detalizēti attēli sniedz zināšanas un rada atklājuma
prieku.

UDK

910.4(0.053.2)

Kopkataloga Id: 001031878
Mūsu Eiropa / salikuma galvenā redaktore Liene Valdmane ; grafiskais dizains:
Tomasz Domański, Elīna Šulca. — Rīga : Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2020. — 19 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789276089971. — Publikācija latviešu valodā adaptēta no
oriģinālizdevuma poļu valodā „Nazsa Europa”. — Tulkots no poļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Nazsa Europa. — ISBN 978-92-76-08996-4 (brošēts).
UDK
913(4)(0.053.2)
Kopkataloga Id: 001031886
Mūsu Eiropa 2 / salikuma galvenā redaktore Liene Valdmane ; grafiskais dizains:
Tomasz Domański, Elīna Šulca. — Rīga : Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2020. — 31 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789276090021. — Publikācija latviešu valodā adaptēta no
oriģinālizdevuma poļu valodā „Nazsa Europa 2”. — Tulkots no poļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: Nazsa Europa 2. — ISBN 978-92-76-09003-8 (brošēts).
UDK
913(4)(0.053.2)
Kopkataloga Id: 001032453
Stetersa, Keita. 1000 neaizmirstamu piedzīvojumu dabas pasaulē / Keita Stetersa ; no angļu valodas tulkojuši Ita Ankoriņa, Dace Markota, Elga Rusmane, Marika
Taube, Gints Tenbergs ; tulkojuma redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2021]. — 416 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Rādītājs: 406.-413. lpp. — Teksts
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Bucket List:
Nature, 1000 Incredible Adventures in the Natural World. — ISBN 978-9934-08843-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Šīs grāmatas lappusēs „izdzīvosiet” 1000 piedzīvojumu ar apbrīnojamākajiem pasaules dzīvniekiem un augiem. Neklātienes ceļojums elpu aizraujošās, krāšņās fotogrāfijās un iedvesmojošos aprakstos rosinās jūs atrast skaistumu, majestātiskumu un mieru, izjust
sajūsmu un aizrautību. Ceram, ka grāmata iedvesmos saglabāt dabu — gan milzu sekvojas un
graciozās vikunjas, gan Indijas pāvus un degunradžus, gan žirafes un Pikaso vaboles, gan Galapagu bruņurupučus un jūras iguānas, gan amorfofallus un lielos pandas un vēl tūkstošiem citu sugu,
lai arī nākamās paaudzes varētu ar godbijību tās vērot.

UDK

910.4(036)

48

Latvijas jaunākās grāmatas

2021 Nr. 5/6, 1.–31. marts

Kopkataloga Id: 001030304
Šustere, Gunta. Ģeogrāfija 7. klasei : darba burtnīca / Gunta Šustere, Dace Markota ; autoru redakcijā ; Eduarda Groševa, Alises Landsbergas un Aivara Rušmaņa
zīmējumi ; kartogrāfe Rita Saurova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 94, [6] lpp. :
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 29 cm. — Darba burtnīca veido vienotu komplektu
ar D. Markotas un G. Šusteres mācību grāmatu „Ģeogrāfija 7. klasei”, ko 2020. gadā
apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. — ISBN 9789934-0-9252-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Dažādu veidu un grūtības pakāpes uzdevumi, kas atbilst dažādiem SOLO līmeņiem, palīdzēs labāk izprast mācību grāmatā ietvertās tēmas. Darbs ar kontūrkartēm attīstīs
un nostiprinās skolēnu kartogrāfiskās un matemātiskās prasmes. Viņi iemācīsies veidot skices un
kartes, analizēt dabas procesus, izteikt un pamatot savu viedokli.

UDK

91(075.2)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
Kopkataloga Id: 001031077
Чертов, Юрий. Известные русские в истории Даугавпилса / Юрий Чертов ;
редактор Галина Иванова ; обложка: Алёна Кондратович ; Центр русской
культуры „Дом Каллистратова”. — Даугавпилс : Daugavpils Krievu kultūras
centrs, 2020. — 64 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-288-6
(iesiets).
UDK
929(=161.1)(474.346.1)

930 Vēstures zinātne. Historiogrāfija
Kopkataloga Id: 001029955
Didrihsone-Tomaševska, Ineta. Metodiskie ieteikumi arhīva dokumentu publicēšanai / Ineta Didrihsone-Tomaševska, Aleksandrs Ivanovs ; galvenā redaktore
Valda Pētersone ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Sandra Betkere. —
[Rīga] : Latvijas Nacionālais arhīvs, 2020. — 111, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ;
24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8854-5-7 (brošēts).
UDK
930.251(474.3)
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930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture
Kopkataloga Id: 001030527
Kuldīga = Goldingen in Courland : nomination for inscription on the UNESCO
World Heritage list / general coordination: Dr.arch. Jana Jākobsone ; executive
production: Kristīne Dubļinska, Sintija Vītoliņa ; consultants: Dr.phil. Britta Rudolff, Lea Brönner, Dr.hist. Mārīte Jakovļeva, Inta Jansone, Nellija Dziedātāja, Ilze
Zariņa, Mārtiņš Lūsēns, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Daiga Lēvalde, Zanda Bikše,
Kaspars Rasa, Līva Meļķe-Tropiņa, Inna Rozentāle, Dr.hist. Kristīne Beķere, Māra
Kalvāne, Ina Celitāne ; images and cartographic material: Raivis Jasinskis, Krists
Spruksts, Ričards Sotaks ; design: Gints Šteins, Inta Jansone ; foreword: Egils Levits. — Kuldīga : Kuldīga Municipality ; Rīga : National Heritage Board of Latvia,
2021. — 328 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni, portreti, tabulas ; 30 cm. —
Bibliogrāfija: 323.-325. lpp. — ISBN 978-9934-8991-0-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ideja par Kuldīgas pieteikšanu UNESCO pasaules mantojuma sarakstam ir
sena — tā radusies uzreiz pēc tam, kad Latvija 1997. gadā ratificēja UNESCO Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. Aizsākusies kā neliela viduslaiku apmetne, Kuldīga — tolaik Goldingena — gadsimtu gaitā attīstījās, bet tieši Kurzemes un Zemgales hercogistes
laiks ļāva Kuldīgai patiešām uzplaukt un kļūt par reģionālu amatniecības un tirdzniecības centru.
Kuldīga kā Kurzemes un Zemgales hercogistes valdnieka pirmā rezidence un būtisks administratīvais centrs ir unikāla ar to, ka vislabāk uz pasaules ataino hercogisti un tās izaugsmi, starptautisko tirdzniecību un kultūras apmaiņu. Kuldīgas vēsturiskais centrs ir vislabāk saglabājusies
un pēdējā atlikusī pilsētvides liecība, kas atspoguļojas saglabātajā ielu un laukumu plānojumā,
autentiskajos arhitektūras elementos, ēku būvkonstrukcijās un fasādēs, kā arī saglabātajos ainavas elementos.

UDK

930.85(474.326)+908(474.326)+94(474.326)

94 Vispārīgā vēsture
Kopkataloga Id: 001028205
Mihailovs, Aleksandrs. Politiskās represijas un likteņi = Политические репрессии и судьбы / Aleksandrs Mihailovs ; redaktores: Valentīna Unda, Gaļina Maslobojeva ; grāmatas dizains: Stella Elksne. — Otrais, papildinātais izdevums. — Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2021. — 195 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 113. lpp. — Teksts
latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-29-340-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Aleksandra Mihailova grāmatā „Politiskās represijas un likteņi” atspoguļoti
vairāku represēto cilvēku dzīvesstāsti, dzejoļi par dzimteni, Rēzekni, Latgali un latgaliešiem. Izdevumā ievietots 1941. un 1949. gadā uz Sibīriju izvesto Rēzeknes apriņķa iedzīvotāju saraksts.

UDK
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Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001031068
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi = The Scholarly Readings of Young Historians : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē / krājuma sastādītāji: Ilze
Boldāne-Zeļenkova, Alberts Rokpelnis ; zinātniskā redkolēģija: Dr.hist. Viktorija Bebre, Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr.hist. Rūdolfs Brūzis, Dr.hist. Anita
Čerpinska, Dr.hist. Eva Eihmane, Dr.hist. Edvīns Evarts, Dr.hist. Uldis Neiburgs,
Dr.hist. Guntis Zemītis ; redaktores: Ruta Puriņa (latviešu valodā) un Andra Damberga (angļu valodā) ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. — Rīga :
LU Akadēmiskais apgāds, 2020.
V [5]. — 163 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. —
ISBN 978-9934-18-611-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Izdevums „Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” sasniedzis piektā krājuma
slieksni. Tajā iekļauti desmit jauno zinātnieku raksti, kuru pamatā ir referāti, kas tika nolasīti tāda
paša nosaukuma starptautiskā konferencē. Valmieras muzejā notiekošā konference ir ikgadējs
zinātniskās dzīves notikums, ko nodrošina LU Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs.

UDK
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