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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001000117
Valsts kanceleja. Personāla atlases vadlīnijas / Valsts kanceleja. — [Rīga] : Valsts 
kanceleja, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabu-
las ; 1,90 MB. — Bibliogrāfija: 19.-20. lp. un zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Valsts kanceleja ir apkopojusi biežāk uzdotos jautājumus par atklātu pre-
tendentu konkursiem un to organizēšanu. Tie ir paredzēti iestāžu personāla speciālistiem kā 
ieteikumi par personāla atlases plānošanu un izmantojamām metodēm, veiksmīgu adaptācijas 
procesu un citiem ar personāla atlasi saistītiem procesiem.

UDK	 005.963/.966

070  Laikraksti. Prese

Kopkataloga Id: 001006239
Dimants, Jānis. Simtgades dullais letiņš. Apskaidrības : Jāņa Dimanta gabaliņi / 
Jānis Dimants ; Edgara Sima vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā re-
daktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2020]. — 271, [1] lpp., 8 nenumurētas 
lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-400-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pārliecināts par savējo atgriešanos, autors sarakstītajā izdevumā caurlūko, 
kas ar mums var notikt tieši prombraukšanas sāgas un satraucošās demogrāfiskās situācijas dēļ. 
Palikt mazītiņai minoritātei savā zemē — izskan pat konkrēts gadaskaitlis. Kas tālāk? Varētu jau 
noskandēt: tik liktenim zināms, kas nākotnē būs… Nē, autors nāk ar saviem projektiem — sarī-
kojama Ceturtā atmoda ar nolūku dzimstības vairošanai; nākotnes glābiņa nolūkos mēs varētu 
apvienoties ar braļukām leišiem un izveidot vienu kopēju valsti, kā savulaik ir gribējis Rainis. Un 
galu galā pastāv iespēja — ja kādi pa pasauli izkaisītie latvieši vai viņu bērni un mazbērni sadūšo-
jas tikt atpakaļ uz dzimteni, viņi saorganizējami taisīt revolūcijas vai ko līdzīgu varas atgūšanai… 
Nu, vai pats autors nav vēl viens īstais dullais letiņš?!

UDK	 070(474.3)(092)+821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000117
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006239
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Kopkataloga Id: 001005415
Sila, Inita. Tango ar diviem misteriem V* / Inita Sila ; grāmatas dizains: Bai-
ba Roze ; literārā redaktore Zanda Batņa. — [Priekuļu novads] : „100 vēstules”, 
2020. — 415 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 413.- 415. lpp. — ISBN 978-9934-23-187-2 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Tango ar diviem misteriem V” ir par laimes meklējumiem, kurus autore sāk 
krietnu laiku pirms diagnozes — krūts vēzis, vienlaikus piedzīvojot attiecību un karjeras krīzi. Tā 
liek vēl ciešāk paskatīties uz savu dzīvi, vērtībām, uzskatiem, attieksmi, uzvedību. Viņa apņemas 
dzīvot laimīgi, meklē veidus, kā tādai būt, un šo apņemšanos pilda arī tad, kad uzzina: viņas mūžs 
varētu būt īsāks… Vai diagnoze vēzis uzreiz nozīmē nelaimi? Nē. Tā motivē vēl vairāk novērtēt 
dzīvi, jo tās vērtību bieži neapzināmies, kamēr tā nav apdraudēta. Inita izmēģina dažādas prakses 
laimīgai dzīvei, sākot ar pateicību un beidzot ar disciplīnu, lai pārliecinātos, ka būt laimīgai ir 
izvēle, un pierādot, ka ciešanas var pārveidot un laime iespējama arī tad, kad ļoti, ļoti sāp.

UDK	 070-055.2(474.3)+821.174-94

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001005364
Agriņa, Tamāra. Jūgendstila mode : krāsojamā grāmata / zīmējumi: Tamāra Ag-
riņa ; dizains: Gatis Buravcovs ; Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības 
muzejs „Rīgas Jūgendstila centrs”. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu ap-
vienības muzejs „Rīgas Jūgendstila centrs”, [2020]. — 8 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska satura. — ISBN 978-9934-566-15-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rīgas Jūgendstila centrs sagatavojis īpašu sveicienu jaunākajiem muzeja 
apmeklētajiem — krāsojamo grāmatu „Jūgendstila mode”. Grāmata ilustrēta, iedvesmojoties no 
muzeja krājumā esošajiem 20. gs. sākuma modes izdevumiem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001006505
Disney krāsojamā grāmata ar Ziemassvētku darbiņiem / tulkojusi Eva Jansone ; 
redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 48 ne-
numurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Disney Coloring Book with Christmas Ac-
tivities. — ISBN 978-9934-16-875-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gatavojies Ziemassvētkiem kopā ar jaukajiem Disneja studijas animācijas fil-
mu varoņiem! Šajā grāmatā atradīsi lappuses krāsošanai, kā arī bērnus gaida svētku uzdevumi un 
daudz citu aizraujošu darbiņu un rokdarbu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001006546
Hicks, Angela. Lauvēns : izkrāso pēc cipariem / [ilustrācijas]: Angela Hicks. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 
28 cm. — (Mazie mākslinieki). — Oriģinālnosaukums: Lion: Colour by Num-
bers. — ISBN 978-9934-16-887-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsot ir aizraujoši, ja tas ir tikpat viegli kā skaitīt… Piešķir attēliem ciparu 
norādītos toņus, un tu iegūsi brīnišķīgus mākslas darbus! Talkā nāks krāsainie paraugi.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001006549
Hicks, Angela. Taurenis : izkrāso pēc cipariem / [ilustrācijas]: Angela Hicks. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 
28 cm. — (Mazie mākslinieki). — Oriģinālnosaukums: Butterfly: Colour By Num-
bers. — ISBN 978-9934-16-886-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsot ir aizraujoši, ja tas ir tikpat viegli kā skaitīt… Piešķir attēliem ciparu 
norādītos toņus, un tu iegūsi brīnišķīgus mākslas darbus! Talkā nāks krāsainie paraugi.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005415
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005364
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006505
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006546
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006549
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Kopkataloga Id: 001006552
Ķepu patruļa : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bēr-
niem / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2020].

Operācija — krāsas!. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-16-891-8 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Kucēni ir gatavi traukties uzdevumā! Visi uz posteni! Darbojies kopā ar Ķepu 
patruļu! Izkrāso zīmējumus pēc parauga vai ļauj vaļu iztēlei!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001006540
My Little Pony : krāso pēc parauga!. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 16 
nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: My Little 
Pony. — ISBN 978-9934-16-904-5 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001006512
My Little Pony / tulkojusi Ramona Ļucāne ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2020].

Sirsnīgas krāsas. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-9934-16-910-
6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mazie poniji aicina izkrāsot visus jaukos attēlus šajā grāmatiņā. Krāso skais-
tus attēlus, rotaļājies ar uzlīmēm, un satiec savus iemīļotos varoņus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001006539
Peppa Pig : krāsojamā grāmata pirmsskolas vecuma bērniem / tulkojusi Linda 
Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].

Krāsot ir jautri!. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — „Based on the 
TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville Astley and Mark Baker”—
Iespiedziņās. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. — ISBN 978-9934-16-906-9 
(brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001006515
Power Rangers. Beast Morphers : uzdevumi / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore 
Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Power Rangers. Beast Morphers. — ISBN 978-9934-16-894-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies drosmīgo reindžeru komandai, lai kopā ar zvērobotiem un zor-
diem sakautu ļaunos ģenerāļus! Šajā grāmatā varēsi asināt prātu ar aizraujošiem uzdevumiem, 
uzzināt reindžeru spēka noslēpumus un veidot spraigas cīņas ainas no uzlīmēm.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001006545
Princeses : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem / 
tulkojusi Eva Jansone ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].

Krāsu priekam. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — (Disney princeses). — Oriģinālnosaukums: Princess Coloring 
Book. — ISBN 978-9934-16-896-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ņem savus košākos zīmuļus un skaisti izkrāso Disneja pasaku princeses! Tevi 
gaida tikšanās ar Salātlapiņu, Tiānu, Rozi, Sniegbaltīti un Auroru.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006552
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006540
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006512
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006539
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006515
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006545
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Kopkataloga Id: 001007542
Rūšifte, Kristina. Visi skaitās / Kristina Rūšifte ; autores ilustrācijas ; no norvēģu 
valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; redaktore Inese Zandere. — [Rīga] : liels 
un mazs, [2020]. — 59 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 35 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Alle sammen teller. — ISBN 978-9934-574-50-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autore ir atklājusi jaunu veidu, kā strādāt mudžgrāmatu žanrā. Pirmajā lapā 
nav cilvēku, tikai meža ainava. Otrajā lapā mēs redzam mazu zēnu, kurš guļ gultiņā un skatās pa 
logu, un lappuses apakšā lasāms: „Viens cilvēks. Viņš guļ un skaita savus sirdspukstus. Viņš prāto, 
cik cilvēku šajā mirklī vēro tieši tās pašas zvaigznes.” Nākamajā lappusē šis zēns ir pirmajā lapā 
redzamajā mežā kopā ar kādu vīrieti. Tekstā lasāms: „Divi cilvēki pārgājienā pa mežu…”. Un šādi 
Rūšifte turpina būvēt stāstu: 5 cilvēki ģimenē, 13 cilvēki zīmēšanas kursos, 45 cilvēki satiksmē, 
135 cilvēki lidostā… Katru lappusi papildina teksts tajā pašā mazliet atsvešinātajā intonācijā, kas 
liek lasītājam saprast, ka daudzo sakarību atklāšana ir viņa paša ziņā. Tas, kas padara lasīšanu 
interesantu, ir veids, kā Rūšifte ļauj vieniem un tiem pašiem cilvēkiem parādīties dažādās lapās, 
kā tie dzīvo savu dzīvi un stāstītāja balss notiekošo komentē tikai ar mājieniem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001006542
Transformers Cyberverse : krāso pēc parauga!. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Transformers Cyberverse. — ISBN 978-9934-16-905-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Satiec varonīgos autobotus un viņu bīstamos pretiniekus deceptikonus! Sa-
meklē savus iecienītos krāsošanas piederumus un piešķir tēliem košus toņus! Aiziet!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001006517
Troļļi 2 / tulkojusi Linda Kalna ; DreamWorks. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2020].

Muzikālās krāsas. — 64 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 28 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Trolls 2 Ultimate Colouring 
Book. — ISBN 978-9934-16-895-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001006514
Vāģi 3 / Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2020].

Spraigās krāsas. — 8 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars 3 Colo-
ring book. — ISBN 978-9934-16-901-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zibens Makvīns sacīkstēs vienmēr ir saņēmis draugu atbalstu. Šoreiz, kad 
jāsacenšas ar pašpārliecināto jaunās paaudzes braucēju Džeksonu Vētru, veiksme un uzmundri-
nājums Zibenim noderēs vēl vairāk! Sameklē krāsainos zīmuļus un ķeries pie darba!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001006508
Ziemassvētku uzdevumi un krāsas : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā 
skolas vecuma bērniem. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 64 lpp. : ilustrā-
cijas ; 28 cm. — Tulkots izdevums. — ISBN 978-9934-16-883-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāso, zīmē pēc parauga, savieno punktus, meklē atšķirības un ceļo pa labi-
rintiem šajā aizraujošajā grāmatā, kas pilna Ziemassvētku prieka!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007542
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006542
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006517
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006514
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006508
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001001178
Birze, Āris. Maza grāmata lieliem darbiem : prokrastinē gudri / Āris Birze ; re-
daktore Gunita Lagzdiņa-Skroderēna. — Rīga : SPIIKIIZI Riga, 2019. — 1 tiešsais-
tes resurss (ePUB) : ilustrācijas ; 2,71 MB. — ISBN 978-9934-8872-1-5 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti autora novērojumi vairāku gadu garumā. Viņa pagātnē uz-
krātā pieredze var atšķirties no lasītāja nākotnē iespējamās. Šīs grāmatas saturs balstīts uz auto-
ra personīgo pieredzi un vispārīgi parāda realizējamās iespējas mūsdienu pasaulē, uzdrošinoties 
dzīvot pēc saviem noteikumiem.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 001006398
Filjoza, Izabella. „Bērns mani neklausa!” : pretestība, raudāšana un dusmu lēk-
mes — kā vecākiem vieglāk pārdzīvot bērna 1-5 gadu vecuma posmu / teksts: 
Izabella Filjoza ; ilustrācijas: Anuka Dibuā ; no franču valodas tulkojusi Lelde Bra-
ķe-Klaverī ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele ; literārā redaktore Ligita Smilga. — 
Rīga : Jumava, [2020]. — 172 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: J’ai 
tout essayé. — ISBN 978-9934-20-411-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Esmu izmēģinājusi visu, bet viņš vienalga neklausa!”. Vecāki ir izmisuši, jo 
netiek galā ar bērnu slikto uzvedību. Kā izkļūt no apburtā loka, nemitīgās cīņas par ģērbšanos vai 
istabas kārtošanu un strīdiem par to, kad jādodas uz bērnudārzu vai jāiet gulēt? Bērnu neadekvā-
to vai kaitinošo uzvedību daļa vecāku mēdz uztvert kā pretestības un negribēšanas izpausmi. Citi 
savukārt jūtas vainīgi un meklē iespējamas psiholoģiskas traumas. Grāmatā ir apskatītas ikdie-
nišķas situācijas, kurām doti paskaidrojumi ar ilustrācijām, lai tās labāk izprastu, kā arī konkrēti 
rīcības ieteikumi atbilstoši bērna vecumam.

UDK	 159.922.7+159.9-055

Kopkataloga Id: 001006356
Rība, Aija. Laika menedžments : veiksmīgai darbībai un savas dzīves kontrolei / 
Aija Rība ; redaktors Guntis Kalns ; grāmatas dizains: Vita Lēnerte ; grāmatas 
vāka dizains: Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 127 lpp. : shēmas, tabu-
las ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-8792-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autore atklāj prasmīgu cilvēku laika menedžmenta noslēpumus. Jūs 
uzzināsiet, kā tikt galā ar dažādiem traucēkļiem, kuri tā vien tīko nozagt mūsu dārgo laiku, kā 
pareizi izveidot uzdevumu sarakstu, kā rūpēties par sevi, lai darba dienas ritumā justos moži un 
enerģiski, un gūsiet daudz citu noderīgu padomu, kas palīdzēs pārvaldīt savu laiku un kļūt par 
efektīviem darbiniekiem un veiksmīgiem uzņēmējiem.

UDK	 159.923.2

17  Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 001002204
Vevere, Velga. Business Ethics and Corporate Social Responsibility / Velga Vevere, 
Anna Svirina ; reviewers: Elizabeta Stamevska, Agnese Alksne ; EKA University of 
Applied Science. — [Rīga] : Ekonomikas un kultūras augstskola, [2020]. — 1 tieš-
saistes resurss (140 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,37 MB. — Resur-
sā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984242330. — Bibliogrāfija: 129.-
140. lp. — ISBN 978-9984-24-232-3 (PDF).
UDK	 174:658

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001178
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006398
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006356
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002204
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001006226
Baznīcas sociālās mācības kompendijs / tulkojusi Astra Feldmane ; redaktors Ar-
turs Hansons ; teoloģiskais redaktors Dr.theol. Pauls Kļaviņš ; zinātniskie konsul-
tanti: Dr.theol. Baiba Brūdere, Dr.theol. Modris Lācis ; Taisnīguma un miera pon-
tifikālā padome. — Rīga : Vox Ecclesiae, 2019. — 606, [1] lpp. ; 20 cm. — Uz vāka: 
Ambrodžo Lorenceti glezna „Labas valdīšanas alegorija” (Sjēna, 1338-1339). — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un tematiskais rādītājs: 418.-[599.] lpp. — Tul-
kots no itāļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Compendio della Dottrina Sociale 
della Chiesa. — ISBN 978-9934-8655-1-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata pirmām kārtām tiek ieteikta, lai sekmētu kristiešu darbību sociālajā 
jomā, īpaši ticīgo laju aktivitāti, jo visai viņu dzīvei jābūt auglīgam evaņģelizācijas darbam. Ikvie-
nam ticīgajam vispirms jāiemācās ar ticības spēku paklausīt Kungam, kā to darīja svētais Pēteris: 
„Mācītāj, mēs visu nakti esam pūlējušies un nekā neesam noķēruši. Bet es izmetīšu tīklus Tavā 
vārdā”. (Lk 5,5) Grāmata koncentrētā, bet pilnīgā veidā izklāsta Baznīcas sociālo mācību, kas mu-
dina uz tikšanos, dialogu un sadarbību.

UDK	 27-46

Kopkataloga Id: 001006285
Kundziņš, Kārlis. Mana mūža gājiens : atmiņas un apcerējumi / prāvests Dr. 
Kārlis Kundziņš ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; vāka grafiskais noformē-
jums: Margarita Stoka. — Atkārtots izdevums. — Rīga : Jumava, [2020]. — 310, 
[2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Personu rādītājs: 305.-[311.] lpp. — ISBN 
978-9934-20-410-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kārļa Kundziņa atmiņas ir stāsts par luterāņu mācītāja mūžu un vienlaicīgi 
par latviešu tautas dzīvi un nācijas tapšanu. Tas ir Latvijas vēstures atspoguļojums gadsimta ga-
rumā. Tik personīgs, ka vietām to var lasīt kā piedzīvojumu romānu, un ļoti svaigs, jo uz zināmām 
mūsu vēstures lappusēm raugās no cita skatpunkta. Prāvests ir iesvētījis Brīvības pieminekļa 
pamatakmeni, bijis Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja dibinātājs, sarakstījis fundamentālo 
tradicionālās sētas pētījumu „Latvju sēta”.

UDK	 27-725(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006226
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006285
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001006221
Romanovska, Gunita. Sociālās zinības 7. klasei : mācību grāmata / Gunita Ro-
manovska, Vilnis Purēns. — Rīga : RaKa, [2020]. — 71 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
2020. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9984-46-421-3 (brošēts).
UDK	 3(075.2)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000938239
Felcis, Renārs. Privāto meža īpašumu kopīga apsaimniekošana : promocijas dar-
ba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai socioloģijas un sociālā darba zinātņu 
nozarē, apakšnozare: lauku socioloģija / Renārs Felcis ; darba zinātniskā vadītāja 
Dr.sc.soc. Aija Zobena ; darba recenzenti: Dr.sc.soc Līga Rasnača, Dr.sc.soc. Līga 
Paula, Dr.sc.soc. Ilona Kunda ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte = 
Common Governance of Private Forest Properties : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of sociology and social work, subfield of rural 
sociology / Renārs Felcis ; supervisor Dr.sc.soc. Aija Zobena ; reviewers: Dr.sc.soc. 
Līga Rasnača, Dr.sc.soc. Līga Paula, Dr.sc.soc. Ilona Kunda ; University of Latvia. 
Faculty of Social Sciences. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 79 lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 75.-79. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
UDK	 316.334.55(474.3)(043)+630*682(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000938248
Felcis, Renārs. Privāto meža īpašumu kopīga apsaimniekošana : promocijas 
darbs izstrādāts socioloģijas un sociālā darba zinātņu nozarē / Renārs Felcis ; 
darba zinātniskā vadītāja Dr.sc.soc. Aija Zobena ; Latvijas Universitāte. Sociālo zi-
nātņu fakultāte. Socioloģijas nodaļa. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 
245 lp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 199.-230. lp.
UDK	 316.334.55(474.3)(043)+630*682(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000952859
Lāce, Ilze. Place Attachment and Diversity of Lifestyles in Rural Latvia : summary 
of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of sociology, subfield of rural 
sociology / Ilze Lāce ; supervisor Dr.sc.soc. Talis Tisenkopfs ; reviewers: Dr.sc.soc. 
Inta Mieriņa, Dr.sc.soc. Līga Paula, Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs ; University of 
Latvia. Faculty of Social Sciences. — Riga : University of Latvia, 2019. — 46 lpp. : 
ilustrācija ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-44. lpp. — ISBN 978-9934-556-50-0 (bro-
šēts).
UDK	 316.334.55(474.3)(043.2)

Kopkataloga Id: 000952849
Lāce, Ilze. Vietas piesaiste un dzīvesstilu daudzveidība Latvijas laukos : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai socioloģijas nozarē, 
apakšnozare: lauku socioloģija / Ilze Lāce ; darba zinātniskais vadītājs Dr.sc.soc. 
Tālis Tisenkopfs ; darba recenzenti: Dr.sc.soc. Inta Mieriņa, Dr.sc.soc. Līga Paula, 
Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultā-
te. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 43 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 34.-41. lpp. — ISBN 978-9934-556-49-4 (brošēts).
UDK	 316.334.55(474.3)(043.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006221
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938239
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000938248
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952859
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952849
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Kopkataloga Id: 000952843
Lāce, Ilze. Vietas piesaiste un dzīvesstilu daudzveidība Latvijas laukos : promo-
cijas darbs doktora grāda iegūšanai socioloģijas nozarē, apakšnozare: lauku so-
cioloģija / Ilze Lāce ; darba zinātniskais vadītājs Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs ; Lat-
vijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2019. — 389 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm + pielikums (1 sējums). — Bibliogrā-
fija: 363.-389. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 316.334.55(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000999727
Treimane, Agnese. Aptauja par Latvijas iedzīvotāju kultūras mantojuma izprat-
ni / ziņojumu sagatavoja Agnese Treimane ; Latvijas Kultūras akadēmijas Zināt-
niskās pētniecības centrs. — [Rīga] : Latvijas Kultūras akadēmija, 2002. — 1 tieš-
saistes resurss (123 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 424,34 KB. — Projekta darba 
grupa: Dr.sc.soc. Anda Laķe (vadītāja), Agnese Treimane, Ance Kristāla, Agnese 
Karlsone. 

A n o t ā c i j a :  Kultūras mantojuma atpazīstamība Latvijas iedzīvotāju vidū ir augsta. Ir vē-
rojamas pozitīvi vērtējamas tendences iedzīvotāju izpratnē par kultūras mantojumu un tā nozīmi 
valsts ekonomikas un tūrisma attīstībā, Latvijas tēla un demokrātiskas, integrētas sabiedrības 
veidošanā, kā arī sabiedrības lomu kultūras mantojuma saglabāšanas jomā.

UDK	 316.654:304.4(474.3)(047.31)

323  Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 000987968
Voins, Valdis. Terorisms : mūsdienu problēma un tās risināšanas iespējas / Val-
dis Voins ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis, Dr.hab.coc.sc., Dr.iur. Vik-
tors Justickis ; atbildīga redaktore Santa Kugrēna ; literārais redaktors Andris 
Dzenis ; vāka grafiskais noformējums: Iluta Koidu ; priekšvārds: Dr.iur. Andrejs 
Vilks. — Rīga : Jumava, 2020. — 286, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, ta-
bulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 266.-[287.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-20-405-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izlasot šo grāmatu, var tikai pievienoties autora atzinumam, ka terorismam 
nav robežu. Valdis Voins pamatoti pievērš uzmanību tam, ka terorisms nav atsevišķu valstu, bet 
gan visas starptautiskās sabiedrības problēma. Neraugoties uz to, ka Eiropai ir vērā ņemama 
pieredze cīņā ar teroristiem, tā tomēr nav pietiekami efektīva, lai gan zināms progress ir panākts. 
Grāmatas saturs ir informatīvi bagāts un atspoguļo daudzplākšņainos terorisma teorētiskos un 
praktiskos aspektus.

UDK	 323.28+316.485.26+343.341

327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 000934938
Bambals, Rihards. Cilvēkdrošība kā nacionālā interese ārpolitikā: Japānas, Ka-
nādas un Norvēģijas gadījumu analīze : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai politikas zinātnes nozarē, apakšnozare: starptautiskā politika / 
Rihards Bambals ; darba zinātniskā vadītāja Dr.sc.pol. Žaneta Ozoliņa ; darba re-
cenzenti: Dr.sc.pol. Toms Rostoks, Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa, Ph.D. Juris Pupčenoks ; 
Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2019. — 38 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 34.-38. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-408-6 (brošēts).
UDK	 327(520)(043)+327(71)(043)+327(481)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000952843
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999727
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000987968
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934938
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Kopkataloga Id: 000934945
Bambals, Rihards. Cilvēkdrošība kā nacionālā interese ārpolitikā: Japānas, Ka-
nādas un Norvēģijas gadījumu analīze : promocijas darbs izstrādāts politikas zi-
nātnes doktora (Dr.sc.pol.) zinātniskā grāda iegūšanai politikas zinātnes nozarē, 
starptautiskās politikas apakšnozarē / Rihards Bambals ; darba zinātniskā va-
dītāja Dr.sc.pol. Žaneta Ozoliņa ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Politikas zinātnes nodaļa. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 282 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 252.-271. lp. un 
zemsvītras piezīmēs.
UDK	 327(520)(043)+327(71)(043)+327(481)(043)

Kopkataloga Id: 000934942
Bambals, Rihards. Human Security as a National Interest in Foreign Policy: Case 
Analysis of Japan, Canada and Norway : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of political sciences, subfield of international politics / 
Rihards Bambals ; supervisor Dr.sc.pol. Žaneta Ozoliņa ; reviewers: Dr.sc.pol. 
Toms Rostoks, Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa, PhD Juris Pupčenoks ; University of Latvia. 
Faculty of Social Sciences. — Rīga : University of Latvia, 2019. — 41 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 37.-41. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
18-409-3 (brošēts).
UDK	 327(520)(043)+327(71)(043)+327(481)(043)

329  Politiskās partijas un kustības

Kopkataloga Id: 001002069
Orz, Daria. Financial Support for Party Supporters? : how politics influence the 
amount of government transfers received by Latvian municipalities / Daria Orz 
and Oļegs Skripņiks ; supervisor Oļegs Tkačevs. — Riga : [Stockholm School of 
Economics in Riga], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 846,76 KB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-
4643 ; 2020:5 (227)). — Bibliogrāfija: 38.-41. lp. — ISBN 978-9984-822-49-5 (PDF).
UDK	 329(474.3)(047)+352/354:336(474.3)(047)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001002672
Kivilo, Samela. Factors influencing US equity-crowdfunded companies’ ability 
to survive and acquire follow-up funding / Samela Kivilo, Anton Tesliuk ; super-
visor Ágnes Lublóy. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (70 lp., PDF) : tabulas ; 748,73 KB. — (SSE Riga Student Re-
search Papers, ISSN 1691-4643 ; 2020:8 (230)). — Bibliogrāfija: 49.-53. lp. — ISBN 
978-9984-822-52-5 (PDF).
UDK	 330.322(73)(047)+658.1(73)(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934945
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000934942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002069
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002672
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Kopkataloga Id: 001006187
Zaļā biznesa plānošanas rokasgrāmata mikrouzņēmumiem / redaktori: Laura 
Fišere, Ilze Grīnfelde, Maira Leščevica ; tulkotāja: Evita Lisovska ; dizains: Iri-
ta Grigaļūna. — Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2020. — 102 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Autori: Jaana Ruoho, Anna Nyquist, Karin 
Dahlström, Heli Tooman, Ilze Grīnfelde, Marit Piirman, Maira Leščevica. — Bib-
liogrāfija: 100.-102. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Busi-
ness from Nature. Handbook for Green Business Planning in Micro-Entreprene-
urs. — ISBN 978-9984-633-55-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Starptautiska pārrobežu projekta NaturBizz ietvaros tika izveidota apmācī-
bu programma, lai atbalstītu zaļās uzņēmējdarbības izaugsmi un konkurētspēju, pielāgojot un 
uzlabojot atbilstošās uzņēmējdarbības prasmes. Šī rokasgrāmata piedāvā NatureBizz apmācību 
programmu. Tā ir domāta zaļajiem mikrouzņēmējiem, kuri nelielā apjomā rada ilgtspējīgus pro-
duktus un pakalpojumus, balstītus dabas resursos

UDK	 330.34(035)+658(035)

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 001002041
Oskerko, Krišjānis. Returns to skills in Latvia: what can we learn from job 
adverts? / Krišjānis Oskerko, Toms Henšelis ; supervisor Kārlis Vilerts. — Riga : 
[Stockholm School of Economics in Riga], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., 
PDF) : diagrammas, tabulas ; 398,12 KB. — (SSE Riga Student Research Papers, 
ISSN 1691-4643 ; 2020:1 (223)). — Bibliogrāfija: 33.-35. lp. — ISBN 978-9984-822-
45-7 (PDF).
UDK	 331.5(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001006888
Roja, Ženija. Cilvēkfaktors un ergonomika darbā : zinātniskā monogrāfija / Ženi-
ja Roja un Henrijs Kaļķis ; zinātniskie recenzenti: Andris Freivalds, Jānis Zaļkalns, 
Jānis Dundurs ; literārā redaktore Sarma Cire ; vāka māksliniece Ieva Parramo-
re. — Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2020. — 294 lpp. : ilustrācijas, shē-
mas, tabulas ; 26 cm. — Ziņas par autoriem: [4.] lpp. — Autori izsaka pateicību 
Inārai Rojai par ieguldījumu nodaļas „Kognitīvā ergonomika” tapšanā. — Biblio-
grāfija: 290.-293. lpp. — ISBN 978-9934-23-120-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mēs dzīvojam strauju vides, demogrāfisko un tehnoloģiju pārmaiņu laikme-
tā. Jaunu darba modeļu un jaunu tehnoloģiju ieviešana ir radījusi jaunus izaicinājumus ergono-
mikas speciālistiem. Nozīme ir ražošanas automatizācijai un robotizācijai, kas ir viens no teh-
niskā progresa mērķiem. Zinātniskā monogrāfija palīdzēs ikvienam izprast ergonomikas nozīmi 
darba procesā, saprast, ka visas no apskatītajām ergonomikas jomām ir savstarpēji saistītas, ka 
cilvēks darbā un viņa darbaspējas, ierobežojumi, prasības to apvienošanā ir neaizstājama vērtība 
ikvienā organizācijā.

UDK	 331.101.1

332  Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 001006318
Materiāli Latvijas agrārās reformas vēsturei / zinātniskais redaktors Edgars Ce-
ske ; Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts. — At-
kārtots izdevums. — [Rīga] : DUE, [2020]. — 399 lpp. : tabulas ; 24 cm. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8524-5-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sagaidot Latvijas agrārās reformas likuma pieņemšanas (1920) simtgadi, Tu-
raidas muzejrezervāts publicē dokumentu krājuma „Materiāli Latvijas agrārās reformas vēstu-
rei” atkārtotu izdevumu, jo pirmizdevums (1929) ir kļuvis par bibliogrāfisku retumu. Izdevuma 
mērķis ir sniegt iespēju interesentiem iepazīties ar pirmavotiem, kas raksturo sarežģītos apstāk-
ļus, kādos jaunajai Latvijas valstij nācās izstrādāt agrāro reformu.

UDK	 332.21(474.3)(091)+332.2(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006187
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002041
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006888
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006318
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336  Finanses

Kopkataloga Id: 001002184
Kashtselian, Valeryia. How is Corporate Social Responsibility (CSR) and Its 
Components Linked to Credit Ratings? : regional study for companies in Europe / 
Valeryia Kashtselian, Darya Pakala ; supervisor Oļegs Krasnopjorovs. — Riga : 
[Stockholm School of Economics in Riga], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (68 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 758,8 KB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 
1691-4643 ; 2020:6 (228)). — Bibliogrāfija: 44.-54. lp. — ISBN 978-9984-822-50-1 
(PDF).
UDK	 336.77(4)(047)+005.35(4)(047)

Kopkataloga Id: 001002090
Koniševska, Dana. Signal or Noise: the Effect of iShares Ownership on the Vo-
latility of the Underlying Stocks During Market Turmoil / Dana Koniševska, Ga-
lina Pozdnyakova ; supervisors: Anete Pajuste and Boriss Siliverstovs. — Riga : 
[Stockholm School of Economics in Riga], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 716,38 KB. — (SSE Riga Student Research Papers, 
ISSN 1691-4643 ; 2020:9 (231)). — Bibliogrāfija: 34.-37. lp. — ISBN 978-9984-822-
53-2 (PDF).
UDK	 336.76(73)(047)

Kopkataloga Id: 001002045
Lučinskaja, Angelina. The Growth of Smart Beta ETFs: Implications for Mar-
ket Efficiency and Factor Premia / Angelina Lučinskaja, Evelina Lučinskaja ; 
supervisor Tālis J. Putniņš. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
2,83 MB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2020:2 (224)). — 
Bibliogrāfija: 41.-46. lp. — ISBN 978-9984-822-46-4 (PDF).
UDK	 336.76(047)

Kopkataloga Id: 001002049
Solonaru, Sorina-Sofia. You get what you pay for! : evidence on how resear-
ch unbundling under MiFID II impacts the quality of stock analyst forecasts / 
Sorina-Sofia Solonaru, Iuliana Tornea ; supervisor Tālis J. Putniņš. — Riga : 
[Stockholm School of Economics in Riga], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (52 lp., 
PDF) : shēmas, tabulas ; 826,25 KB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 
1691-4643 ; 2020:4 (226)). — Bibliogrāfija: 38.-42. lp. — ISBN 978-9984-822-48-8 
(PDF).
UDK	 336.763

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002184
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002090
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002045
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002049
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338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un 
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Kopkataloga Id: 000987862
Kanels, Juris. Iestāšanās Eiropas Savienībā ietekme uz transporta rīcībpolitikas 
attīstību Latvijas Republikā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora 
grāda iegūšanai politikas zinātnes nozarē, apakšnozare: pārvalde un administrā-
cija / Juris Kanels ; darba zinātniskā vadītāja Dr.sc.pol. Iveta Reinholde ; darba re-
cenzenti: Dr.paed. Žaneta Ozoliņa, Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa, PhD Juris Pupčenoks ; 
Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa = Im-
pact of Accession to the European Union on the Development of Transport Policy 
in the Republic of Latvia : summary of doctoral thesis, doctoral thesis submitted 
for the degree of PhD of political science, subfield of governance and administra-
tion / Juris Kanels ; scientific supervisor Dr.sc.pol. Iveta Reinholde ; reviewers: 
Dr.paed. Žaneta Ozoliņa, Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa, PhD Juris Pupčenoks ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Social Sciences. — Riga : University of Latvia, 2020. — 
72 lpp. : diagramma, shēma, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 70.-72. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valo-
dās. — ISBN 978-9934-556-52-4 (brošēts).
UDK	 338.47(474.3)(043)+656.01(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000988637
Kanels, Juris. Iestāšanās Eiropas Savienībā ietekme uz transporta rīcībpolitikas 
attīstību Latvijas Republikā : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda iegū-
šanai politikas zinātnes nozarē, apakšnozare: pārvalde un administrācija / Ju-
ris Kanels ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.pol. Iveta Reinholde ; Latvijas Universitāte. 
Sociālo zinātņu fakultāte. Politikas zinātnes nodaļa. — Rīga : [izgatavotājs nav 
zināms], 2020. — 225 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
202.-214. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 338.47(474.3)(043)+656.01(474.3)(043)

338.43  Lauksaimniecības ekonomika.  
Pārtikas ražošanas ekonomika

Kopkataloga Id: 000993940
Economic Science for Rural Development (21 : 2020 : Jelgava, Latvija). Bioe-
conomy ; Production and Co-operation in Agriculture ; Finance and Taxes ; Rural 
Development and Entrepreneurship : proceedings of the international scientific 
conference / editor-in-chief Anita Auzina ; responsible compilers of the proce-
edings: Gunta Grinberga-Zalite, Simona Cirule ; editorial board: Irina Pilvere, 
Baiba Rivza, Andra Zvirbule [un vēl 12 redaktori] ; Latvia University of Life Scien-
ces and Technologies. Faculty of Economics and Social Development. — Jelgava : 
Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(267 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 5,49 MB. — 
(Economic Science for Rural Development, ISSN 2255-9930 ; No 53). — Bibliogrā-
fija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-344-3 (PDF).
UDK	 338.43(062)+631(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000987862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000988637
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993940
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Kopkataloga Id: 000993949
Economic Science for Rural Development (21 : 2020 : Jelgava, Latvija). Home 
Economics ; Marketing and Sustainable Consumption ; Integrated and Sustainab-
le Regional Development ; New Dimensions in the Development of Society : pro-
ceedings of the international scientific conference / editor-in-chief Anita Auzina ; 
responsible compilers of the proceedings: Gunta Grinberga-Zalite, Simona Ciru-
le ; editorial board: Irina Pilvere, Baiba Rivza, Andra Zvirbule [un vēl 12 redak-
tori] ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Economics 
and Social Development. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Tech-
nologies, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (281 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
kartes, shēmas, tabulas ; 4,47 MB. — (Economic Science for Rural Development, 
ISSN 2255-9930 ; No 54). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-
345-0 (PDF).
UDK	 338.43(062)+332.1(062)

Kopkataloga Id: 001003199
Zdanovskis, Kristaps. Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbības piln-
veidošanas iespējas Latvijā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora 
grāda zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanā = Op-
portunities for Enhancing the Performance of Farmers Non-Governmental Orga-
nisations in Latvia : summary of the doctoral thesis for acquiring a doctoral de-
gree in economics and business (Ph.D.) / Kristaps Zdanovskis ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Dr.oec. Irina Pilvere ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Ja-
kušonoka, Dr.oec. Lienīte Litavniece, Dr. Vlada Vitunskiene ; Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. — Jelgava : 
[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2020. — 137 lpp. : diagrammas, shēmas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 136.-137. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 338.43.02(474.3)(043)+061.2:63(474.3)(043)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000948987
Āboliņa, Inese. Suspensīvā veto prakse pārvaldībā Latvijā (1993‒2018) : pro-
mocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai politikas zi-
nātnes nozarē, apakšnozare: pārvalde un administrācija / Inese Āboliņa ; dar-
ba zinātniskā vadītāja Dr.sc.pol. Daina Bāra ; darba recenzenti: Dr.sc.pol. Iveta 
Reinholde, PhD Gianluca Passarelli, Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa ; Latvijas Universitā-
te. Sociālo zinātņu fakultāte = Suspensive Veto Practice in Governance of Latvia 
(1993‒2018) : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of 
political science, subfield of public administration and governance / Inese Āboli-
ņa ; supervisor Dr.sc.pol. Daina Bāra ; reviewers: Dr.sc.pol. Iveta Reinholde, PhD 
Gianluca Passarelli, Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa ; University of Latvia. Faculty of Social 
Sciences. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 50 lpp. : diagrammas, shēmas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-50. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atse-
višķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-556-47-0 
(brošēts).
UDK	 351(474.3)(043)+35.081.73(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993949
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001003199
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000948987
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355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 001006584
Ятченя, Иосиф. Дневники сотрудника НКВД : документальное разоблаче-
ние сталинизма / [Иосиф Ятченя] ; составление, редактирование, коммента-
рии: Анастасия Зеленкова ; дизайн обложки: Сергей Кондратенко. — Рига : 
ИБИК, 2019. — 255 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 
243.-246. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 247.-252. lpp. — ISBN 
978-9984-897-70-7 (brošēts).
UDK	 355.40.08(476)(092)

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

Kopkataloga Id: 001000113
Āboliņa, Baiba. Metodiskais materiāls-rokasgrāmata darbam ar riska grupas 
bērniem un jauniešiem / Baiba Āboliņa, Gunta Grīnhofa. — Rēzekne : Latgales 
plānošanas reģions, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (168 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 5,95 MB. — Bibliogrāfija: 81.-83. lp.

A n o t ā c i j a :  Bērnu un jauniešu vecumposms ir notikumiem un dzīves pārmaiņām bagāts. 
Ir pieņemts uzskatīt, ka bērni un jaunieši vienmēr veiksmīgi iegūst izglītību, sekmīgi iekļaujas 
darba tirgū un kļūst patstāvīgi. Tomēr realitāte ir citāda — daudziem riska grupas bērniem un 
jauniešiem trūkst noteikta dzīves mērķa un redzējuma, kā to sasniegt. Atstumtības riska mazinā-
šanai Eiropā ir izstrādātas gan īstermiņa, gan ilgtermiņa konsekvences.

UDK	 364.4(474.3)(035)+364.4(474.5)(035)

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

Kopkataloga Id: 001006219
Erenštreits, Jānis. Kroņu pinējs : Jahnis Zimse (3.07.1814.-22.10.1881.) / Jānis 
Erenštreits ; literārā redaktore Gundega Blumberga. — [Rīga] : Upe tuviem un 
tāliem, [2020]. — 430, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija: 430.-[431.] lpp. — ISBN 978-9934-8957-0-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Estētiski baudāmā literārā valodā grāmata „Kroņu pinējs” turpinās un, tik-
pat smeldzīgā kā iepriekš, vēsturiskā tvērumā ieved laikmeta sarežģīto līkloču un J. Cimzes ideju 
turpinātāju dzīvēs, atainojot viņus psiholoģiskā reālisma stilā. Grāmata veidota kā atsevišķu bio-
grāfisku epizožu virknējums, kuras caurvij vieni un tie paši ideju akcenti: pedagoģijas un mūzikas 
savstarpējība, mācību grāmatu tapšanas process latviešu valodā, teorijas un prakses vienotība, 
savstarpējo attiecību labirinti, kas padziļināti līdz smeldzīgumam.

UDK	 377.8(474.3)(092)+78.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006584
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000113
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006219
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378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 001000158
Latvijas Universitātes fonds. Filantropijas stāsti : Latvijas Universitātes fonda 
mecenāti / literārā redaktore Gita Kļaviņa ; ilustrācijas: Didzis Upens ; dizains: 
Aleksejs Muraško ; priekšvārds: Indriķis Muižnieks ; teksts: Latvijas Universi-
tātes fonds. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss 
(168 lp., PDF) : portreti ; 4,30 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma 
ISBN 9789934184635. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  „Filantropijas stāsti” ir veltījums cilvēkiem, kuri ar saviem ziedojumiem ir 
sekmējuši LU darbību Latvijas valsts, sabiedrības, ekonomikas un kultūras izaugsmei. Grāmatas 
lapās ir apkopoti zīmīgākie fakti par LU un LU fonda lielākajiem un dāsnākajiem mecenātiem, 
kuri snieguši nesavtīgu izglītības, zinātnes, mākslas, sporta un kultūras finansiālu, materiālu un 
informatīvu atbalstu kopš LU dibināšanas. Mecenātu stipendijas ļāvušas LU un citu Latvijas lielā-
ko augstskolu studentiem sasniegt savus akadēmiskos sapņus. Svētku izdevums ir papildināts ar 
mākslinieka Didža Upena mecenātu ilustrācijām.

UDK	 378.4.014.543.3-051(474.3)+061.27:378.4(474.3)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001008179
Mellēna, M. Gadskārtu grāmata : folkloras materiālu hrestomātija ar komentā-
riem / M. Mellēna, V. Muktupāvels, E. Spīčs, I. Irbe. — Rīga : Madris, [2020]. — 
495 lpp. : ilustrācijas, notis ; 28 cm. — Vākam izmantots Ērikas Mālderes zīmē-
jums. — Bibliogrāfija: 479.-486. lpp. — ISBN 978-9984-31-592-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gadskārtu grāmatā atrodama ne tikai pavasara ieražu apcere, dziesmas, ro-
taļas, spēles, mīklas un joki, bet arī vasaras darbi, prieki un nieki, rudens pārdomas Veļu laikā, 
maskoto ļaužu izdarības no Mārtiņiem līdz Meteņiem, ziemas zīmes debesīs un zemē, nošu rak-
sti, ornamenti, ticējumi un vēl daudz citu lietu. Gadskārtu grāmata piedāvā dialoga iespēju ar 
senču pieredzi — lieliem un maziem, bērniem un pieaugušajiem, zinošajiem un nezinošajiem, 
skolēniem un skolotājiem.

UDK	 398.33(=174)(07)

Kopkataloga Id: 001006243
Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai / sastādītāja, atbildīgā redakto-
re un priekšvārda autore Mārīte Saviča ; recenzenti: Dr.habil.philol. Janīna Kur-
sīte-Pakule, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, Dr.philol. Ieva Garda-Rozenberga ; literārā 
redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore un tulkotāja Andra Damberga ; 
priekšvārdu tulkojusi Māra Valpētere ; dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Aka-
dēmiskais apgāds, 2020. — 319 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, rakstu nosaukumi paralēli 
latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-549-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jānis Šmits ir izcila personība — latviešu folklorists, vairāku augstskolu mā-
cībspēks un pasaules ievērību guvis sinologs. Tēvzemes balvas laureāts. Unikālas Latvijas Univer-
sitātei dāvinātas grāmatu kolekcijas īpašnieks, kura daudzveidīgi atspoguļo šīs izcilās personības 
pieredzi, kas gūta plašajā pasaulē no Raunas līdz Pekinai.

UDK	 398(474.3)(092)+80(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000158
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008179
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006243
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001007107
Krastiņa, Elfrīda. Matemātika : 1. klase : mācību grāmata / Elfrīda Krastiņa, Elita 
Volāne, Elga Drelinga ; māksliniece Juta Tīrona ; redaktore Indra Putre ; Ingunas 
Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

1. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 1. klase). — 
„Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2020. 
gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9934-0-8900-8 (iesiets).

UDK	 51(075.2)

Kopkataloga Id: 001007140
Krastiņa, Elfrīda. Matemātika : 1. klase : mācību grāmata / Elfrīda Krastiņa, Elita 
Volāne, Elga Dreilinga ; māksliniece Juta Tīrona ; redaktore Indra Putre ; Ingunas 
Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

2. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 1. klase). — „Apstip-
rinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā”—Ti-
tullapā. — ISBN 978-9934-0-8902-2 (iesiets).

UDK	 51(075.2)

Kopkataloga Id: 001006381
Krastiņa, Elfrīda. Matemātikas burtnīca : 1. klase / Elfrīda Krastiņa, Eleonora 
Limanoviča, Elita Volāne ; Jutas Tīronas un Liānas Šulces ilustrācijas ; redaktore 
Indra Putre ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

1. — 64, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 1. kla-
se). — ISBN 978-9934-0-9156-8 (brošēts).

UDK	 51(076)

Kopkataloga Id: 001006380
Krastiņa, Elfrīda. Matemātikas burtnīca : 1. klase / Elfrīda Krastiņa, Eleonora 
Limanoviča, Elita Volāne ; Jutas Tīronas ilustrācijas ; redaktore Indra Putre ; In-
gunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

2. — 64, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 1. kla-
se). — ISBN 978-9934-0-9158-2 (brošēts).

UDK	 51(076)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 000998341
Veckalns, Viesturs. Studies of Colour Flow in Top Quark Pair Decays at 13 TeV at 
the CMS Experiment of the CERN LHC : summary of doctoral thesis / Viesturs Vec-
kalns ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis ; official reviewers: 
Dr.habil.sc.phys. Mārcis Auziņš, Dr. Mikko Voutilainen, Dr. Roberto Tenchini, 
Dr. Oskars Krievs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Faculty of Power and Electrical 
Engineering. Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (74 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 3,70 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934222702. — Bibliogrāfija: 71.-74. lp. — ISBN 978-9934-22-271-9 (PDF).
UDK	 539.129.2(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007107
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007140
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006381
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006380
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000998341
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57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 001006363
Sausiņa, Līga. Bioloģija 7. klasei : mācību grāmata / Līga Sausiņa ; Aivara Rušma-
ņa un Aigara Truhina zīmējumi ; redaktors Gints Tenbergs ; grāmatas dizaina un 
vāka autors Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 168 lpp. : ilustrāci-
jas, tabulas ; 30 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 166.-168. lpp. — „Apstiprinājusi Lat-
vijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā”—Titullapā. — ISBN 
978-9934-0-8890-2 (iesiets).
UDK	 57(075.2)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001006521
Dzīvnieki : pēti un darbojies : atlants / tulkojis Māris Lielkalns ; redaktore Linda 
Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Animals: 
atlas activity book. — ISBN 978-9934-16-812-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kartes, biomas, dzīvnieki, pārsteidzoši fakti, pareiza uzvedība dabā, aizsar-
gājamas sugas, vides apdraudējumi… Iepazīsti pasaules dzīvniekus jautrā un interaktīvā veidā! 
Lai aizraujošs ceļojums!

UDK	 59(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006363
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006521
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001006433
Krūmiņa, Inta. Zāļu cenu regulējums un finansiālā pieejamība Latvijā un citās 
Eiropas valstīs : apskats, 2020. gada septembris / Inta Krūmiņa ; Saeimas Ana-
lītiskais dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, [2020]. — 8 lpp. : dia-
grammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 8. lpp. — ISBN 978-9934-598-05-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viens no kvalitatīvas, drošas un ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas pa-
matfaktoriem ir zāļu pieejamība. Lielie valsts un iedzīvotāju izdevumi par zālēm ir starp būtis-
kākajiem izaicinājumiem, kas pastāv Eiropas valstu veselības aprūpes sistēmās. Latvijā veselības 
nozares nepietiekamā valsts finansējuma dēļ iedzīvotāju personīgie izdevumi par veselības ap-
rūpi ir daudz augstāki nekā citās Eiropas valstīs.

UDK	 615(474.3)(047)+615(4)(047)

Kopkataloga Id: 001005061
Krūmiņa, Inta. Zāļu cenu regulējums un finansiālā pieejamība Latvijā un citās 
Eiropas valstīs : apskats, 2020. gada septembris / Inta Krūmiņa ; Saeimas Ana-
lītiskais dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, [2020]. — 1 tiešsaistes 
resurss (8 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,04 MB. — Bibliogrāfija: 8. lp. — ISBN 
978-9934-598-06-7 (PDF).
UDK	 615(474.3)(047)+615(4)(047)

Kopkataloga Id: 001006425
Lanka, Jānis. Sitienu un metienu biomehānika / Jānis Lanka ; atbildīgā redak-
tore Liene Soboļeva ; literārais redaktors Andris Dzenis ; Margaritas Stokas gra-
fiskais noformējums ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Jumava, 
[2020]. — 269, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
254.-[267.] lpp. — ISBN 978-9934-20-431-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sporta zinātne strauji attīstās, un arvien lielāka loma tajā ir sporta biome-
hānikai — zinātnei par sporta veidiem, fiziskiem vingrinājumiem. Ja agrāk liela uzmanība tika 
pievērsta sporta rīku lidojuma dažādu aspektu izpētei, t.i., lidojuma mehānikai vai tā saucamajai 
„ārējai” ballistikai, pēdējā laikā galvenā uzmanība tiek veltīta „iekšējās” ballistikas izpētei ― spor-
tista kustību sistēmas biomehānisko iespēju analīzei, kustību organizācijas biomehānisko princi-
pu izpētei, lai vēl lielākā mērā izmantotu to, ko metienā vai sitienā var dot muskuļi, cīpslas, saites 
un sviru-svārstu sistēma, kura veido cilvēka ķermeni un balsta kustību sistēmu. Biomehānikas 
zināšanas treneriem un viņu audzēkņiem palīdzēs labāk izprast metienu un sitienu kustību teh-
niku un mērķtiecīgāk vadīt treniņu procesu.

UDK	 612.76+61:796

Kopkataloga Id: 001007739
Noriss, Kristofers M. Skaistumam, vingrumam, veselībai / Kristofers M. No-
riss ; no angļu valodas tulkojusi Dzintra Kalniņa ; recenzents Jānis Šķesteris ; Li-
lijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — 2. izdevums. — Rīga : Avots, 
[2020]. — 120, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Abdominal 
Training. — ISBN 978-9934-590-18-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas pamatā ir autora izstrādātais funkcionālās slodzes treniņš vēdera 
muskulatūrai. Bagātīgais zīmējumu klāsts ļaus apgūt mugurkaulu saudzējošo programmu visiem 
tiem, kas cieš no muguras sāpēm, kurus neapmierina viņu augums, svars, fiziskās sagatavotības 
līmenis. Vingrot pēc autora izstrādātās programmas ieteicams arī sievietēm pēcdzemdību perio-
dā un vecāka gadagājuma cilvēkiem.

UDK	 613.71

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006433
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005061
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006425
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007739
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Kopkataloga Id: 001007743
Švīkule, Dora. Veselīgākās zāļu tējas : katrai slimībai, kompresēm, vannām : vāk-
šana, sagatavošana / Dora Švīkule. — Rīga : Avots, [2020]. — 173 lpp., 4 nenumu-
rētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālizdevums: Rīga : Valters un Rapa, 
1939. — ISBN 978-9934-590-16-0 (brošēts).
UDK	 615.322

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

Kopkataloga Id: 000987507
Gailis, Māris. Bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas iespējas dzirk-
steļaizdedzes motoros : promocijas darba kopsavilkums Ph.D. zinātniskā grāda 
iegūšanai = Reduction of Harmful Emissions from Bioethanol Combustion in 
Spark Ignition Engines : summary of the doctoral thesis for the scientific degree 
of Ph.D. / Māris Gailis ; darba zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Vilnis Pīrs ; oficiālie 
recenzenti: Dr.sc.ing. Dainis Viesturs, Dr.chem. Kristaps Māliņš, Ph.D. Risto Ilves ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. — Jelgava : [Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte], 2019. — 60 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-60. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā.
UDK	 621.434-631.4(043)+621.434.068(043)+661.722(043)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 001001204
Līdzsvarota lauksaimniecība (2020 : Jelgava, Latvija). Līdzsvarota lauksaim-
niecība : zinātniski praktiskās konferences raksti / atbildīgās par izdevumu: 
Dzidra Kreišmane, Dace Siliņa, Diāna Ruska, Ina Alsiņa ; latviešu valodas redak-
tore Solvita Bukšāne ; angļu valodas redaktore Inese Ozola ; vāka dizains: Dainis 
Barkāns ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, 
Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadē-
mija. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (136 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 6,43 MB. — Konference 
notika 2020. gada 20. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātē. — Biblio-
grāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-48-358-0 (PDF).
UDK	 63(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000993649
Students on Their Way to Science (15 : 2020 : Jelgava, Latvija). 15th Interna-
tional Scientific Conference „Students on Their Way to Science” : (undergraduate, 
graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 24, 2020 / Latvia 
University of Life Sciences and Technologies. — Jelgava : Latvia University of Life 
Sciences and Technologies, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (105 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 1,18 MB. — „ISSN 2255-9566”—Datnes 2. lapā. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās.
UDK	 63(062)+62(062)+004(062)+3(062)+37(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007743
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000987507
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001001204
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000993649
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633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001006224
Balode, Antra. Lilijas dabā un dārzā / Antra Balode ; fotoattēli: Antra Balode, Līga 
Pētersone, Viesturs Balodis ; zīmējumi: Antra Balode. — Rīga : Burtene, 2020. — 
382 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Īsas ziņas par autori: [383.] lpp. — Bib-
liogrāfija: 381.-382. lpp. un liliju šķirņu rādītājs: 373.-380. lpp. — ISBN 978-9984-
833-17-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā jūs atradīsiet liliju botānisko raksturojumu un populārāko sugu ap-
rakstus, iepazīsieties ar liliju selekcijas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām, jaunu šķirņu 
veidošanas metodēm. Jums noderēs arī praktiski padomi liliju audzēšanā — kā sagatavot augsni, 
cik dziļi stādīt sīpolus, kā kopt stādījumus, ierobežot slimības un kaitēkļus. Plaši izklāstītas pa-
vairošanas metodes un doti ieteikumi liliju izmantošanai dārzos. Grāmatā ir vairāk nekā 500 liliju 
šķirņu aprakstu ar krāsainiem fotoattēliem.

UDK	 635.92:582.570.1(035)+582.570.1(035)

Kopkataloga Id: 001008093
Skrīvele, Māra. Es mācos augļkopību / Māra Skrīvele ; māksliniece Nataļja Ku-
gajevska ; zinātniskā konsultante Sandra Ruska ; literārā redaktore Zigrīda Krau-
ze ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 415, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [403.]-415. lpp. — ISBN 978-9934-15-
832-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autore ir sekojusi līdzi Latvijas komercdārzu stāvoklim no stādīšanas laika 
līdz ražai, piedalījusies Dārzkopības institūta pētījumos, iepazinusi augļkopības attīstības ten-
dences citās valstīs, līdz ar to viņa ir izvērtējusi mūsu priekšteču pieredzes nozīmību mūsdienās 
un padarījusi šo pieredzi izprotamu visiem — gan komercaugļkopjiem, gan iesācējiem un dār-
zu mīļotājiem. Ieteikumi par gandrīz visu Latvijā plašāk audzēto kultūru audzēšanas, kopšanas, 
mēslošanas, šķirņu izvēles niansēm ir uzrakstīti vienkāršā, viegli uztveramā veidā.

UDK	 634(474.3)+634(474.3)(091)

636  Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.  
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana

Kopkataloga Id: 001000108
Zemkopības ministrija. Rokasgrāmata par labu lauksaimniecības praksi amon-
jaka emisijas samazināšanai Latvijā / LR Zemkopības ministrija. — [Rīga] : LR 
Zemkopības ministrija, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 1,85 MB. — Bibliogrāfija: 38. lp. un zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi amonjaka emisijas samazinā-
šanai ir praktisku ieteikumu kopums lauksaimniekiem visā slāpekļa apsaimniekošanas ciklā, 
ietverot ieteikumus par uzlabojumiem dzīvnieku ēdināšanā un dzīvnieku novietnēs, kūtsmēslu 
uzglabāšanā un iestrādē, kā arī amonjaka emisijas samazināšanā no minerālmēslu lietošanas. 
Efektīva amonjaka emisijas samazināšana ir panākama, saimniecībās ievērojot emisiju samazi-
nošos pasākumus visā slāpekļa apsaimniekošanas ciklā.

UDK	 636.083.1(474.3)+631.862(474.3)

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

Kopkataloga Id: 001002869
Hrosul, Viktoriia. Formation of Competitive Strategy of Restaurant Business 
Enterprises : the monograph / Viktoriia Hrosul, Kseniia Kalienik, Ilmars Krei-
tuss ; reviewers: Tatjana Vasiljeva, Tatul Mkrtchyan. — Riga : RISEBA University, 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (298 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 6,36 MB. — Bibliogrāfija: 184.-209. lp. — ISBN 978-9984-705-47-7 (PDF).
UDK	 640.432.012(477)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006224
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008093
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000108
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002869
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658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001002091
Jefimovs, Artjoms. Gamification in Grocery Loyalty Programs in Latvia as Value 
Enhancement for Customers / Artjoms Jefimovs, Patrick Koeck ; supervisor John 
Branch. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (48 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,39 MB. — (SSE Riga 
Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2020:10 (232)). — Bibliogrāfija: 41.-
43. lp. — ISBN 978-9984-822-54-9 (PDF).
UDK	 658.89(474.3)(047)+658.818(474.3)(047)+659.44(474.3)(047)

663  Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā rūpniecība. 
Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība.  
Alkohola rūpniecība

Kopkataloga Id: 001002294
Baltic Conference on Food Science and Technology (13 : 2019 : Jelgava, Lat-
vija). FoodBalt 2019 : 13th Baltic Conference on Food Science and Technology 
„Food. Nutrition. Well-Being.” and NEEFood 2019 : 5th North and East European 
Congress on Food, Jelgava, May 2-3, 2019 : abstract book / editors-in-chief and 
responsible compilers of abstract book: Evita Straumite and Ruta Galoburda ; 
Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Techno-
logy. — Jelgava : LLU, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (160 lp., PDF) ; 1,95 MB. — Re-
sursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Autoru rādītājs: 156.-159. lp. — ISBN 
9789984483177 (kļūda).
UDK	 663/664(062)+637(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002091
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001002294


Latvijas jaunākās grāmatas 2020 Nr. 21, 1.–15. novembris

22

7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001004277
Albiņš, Uģis. [Formas] / Uģis Albiņš. — [Rīga] : Low, 2019. — 14 nenumurētas lp. : 
ilustrācijas ; 29 cm. — Datu veidotāja piešķirts nosaukums. — Bez lingvistiska 
satura.

A n o t ā c i j a :  2019. gada novembrī galerijā „Low” notika Uģa Albiņa izstāde „Benetitāles 
ziedēšana”. Izstādē bija vērojamas autora tehnikā veidotas gaismas skulptūras, neeksistējoši, 3d 
printēti scenāriji, datorgrafikas, CNC mašinērijas izpildījumi, mākslīgā intelekta ģenerētas for-
mas. Šis izdevums, iespējams, atspoguļo izstādes materiālus. 

UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001004188
Briģe, Digne. Kastīšu-mapīšu vācēju kultūra / Digne Briģe. — [Rīga] : Latvijas 
Mākslas akadēmija, 2020. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Latvijas 
Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a :  Viena kastīte šeit, viena mapīte tur. Būtu labi, ja būtu tikai pa vienam! Šobrīd 
rokdarbu materiāli, dokumenti un slikti pieņemti lēmumi ir pārpildījuši dzīvojamo telpu. Sadzī-
ves realitāte parādīta tāda, kāda tā ir — drūma un slikti apgaismota. Dažuviet vēl redzami tīri, 
balti laukumi — neapkrauti, skaidrības pildīti…

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

Kopkataloga Id: 001005234
Deinate, Elīna. I Want That Flower in My Hand / Elīna Deinate. — [Rīga] : Latvi-
jas Mākslas akadēmija, 2020. — 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Latvi-
jas Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. — Bez lingvistiska satura.

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

UDK	 7.071.1(474.3)+741(474.3)

Kopkataloga Id: 001004183
Dūka, Madara. „Ilzenes” / Madara Dūka. — [Rīga] : Latvijas Mākslas akadēmija, 
2020. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Latvijas Mākslas akadēmija. 
Kustība. Attēls. Skaņa. — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a :  Ilustrāciju sērija „Ilzenes” ir atmiņu stāsts par laiku, kad autores dzīvesvieta 
atradās kādā nelielā rūpnīcā. Pirmo septiņu dzīves gadu atmiņas, kurās dominē industriāli skati, 
ir sajaukušās kopā ar bērna fantāziju, izdomātām spēlītēm, ilgām pēc dabas un zinātkāres izpētīt 
visu, ko drīkst.

UDK	 7.071.1(474.3)+741(474.3)

Kopkataloga Id: 001004267
Ēķe, Sigita. Caurums / Sigita Ēķe. — Rīga : [Latvijas Mākslas akadēmija], 2019. — 
22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Latvijas Mākslas akadēmija. Kustība. 
Attēls. Skaņa. — Bez lingvistiska satura.

A n o t ā c i j a :  Sigita Ēķe par savu ZUN lasīšanas iespaidā tapušo zīnu: „ZUN, ZUN, ZUN? 
Caurums, CAURUMS, Caurums? Omulīgais Kurtumzls iekuļas jaunos un vecos, neizskaidrojamos 
un izskaidrojamos, mistiskos un ikdienišķos notikumos. Kurtumzl, kur tu esi? Vai tev ir labi? Kur 
es esmu un vai man ir labi? Kurtumzl?”.

UDK	 7.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004277
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004188
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005234
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004183
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004267


Latvijas jaunākās grāmatas 2020 Nr. 21, 1.–15. novembris

23

Kopkataloga Id: 001004671
Freimanis, Kristaps. aptuveni / Kristaps Freimanis. — Rīga : [Latvijas Mākslas 
akadēmija], 2019. — 52 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15×10 cm. — Latvijas 
Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. 

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

UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001004666
Jegorova, Baiba. Skudriņas čaklkājītes / Baiba Jegorova. — Rīga : [Latvijas 
Mākslas akadēmija], 2019. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14×10 cm. — Lat-
vijas Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. — Bez lingvistiska satura.

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

UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001004170
Kalniņš, Toms. Freaks of „KKC” / Toms Kalniņš. — [Rīga] : Latvijas Mākslas aka-
dēmija, 2020. — 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Latvijas Mākslas 
akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. 

A n o t ā c i j a :  Izdevumā atbalsi raduši cilvēki, kas ir izcēlušies ar savu spilgto personību 
bārā „Kaņepes Kultūras Centrs” — diedelmanis, svešu dzērienu tīkotājs, klavieru trinkšķinātājs 
u.c. kolorīti tēli.

UDK	 7.071.1(474.3)+741(474.3)

Kopkataloga Id: 001006518
Minecraft / sarakstījis Tomass Makbraiens ; Raiena Mārša ilustrācijas ; tulkojusi 
Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone ; Mojang. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2020].

Varenas celtnes : projekti, kas iedvesmo. — 93 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Minecraft. Epic Bases. — ISBN 
978-9934-16-892-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai tev padodas būvniecība? Vai nepieciešama iedvesma nākamajam vērienī-
gajam projektam? Tavi meklējumi ir galā! Iepazīsti leģendārās celtnes, ko projektējis „Ducis”! Tā 
sauc ģildi, kurā apvienojušies izcili būvnieki, kuri labprāt izrādīs savus fantastiskākos šedevrus, 
tostarp lidojošus gaisa kuģus un zemūdens štābus. Grāmatā ir apkopoti daudzi fantastiski pro-
jekti, kas iedvesmos visu vecumu „Minecraft” cienītājus.

UDK	 795(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001004306
Orange, Valentin. Nac Nac / Orange Valentin. — Rīga : LMA, 2019. — 16 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Latvijas Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. 
Skaņa. 

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

UDK	 7.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004671
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004666
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004170
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006518
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004306
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Kopkataloga Id: 001004260
Rizkova, Tatjana. Parallel / Tatjana Rizkova. — Riga : Latvijas Mākslas akadēmi-
ja, 2019. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Latvijas Mākslas akadē-
mija. Kustība. Attēls. Skaņa. 

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

UDK	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001005235
Švābe, Kristiāna. My Lovely Strange Colouring Book / Kristiāna Švābe. — [Rīga] : 
Latvijas Mākslas akadēmija, 2020. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Latvijas Mākslas akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. — Bez lingvistiska satura.

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

UDK	 7.071.1(474.3)+741(474.3)

Kopkataloga Id: 001004169
VKN KAS / [ievads]: Mārtiņš Ratniks, Armands Zelčs, Ivs Zenne ; Latvijas Mākslas 
akadēmija. — [Rīga] : Latvijas Mākslas akadēmija, 2019.

2, 2019. — 58, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.
A n o t ā c i j a :  Šis izdevums ir rezultāts divās Latvijas Mākslas akadēmijas studiju apakš-

nozarēs — „Vizuālā komunikācija” (VKN) un „Kustība, attēls, skaņa” (KAS) — semestri ilgušām 
studijām priekšmetos „Komunikācijas grafika”, „Tipogrāfiskie darbi” un „Tipogrāfija un forma”.

UDK	 74/76(474.3)(083.82)

Kopkataloga Id: 001004254
Zabludovska, Jana. Zoo / Jana Zabludovska. — [Rīga] : Latvijas Mākslas aka-
dēmija, 2020. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Latvijas Mākslas 
akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. — Bez lingvistiska satura.

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

UDK	 78.071.1(474.3)+74/76(474.3)

Kopkataloga Id: 001004651
Zvirbule, Karlihna Marta. The Best of WC & ZLS / Karlihna Marta Zvirbule. — 
Rīga : LMA, 2019. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Latvijas Mākslas 
akadēmija. Kustība. Attēls. Skaņa. 

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

UDK	 7.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004260
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005235
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004169
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004254
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004651
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791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 001000055
Latvijas Nacionālais kinematogrāfijas centrs. Films from Latvia / National 
Film Centre of Latvia. — [Rīga] : National Film Centre of Latvia, [2020].

2019/2022. — 1 tiešsaistes resurss (92 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,76 MB. 
UDK	 791.2(474.3)(083.82)

Kopkataloga Id: 000999730
Nacionālais kino centrs. Kino skolās : metodiskais materiāls skolotājiem / di-
zains: Dace Eglīte ; projekta vadītāja Dita Rietuma ; Nacionālais kino centrs. — 
[Rīga] : Nacionālais kino centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (134 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 9,61 MB. — „Latvijas filmas Latvijas simtgadei”—Datnes 1. lapā. 

A n o t ā c i j a :  Metodiskais materiāls skolotājiem ir veidots, lai veicinātu Latvijas kino un 
Latvijā radīto filmu integrāciju mācību procesā. Sadarbojoties izglītības speciālistiem un kino 
teorētiķiem, izveidots materiāls, kurā apkopoti mācību stundu plāni un darba lapas, kā arī pla-
šāki apraksti par tām filmām, kuru fragmentus aicinām izmantot mācību procesā. Filmas un mā-
cību stundu plānus ieteicams izmantot dažādu mācību priekšmetu, piemēram, sociālo zinību, 
Latvijas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, kulturoloģijas un vizuālās 
mākslas satura apguvē.

UDK	 791.2(474.3)(072)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000992555
Rodiņa, Ieva. Eduarda Smiļģa režija un modernisms (1920-1945) : promocijas 
darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai mūzikā, vizuālajās māk-
slās un arhitektūrā, teātra un kino vēstures un teorijas apakšnozarē / Ieva Rodi-
ņa ; darba zinātniskā vadītāja Dr.habil.art., Dr.philol. Silvija Radzobe ; darba re-
cenzenti: Dr.art. Rūta Muktupāvela, Dr.philol. Elīna Vasiļjeva, Dr.art. Stella Pelše, 
Dr.art. Guna Zeltiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = Stage 
Directing of Eduards Smiļģis and Modernism (1920-1945) : summary of doctoral 
thesis submitted for scientific doctoral degree in music, visual arts and archi-
tecture, subfield of theatre and film history and theory / Ieva Rodiņa ; supervi-
sor Dr.habil.art., Dr.philol. Silvija Radzobe ; reviewers: Dr.art. Rūta Muktupāvela, 
Dr.philol. Elīna Vasiļjeva, Dr.art. Stella Pelše, Dr.art. Guna Zeltiņa ; University of 
Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 61 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-61. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9934-18-538-0 (brošēts).
UDK	 792.071.2.027(474.3)(043.2)

793.3  Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 001006191
Alpa, Maruta. Jaunrades dejas / sastādītāja Maruta Alpa ; redaktore Elita Priedī-
te. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2020.

XVII [17]. — 448 lpp. : ilustrācijas, notis ; 21 cm + pielikums (zibatmiņa). — 
ISBN 978-9934-528-39-2 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Latviešu skatuviskās dejas kolektīvu repertuārs papildināts ar 34 jaunām 
dejām! Latvijas Nacionālā kultūras centra izdotajā krājumā „Jaunrades dejas XVII” apkopotas la-
bākās 2020. gada XXII Jaunrades deju konkursa dejas, kuras veidojuši 15 horeogrāfi. Izdevumā 
iekļauti 34 deju apraksti, grafiskie zīmējumi, nošu materiāls, bet zibatmiņā — video ieraksti un 
deju fonogrammas.

UDK	 793.31(474.3)+78.085.7(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000055
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000999730
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992555
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006191
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796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001006227
Mazurs, Nikolajs. Pašizaugsmes basketbola dienasgrāmata = Basketball Work-
book for Success / projekta vadītājs Nikolajs Mazurs ; fotogrāfs Jānis Martels ; 
grafiskā dizaina izstrāde: Aija Pastare, Līga Pērvisa ; vāka mākslinieciskais nofor-
mējums: Laima Kalvāne. — [Rīga] : [Nikolajs Mazurs], [2020]. — 314 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 25 cm + pielikums (1 salocīta lp.). — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-23-151-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  BK „Ogre” galvenais treneris Nikolajs Mazurs startējis jaunā lauciņā, izvei-
dojot darba dienasgrāmatu jaunajiem basketbolistiem. Izdevumā apkopota Latvijas basketbo-
la zvaigžņu Jāņa Strēlnieka, Daira Bertāna, Anžeja Pasečnika, Rodiona Kuruca, Rolanda Šmita, 
Riharda Lomaža, Kristapa Dārgā un Eiropas top tiesneša Oļega Latiševa pieredzes stāsti, kā arī 
milzum daudz praktisku padomu, kas var palīdzēt jaunajiem basketbolistiem piepildīt sapņus un 
sasniegt mērķus. Grāmata par to, kā uzstādīt un sasniegt mērķus, kā pieiet treniņu procesam, kā 
uzturēt labu sportisko formu, kā sagatavot sevi treniņiem un spēlēm, kā analizēt padarīto darbu, 
kā disciplinēt sevi un apgūt jaunas iemaņas.

UDK	 796.323.2.015.2(093.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006227
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001000032
Language for International Communication (4 : 2019 : Rīga, Latvija). Lan-
guage for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives : 
4th International symposium, 11-12 April 2019, Riga / editors: Dr.philol. Laura 
Karpinska (editor-in-chief), Dr.paed. Monta Farneste, Dr.philol. Alla Placinska, 
Dr.philol. Elena Vladimirska ; University of Latvia. — Riga : University of Latvia 
Press, [2020].

Volume 3. — 1 tiešsaistes resurss (467 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 5,52 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934185533. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, franču un 
spāņu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-562-5 
(PDF).

UDK	 81’1(062)+81’27(062)

Kopkataloga Id: 001004465
Onomastikas pētījumi = Onomastic Investigations : starptautiskās zinātnis-
kās konferences „Onomastikas pētījumi” rakstu krājums / atbildīgie redaktori: 
Dr.philol. Laimute Balode, Dr.phil. Kristians Čīšangs ; literārās redaktores: Dace 
Strelēvica-Ošiņa, Ilze Štrausa ; dizains: Sanda Rapa. — Rīga : LU Latviešu valodas 
institūts, 2020.

II [2]. — 342, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — Teksts angļu, latviešu, krievu un vācu valodā, anotācijas angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-580-03-1 (iesiets).

UDK	 81’373.2(082)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001006555
Pelītes Paulas bilžu vārdnīca / [Lieve Boumans] ; tulkojusi Agnese Strazdiņa. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Emma’s Mouse Dictionary. — ISBN 978-9934-16-874-1 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Jaukajā bilžu vārdnīcā ietverts vairāk nekā 200 objektu. Tā radīta, lai kopīgi 
uzspēlētu spēli „Kas tas ir?”, un drīz vien bērniņš pratīs nosaukt attēlotās būtnes un priekšmetus.

UDK	 811.174(02.053.2)+087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001000032
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001004465
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006555
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001007397
Citas debesis : angļu un amerikāņu klasisko šausmu stāstu izlase / sastādījusi un 
no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktors Daina Grūbe ; vāka dizaina 
un vinješu autors Didzis Upens. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 415, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-0-8225-2 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Amerikāņu šausmu un fantāzijas klasiķis H.F. Lavkrafts savā 1927. gadā pub-
licētajā esejā „Pārdabiskās šausmas literatūrā” aprakstījis šo daiļliteratūras žanru vēsturi un at-
tīstību. Esejā analizēti daudzu autoru darbi. Šajā krājumā tulkotāja Aija Čerņevska apkopojusi 
stāstus, kas izpelnījušies augstu novērtējumu no H.F. Lavkrafta puses un šķiet izturējuši laika 
pārbaudi arī līdz mūsdienām — tos joprojām var lasīt ar interesi (un drebuļiem). Sakārtotāja 
grāmatā mēģinājusi apvienot pēc iespējas dažādu autoru stilu un daudzveidīgus baismu atmos-
fēras radīšanas paņēmienus. Papildus stāstiem grāmatā sniegta īsa informācija par autoriem un 
fragmenti no H.F. Lavkrafta esejas „Pārdabiskās šausmas literatūrā”.

UDK	 821.111-344(082)+821.111(73)-344(082)

Kopkataloga Id: 001007315
Montefjore, Santa. Mīlestības aizvējā : romāns / Santa Montefjore ; no angļu va-
lodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jun-
dze. — Rīga : Kontinents, [2020]. — 475, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Here and Now. — ISBN 978-9984-35-994-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Merigolda vienmēr ir gādājusi par citiem — aprūpējusi savus tuviniekus, va-
dījusi piemājas veikaliņu un bijusi sabiedrības dvēsele. Uzzinot, ka pamazām sāk zaudēt atmiņu, 
Merigolda krīt izmisumā. Vai tiešām viņa aizmirsīs itin visu? Savas meitas, māti un mīļoto vīru? 
Tomēr Merigoldas ģimene negrasās padoties un apņemas viņu atbalstīt ik uz soļa. Arī Merigoldas 
draugi un kaimiņi ir gatavi jebkurā brīdī sniegt palīdzīgu roku. Apkārtējo bezgalīgās mīlestības 
iekļauta, Merigolda saprot, ka patiesībā ir laimīga un ka ikviens viņas dzīves mirklis bijis ārkārtīgi 
vērtīgs, pat ja izkritis no atmiņu mozaīkas.

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001007381
Railija, Lūsinda. Saules māsa : Elektras stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valo-
das tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020]. — 716 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Septiņas māsas / Lūsinda Railija ; [6. 
grāmata]). — Bibliogrāfija: [717.-718.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Sun Sis-
ter. — ISBN 978-9934-0-9079-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Apkārtējiem šķiet, ka Elektrai ir viss: būdama pieprasīta modele, viņa ir 
skaista, bagāta un slavena. Taču tas ir tikai ārējais iespaids. Elektras trauslo garīgo pasauli ir 
satricinājusi mīļotā tēva nāve. Cenšoties nomākt bēdas, Elektra pievēršas alkoholam un narko-
tikām, un tuvinieki satraucas par viņas veselību. Tad Elektra saņem vēstuli no svešinieces, kura 
apgalvo, ka ir viņas vecāmāte…

UDK	 821.111(417)-31

Kopkataloga Id: 001006263
Robsone, Amanda. dvīņu dvēseļu dzelmē / Amanda Robsone ; no angļu valodas 
tulkojusi Vija Stabulniece ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, 
[2020]. — 278, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: guilt. — ISBN 978-9934-
20-416-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dvīņu māsas Zāra un Miranda vienmēr viena otru ir atbalstījušas. Kad Zāra 
satiek Sebastjanu, viss mainās. Tikšanās ar izskatīgo, harismātisko un bīstamo Sebastjanu draud 
izjaukt māsu attiecības. Bet vai viņš viens pats pie tā ir vainīgs? Vai arī zem tā visa slēpjas dziļāki 
aizvainojumi? Savstarpējās attiecības ir kļuvušas pārāk saspīlētas un ieilgušajam konfliktam ir 
neatgriezeniskas sekas. Tiek laupīta dzīvība. Paliek tikai neatrisināts jautājums — kurš?

UDK	 821.111-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007397
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007315
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007381
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006263
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Kopkataloga Id: 001007430
Roulinga, Dž. K. Kalambols laiku lokos / Dž.K. Roulinga ; no angļu valodas tulko-
jusi Laura Dreiže ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 
128, [4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Quidditch 
Through the Ages. — ISBN 978-9934-0-8952-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ja kādreiz esi gudrojis, no kurienes radies zelta zibsnis, kā tapa āmurgalvas 
un kāpēc uz Klingtonas „Klaidoņu” formastērpa ir attēlots gaļas cirvis, tev jāizlasa šī grāmata. 
Kā zināms, Dž.K. Roulinga ir radījusi grāmatu sēriju par Hariju Poteru. Labdarības nolūkos Dž.K. 
Roulinga ir uzrakstījusi vēl trīs grāmatas: „Kalambols laiku lokos” un „Fantastiskās būtnes — un 
kur tās meklēt”, kā arī „Dziesminieka Ķestera pasakas”.

UDK	 821.111-93-312.9

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001007046
Karlena, Odrija. Kalendāra meitene / Odrija Karlena ; no angļu valodas tulkojusi 
Ligita Lukstraupe ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

IV [4. daļa], Oktobris — decembris. — 412, [2] lpp. ; 23 cm. — (Kalendāra mei-
tene / Odrija Karlena ; IV [4]). — Oriģinālnosaukums: Calendar Girl. — ISBN 
978-9934-0-9105-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mia Sondersa ir veikusi garu ceļu, un viņas ceļojums noslēgsies Holivudā, 
Ņujorkā un Aspenā. Oktobrī Mia sāk darbu doktora Hofmana slavenību televīzijas šovā, veidojot 
sižetu „Dzīvo skaisti”. Viņas draugs Vess cenšas atgūties pēc teroristu gūsta izraisītajām veselības 
problēmām, un abi kopā viņi uzveic dzīves saceltās vētras. Novembrī Mia dodas uz Ņujorku, lai 
televīzijas šovam ierakstītu raidījumus par Pateicības dienu. Pamazām vien visi Mias sapņi īste-
nojas, ja neskaita vienu… Un decembrī mūsu meitene nokļūst ziemas pasakā — Aspenā Kolorado, 
lai filmētu vietējos māksliniekus. Mias ceļojums tuvojas nobeigumam, kuru visi tik ļoti gaida!

UDK	 821.111(73)-993

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001006281
Junka, Katrīna. Drosme mīlēt : krīti, tici, mīli… / Katrīna Junka ; no vācu valodas 
tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārā redaktore 
Marita Freija. — Rīga : Jumava, [2020]. — 347, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Liebe wird aus Mut gemacht. — ISBN 978-9934-20-414-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Divdesmitgadīga jauniete, bez kaitīgiem ieradumiem un normālu veselību, 
pēkšņi piedzīvo drausmīgu diagnozi — leikēmija. Seko ķīmijterapija, matu zaudēšana. Slimība ir 
apārstēta, bet nav nekādas garantijas, ka tā neatkārtosies. Koledžā paņemts akadēmiskais atvaļi-
nājums, bet māc šaubas, vai vispār ir vērts turpināt mācības, ja drīz var nomirt. Viņa ir pārsteigta, 
ka pēc atgriešanās no slimnīcas vecāki uzdāvina auto — ko tad, ja… Kā ar šo domu dzīvot tālāk? 
Vai šādā stāvoklī ir vēlams iemīlēties un dibināt attiecības? Ko jūt slimnieks? Cik nozīmīgi ir sīku-
mi? Līdz ar diagnozi viss ir mainījies.

UDK	 821.112.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007430
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007046
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006281
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Kopkataloga Id: 001006409
Kopštāla, Dagmāra. Dienasgrāmata : 1917-1923 / Dagmāra Kopštāla ; no vācu va-
lodas tulkojusi Anita Muitiniece ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskā 
redaktore Barba Ekmane ; literārais redaktors Andris Dzenis ; priekšvārds: Ojārs 
Spārītis ; grafiskais noformējums: Ivars Vimba. — Rīga : Jumava, [2020]. — 205, 
[2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Vācu oriģināla („Tagebuch der 
Dagmar Kopfstahl”) rokraksta atšifrējums: Dītmars un Kristiana Hinci (Dietmar 
und Christiane Hinz). — ISBN 978-9934-20-429-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rīgas baltvāciešu ģimenē dzimušās Dagmāras Kopštālas dienasgrāmatā ap-
rakstītajā laikā no 1917. gada marta līdz 1923. gada martam atspoguļojas dažādu Mīlgrāvja sociālo 
slāņu pārstāvju pieredze un pārdzīvojumi Latvijas vēsturei nozīmīgā laikā. Gados, kad norisinās 
Pirmā pasaules kara notikumi un mūsu teritorijā Krievijas un Vācijas impēriskās armijas izšķir 
Eiropas likteni, ar Rīgas vācu meiteņu ģimnāzijas skolnieces acīm skatītie notikumi veido mūs-
dienu vēstures pamatu. Tajā ir vieta gan revolucionārām, gan anarhistiskām epizodēm, Latvijas 
valsts dibināšanai un boļševiku mēģinājumam atņemt mūsu neatkarību. Kara un šausmu atmos-
fērā strauji pieaugošās pusaudzes vērtējums kā nežēlīga laikmeta hronika atklāj gan sarkanā, gan 
baltā terora briesmu darbus, dzimstošās Latvijas valsts pirmos soļus. Dienasgrāmata ikvienam 
būs saistoša lasāmviela ar savu emocionalitāti un „mazā cilvēka” ilgām pēc laimes un prieka pat 
izmisuma brīžos.

UDK	 821.112.2-94+821.112.2(092)(044)

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 001007009
Lunde, Maja. Bišu vēsture : romāns / Maja Lunde ; no norvēģu valodas tulko-
jusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 
399 lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Bienes historie. — ISBN 978-9934-0-
9023-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Anglija 1851. gads. Viljams ir sēklu tirgotājs, kurš vēlas izgatavot jauna pavei-
da bišu stropu — tādu, kas viņam un viņa bērniem nodrošinās slavu un atpazīstamību. ASV 2007. 
gads. Džordžs, biškopis, kurš uzsācis bezcerīgu cīņu, pretojoties modernajām lauksaimniecības 
metodēm, cer, ka viņa dēls būs viņam atbalsts. Ķīna 2098. gads. Bites jau sen kā ir pazudušas, un 
Tao ar roku apputeksnē augļu kokus. Kad pēc traģiska negadījuma valdības pārstāvji aizved prom 
viņas dēlu un nesniedz nekādas ziņas par viņa likteni, Tao uzsāk nogurdinošu ceļu, lai noskaidro-
tu, kas patiesībā ir noticis. Neaizmirstamais, izglītojošais un brīnišķīgi uzrakstītais romāns „Bišu 
vēsture” vienā stāstā apvieno trīs pavisam atšķirīgas sižeta līnijas, kurās vienlīdz liela uzmanība 
ir pievērsta bērnu un vecāku savstarpējo attiecību svarīgumam un mūsu attieksmei pret dabu un 
cilvēci kopumā.

UDK	 821.113.5-31

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001006403
Gerhardsena, Karina. Melnais ledus : krimināldetektīvs / Karina Gerhardsena ; 
no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — 
Rīga : Jumava, [2020]. — 269, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Det som 
göms i snö. — ISBN 978-9934-20-430-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ziemā uz slidena ceļa notiek traģisks negadījums — dziļā gravā iegāžas au-
tomašīna. Vīrietis, kurš traucas pa sniegotajiem ceļiem. Sieviete, kura uzticējusies un iekāpusi 
svešinieka mašīnā. Mīlnieki, kas brauc meklēt nošķirtu tikšanās vietu. Viņi visi ir braukuši gar 
to pašu gravu. Kad avarējušo un pilnīgi apsnigušo mašīnu pēc četrām dienām atrod, atklājās, 
ka upuris ir miris milzīgās mokās. Nezinot cits cita eksistenci, varoņi tiek iesaistīti vardarbības 
spirālē, un, kaut arī neviens no viņiem nezina visu patiesību, kāds zina pietiekami, lai pastāstītu 
stāstu.

UDK	 821.113.6-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006409
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007009
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006403
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821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001006206
Kamī, Albērs. Mēris : romāns / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Maija 
Silmale. — Rīga : Jumava, [2020]. — 254, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: 
La Peste. — ISBN 978-9934-572-59-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ar romānu „Mēris” ievērojamais franču eksistenciālisma filozofijas pamatli-
cējs un rakstnieks Albērs Kamī iegājis literatūras vēsturē kā Pretošanās kustības hronists. 1947. 
gadā romāns gūst tik milzīgus panākumus, ka drīz vien pēc tam tiek iekļauts vārdnīcās, lai ilus-
trētu jaunā vārdu salikuma „best-seller” nozīmi. Romāns rodas Otrā pasaules kara laikā un ir 
rakstnieka atsauce uz vēstures dramatiskajiem notikumiem.

UDK	 821.133.1-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001007458
Harmss, Daniils. Ļoti briesmīgs notikums : dzejoļi bērniem / Daniils Harmss ; 
atdzejojums, pēcvārds: Kārlis Vērdiņš ; ilustrējis Reinis Pētersons ; redaktore 
Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, [2020]. — 78, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots no krievu valodas. — ISBN 978-9934-574-
45-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Harmsa dzeja bērniem nes sevī to pašu „literāro trakumu un izaicinājumu”, 
kas piemīt viņa daiļradei kopumā: „absurda meistars”, „sirreālisma elementi”, „futūrisms”, „he-
penings” — šādi apzīmējumi tiek lietoti, jo ir grūti precīzi noformulēt Harmsa tekstu pievilcības 
cēloņus. Spēles ar valodu un dzejoļu dinamiskie, jocīgie sižeti padara viņa bērnu dzeju viegli uz-
tveramu un viegli prātā paturamu. Atdzejojot šos darbus latviski, Kārlis Vērdiņš centies saglabāt 
Harmsa neatdarināmo spēles prieku un negantību.

UDK	 821.161.1-93-1

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001006208
Aizpuriete, Amanda. Pirms izvākšanās / Amanda Aizpuriete ; redaktore Cilda 
Redliha ; māksliniece Anna Aizsilniece ; foto: Jānis Deinats. — [Rīga] : Neputns, 
[2020]. — 205, [5] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-565-99-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā krājumā apkopoti pēdējo septiņu gadu laikā tapušie dzejoļi. To veido 
četras nodaļas. Pirmā nodaļa „Mana mandala” ir dzejnieces ikdienas vērojumi no dzīvesvietām 
Kauguros un Grīziņkalnā, un šajā ikdienā slēpto dziļāko sakarību meklējumi. Otrā nodaļa „Rek-
viēms un roze” — par esību blakus mirušam mīļotajam cilvēkam, kuru aizmirst nav vērts pat 
censties, par emociju atblāzmām mūža turpinājumā. Trešā nodaļa „Jurģu rītā” — pārmaiņu neiz-
bēgamības apjausma. Savukārt ceturtā nodaļa „Ja nav iemesla apstāties” ir autores dialogi ar savu 
iekšējo nepieciešamību rakstīt.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001006430
Auseklis. Gaismas pils / Auseklis ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; ievads: Juris Visockis. — Rīga : Jumava, 
[2020]. — 61, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-20-428-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Alojieši lepojas ar saviem novadniekiem — dzejnieku Ausekli un Dziesmu 
svētku virsdiriģentu Indriķi Zīli. Abu dzīve un daiļrade saistīta ar latviskās pašapziņas veidošanu 
un dziesmu gara uzturēšanu. Patiesi sajūsmina, ka Ausekļa mantojums nav zudis un sajūtams 
arī ikdienā Alojas jauniešos. Tas iedegas katrā latvietī, kad dziesmu svētkos skan „Gaismas pils”. 
Šādi brīži dzēš laika robežas un kopā ar pili ceļ mūsu nacionālo pašapziņu un izgaismo patiesās 
vērtības.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006206
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006208
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006430
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Kopkataloga Id: 001006407
Auziņš, Arnolds. Astotais bauslis : romāns / Arnolds Auziņš ; Emīla Garjāņa vāka 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Ju-
mava, [2020]. — 205, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-395-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ja ievērotu Mozus 10 baušļus, nevajadzētu ne tiesnešus, ne cietumus. Astotais 
bauslis brīdina nedot nepatiesu liecību pret savu tuvāko. Mēs dzīvojam šodienā, bet no pagātnes 
aizbēgt nav iespējams. Pat sīka nodevība ietekmē likteni. Kad cilvēku pazaudējam, tikai tad sā-
kam viņu īsti novērtēt. Mīlestība ir tik liela, ka naidam nepietiek vietas. Tas viss romānā.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001006242
Čaklais, Māris. Viņi dejoja vienu vasaru / Māris Čaklais ; Ivara Vimbas vāka 
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, 
[2020]. — 198, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-408-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejnieka vairāki simti dzejas rindu ieskandinātas mūzikā — solo dziesmās, 
kora dziesmās, teātra dziesmās. Visvairāk M. Čaklā dzejoļus mūzikā izmantojis Imants Kalniņš, kā 
arī J. Pavītols, Ē. Ķiģelis, R. Pauls, M. Brauns, J. Lūsēns V. Zilvers un daudzi citi. Daudzas dziesmas 
ierakstītas latviešu mūzikas vēsturē ar zelta burtiem.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001008128
Dimante, Inguna. ilūziju spēles / Inguna Dimante ; vāka dizaina autore Nataļ-
ja Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 172, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8580-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sibilla un Dagnis ir žilbinošs laulāts pāris. Ar sievas palīdzību Dagnis ir at-
radis veiksmes formulu interjera dizaina nozarē, kas nodrošina apskaužamu rocību un dzīves 
stilu. Taču kāds jauns pasūtījums birojam sašķoba viņu dzīvi. Atklājas laulības ļodzīgie pamati un 
pagātnē gūtās dvēseles rētas. Viņiem vēl nav 30, vai tiešām skapī jau noglabāti tik „smagi” skeleti? 
Dagnim tā ir muļķības dēļ pazaudēta mīlestība — Ita, ar kuru studēja dizaineros. Dagnis nolemj 
Itai piezvanīt, kaut gan precējies ir gan viņš, gan Ita… Sibillas noslēpums ir tik intīms un patiesība 
var būt tik postoša, ka par vaļsirdību nevar būt ne runas.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001005299
Dobele, Maira. Lupatiņu māja : interaktīva uzdevumu grāmata pēc Ineses Zan-
deres stāstu un Edmunda Jansona animācijas filmu motīviem / uzdevumu saturu 
izstrādājusi Maira Dobele ; ilustrējis Reinis Pētersons ; redaktore Inese Zandere ; 
dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, [2020]. — 31 nenumurēta lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — (Kā lupatiņi mācījās ; pirmā grāmata). — ISBN 978-9934-
574-07-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lupatiņus, mazos audumu bērniņus — Zeķīti, Cimdiņu, Lakatiņu un Spilven-
tiņu, mēs jau pazīstam no animācijas filmām un bilžu grāmatām. Kopā ar Kaķi viņi dzīvo savā 
audumu mājiņā un turpina izzināt pasauli ikdienas gaitās un rotaļās. Grāmata sekmēs bērnu in-
teresi par mācīšanos, jaunu un pazīstamu lietu izzināšanu.

UDK	 821.174-93-32+087.5

Kopkataloga Id: 001006211
Gaile, Inga. Rakstītāja : romāns / Inga Gaile ; literārā redaktore Gundega Blum-
berga ; zinātniskie konsultanti: Gundega Grīnuma un Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša 
vāka dizains. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2020]. — 213, [2] lpp. ; 22 cm. — (Es 
esmu… Ivande Kaija). — ISBN 978-9934-595-15-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ingas Gailes romāns „Rakstītāja” ir brīva un drosmīga Ivandes Kaijas dzīves-
stāsta interpretācija, lai arī tajā izmantoti vēsturiski fakti. Inga Gaile savos prozas darbos raksta 
par būšanu sievietei. Šoreiz — ierakstoties Ivandes Kaijas miesā un asinīs. Valoda kā sirds dunē-
šana, kaut īstie vārdi tiek meklēti, kā jau tas Rakstītājai pienākas. Tekstu, laiku un pasauļu saplu-
dinājums — organisks kā daba, ainava, bez inscenējuma arhitektūras. Un nekas nav vienkārši. Jo 
īpaši tad, kad tu esmu es, bet es — tu. Un tā bezgala…

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006407
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006242
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008128
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005299
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006211
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Kopkataloga Id: 001006404
Hānbergs, Ēriks. Draiskulības drukājumos presē un grāmatās / Ēriks Hānbergs ; 
Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 
literārā redaktore Inta Kārkliņa. — Rīga : Jumava, [2020]. — 123, [1] lpp. ; 17 cm. — 
ISBN 978-9934-20-417-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Esmu sapulcinājis vienuviet nopietnas nenopietnības un nenopietnas no-
pietnības: gan manis paustās, gan par mani paustās”, teic Ēriks Hānbergs. Ērika Hānberga dzim-
šanas dienas gaidās klajā tiek laista kārtējā omulība grāmata, kurā viņš tikai ar sev piemītošu 
humora izjūtu ir apkopojis vairāku gadu gan savus rakstus par interesantiem atgadījumiem „iz 
dzīves”, gan vairāku kolēģu, draugu un laikabiedru izteikumus par viņu.

UDK	 821.174-92

Kopkataloga Id: 001008131
Helds, Juris. Svētījiet maldugunis / Juris Helds ; māksliniece Lilija Dinere ; re-
daktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 95, [1] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-0-9001-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzeja balstās nevis uz empīrisko pieredzi, izzināmo pasauli, bet gan uz vārdā 
nenosaukto, priekšnojautās un intuīcijā pastāvošo. Autors tam tuvojas caur vīzijām, arhetipiem, 
metafiziskiem tēliem. Dzeju caurvij dziļš kultūrvēsturiskais slānis un bagātīgas, neparastas meta-
foras. Kā papildu vērtība šim izdevumam nenoliedzami jāmin krāšņais, izteiksmīgais mākslinie-
ces Lilijas Dineres veidotais vāks.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001006214
Jotkus, Nansija. Sniegavīrs / Nansija Jotkus ; ilustratore Zane Šarkovska ; di-
zains: Inese Rēvalde. — [Rīga] : [Nansija Jotkus], 2020. — 32, [5] lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-161-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bērnu grāmata par to, kā, kliedējot garlaicību, brālis ar māsu piedzīvo brīnu-
mu, savā pagalmā uzveļot sniegavīru. Grāmata tiem, kuri tikko iemācījušies lasīt.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001006216
Jotkus, Nansija. The Snowman / Nansija Jotkus ; illustrations: Zane Šarkovska ; 
translated from Latvian to English by Zita Grante ; editor Judith Ann Bowles ; de-
sign: Inese Rēvalde. — [Rīga] : [Nansija Jotkus], 2020. — 32, [5] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Sniegavīrs. — ISBN 978-9934-23-162-9 (iesiets).
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001008078
Judina, Dace. Pēdas putekļos / Dace Judina ; Artūra Nīmaņa vāka dizains un 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2020]. — 379, [4] lpp. : portrets ; 21 cm. — (Izmeklē Anna Eliza-
bete / Dace Judina ; trīspadsmitā grāmata). — ISBN 978-9934-15-834-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc vizītes pie Ķesterkalnu reģes Silvijas uz naksnīgās šosejas mīklaini iet 
bojā ziņu aģentūras īpašnieks Tuncis. Viņa auto lūžņos atrodas ģenerālim Bozem nolaupītie do-
kumenti. Melnpils mērs Poķis pēc pamatīga tusiņa tiek ierullēts asfaltā. Abi upuri saistīti ar skan-
dalozo politisko spēku „Mājai un Ģimenei”. Savukārt no Sanktpēterburgas tiesu arhīva izgaisusi 
deviņkārtējā slepkavas lieta. Pēdas ved uz Rīgu… Tuvējo vēlēšanu gaisotnē šie notikumi rada 
sprādzienbīstamu gaisotni, kas var apdraudēt ne tikai Bozes un Kaķīša, bet daudzu amatpersonu 
karjeru un dzīvību. Tikmēr Dambergs ar māsadēlu Juri un komisāru Kraftigu Ēģiptē meklē Scara-
beo-Tour pazudušās darbinieces un Egona māsu Rasmu. Anna Elizabete devusies līdzi, lai atgūtu 
veselību, taču tiek ievilkta bīstamā spēlē un sastop savu bērnu dienu murgu…

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006404
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008131
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006214
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006216
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008078
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Kopkataloga Id: 001008073
Ketnere, Keita. Asteszvaigznes brīdinājums : [romāna] „Samta nakts bērns” 3. 
daļa / Keita Ketnere ; vāka dizains: Dace Kamela. — [Rīga] : Virja LK, 2020. — 
256 lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-8880-1-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns ar jaunas sievietes Lienes acīm gudri vēsta ne tikai par viņas likte-
ni, mīlestību un pārdzīvojumiem, bet ar spilgtām epizodēm parāda dzīvi Latvijā padomju laikos. 
Mūsdienu jaunieši nevar iedomāties, ka vārda brīvība var būt delikatese, ko ikdienā nevar atļau-
ties baudīt. Šķietami nekaitīgas mājas viesības nākamajā rītā var novest pie atlaišanas no darba, 
jo kāds no viesiem izrādījies „stukačs”. Uzzināsiet arī par niansēm, ko neraksta Latvijas vēstures 
grāmatu lappusēs: kā organizēja pagrīdes spēļu zāles; kā ieprecēt (iegādāties) dzīvokli laikā, kad 
tos pirkt bija aizliegts; kā slavenā hokeja komanda palīdzēja apturēt vergturību; kā ar varu, viltu 
un apmānu piespiesti cilvēki apsargu stingrā uzraudzībā par velti būvē augstāko amatu partijas 
biedru mājas.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001007955
Krekle, Maija. Vēlreiz tu un es : romāni / Maija Krekle ; māksliniece Dina Ābe-
le. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 374, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-15-
023-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā vienos vākos ir salikti divi sižetiski saistīti romāni — „Vita Brevis. 
Vēlreiz”, kuru Maija Krekle uzskata par savu mūža darbu, un tā turpinājums „Brisele. Tu. Brise-
le. Es”. „Vita brevis. Vēlreiz” Edvīns atstāj lielo mīlu Mairitu un visiem par pārsteigumu apprec 
skaisto kursa biedreni, turīga un slavena ārsta meitu. Studiju biedri nenojauš, ka tās patiesībā ir 
Lovitas atvadas, viņa ir neglābjami slima… „Brisele. Tu. Brisele. Es” Briseles lidostā nejauši iepa-
zīstas Gerda un Jurģis. Jaunie cilvēki iemīlas viens otrā, nenojaušot, ka abu vecāki ir cieši saistīti. 
Jurģa tēvs nav audzinājis savu dēlu, un dēls nav redzējis tēvu. Gerdu audzinājis Jurģa tēvs, viņš ir 
Gerdas ideālais vīrietis, kuram audžumeitas skatījumā nav un nedrīkst būt neviena noslēpuma, 
kur nu vēl nezināmi fakti pagātnē. Diemžēl dzīve nav viens vienīgs laternas izgaismots laukums. 
Liktenīgie triecieni un dzimtas apslēptie fakti var arī nebūt pa spēkam ne vecākiem, ne viņu bēr-
niem.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001006427
Kūlis, Ēriks. Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest : ironiskā proza / Ēriks Kū-
lis ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 173, [2] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-20-420-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ironiskai prozai piemīt maķenīt radniecīgas attiecības gan ar pašu nopietnā-
ko literatūru, jo arī tās rūpju pilnajā vaigā par dzīves subjektīvismu pavīd kāda smaida ēna, gan ar 
humoresku, kas, ļoti iespējams, dažus nejaušus gēnus varētu būt saķērusi no kāda lecīga feļetona.

UDK	 821.174-7

Kopkataloga Id: 001008123
Laganovska, Vija. Pirms un pēc : stāsti / Vija Laganovska ; Kristas Jūlijas Kreiš-
manes vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 
157, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8741-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieces Vijas Laganovskas debija prozā: vienpadsmit stāsti ar plašu laika 
un telpas ģeogrāfiju. Tie pa līkloču taciņām ved uz pirmskara un kara gadiem un tad atgriežas 
mūsdienās, ved uz vecu Latvijas lauku māju spelgonī, uz kādu visu aizmirstu internātskolu, uz Lā-
dogas ezeru, uz divistabu dzīvokli Valmieras nomalē un grēksūdzes kabīni. Un vienmēr un visur 
jādomā par to, kas tiešām ir vērtīgs un cīņas vērts. Par to, kas tu esi, cilvēk?

UDK	 821.174-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008073
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007955
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006427
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008123
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Kopkataloga Id: 001006298
Loinerte, Luāna. Jānis Lapiņš. Karogs, vējos atraisījies, skrej / Luāna Loiner-
te ; Ivara Vimbas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore San-
ta Kugrēna ; priekšvārda autore un bibliogrāfijas sastādītāja Ingrīda Rence. — 
Rīga : Jumava, [2020]. — 140, [3] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Publikāciju saraksts: 105.-140. lpp., bibliogrāfija: 
[141.] lpp. — ISBN 978-9934-20-412-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī ir grāmata par drosmi, uzdrīkstēšanos un neatlaidību. Pirmā Latvijas ka-
roga autors Jānis Eduards Lapiņš ir cilvēks, kurš aiz sevis atstājis spēcīgas pēdas. Bagātīgā dzīves 
pieredze publicistam ļāva kļūt par cilvēku, par kuru šodien varam runāt ar lepnumu un apbrīnu.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001006412
Mihaloviča, Ināra. Valentīna Mičule : pa folkloras gaišo ceļu / Ināra Mihaloviča ; 
Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore 
Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 138, [5] lpp. ; 20 cm. — (Dzimtas ro-
māns). — Bibliogrāfija: [141.] lpp. — ISBN 978-9934-20-398-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Valentīna Mičule — visnotaļ enerģiska personība ar zinošu pūru folklorā, 
gadskārtu tradīcijās un rokdarbos. Prasīga pret sevi un līdzdalībniekiem, tieša vārdos un darbos. 
Darbojoties folkloras kopā „Vīraksne”, viņa ir pastāvējusi uz to, ka vajag nevis vienkārši sanākt 
un padziedāt, bet stingri turēties pie latviešu senajām dziedāšanas tradīcijām. Jāatzīst, ka, patei-
coties V. Mičulei, ir saglabājušies daudzi senie svētki. Ar lielu prieku pasākumos var vērot tieši 
senās rotaļas un dančus, kuros ar degsmi acīs iesaistās daudzi klātesošie, tādējādi apgūstot savas 
tautas tradīcijas. 

UDK	 821.174-94+398(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001007215
Muižniece, Lalita. Pēdas ; Melita Rīgā / Lalita Muižniece ; redaktors Jānis Oga ; 
Māra Garjāņa dizains ; pēcvārds: Baiba Krogzeme-Mosgorda. — Rīga : Mansards, 
[2020]. — 140, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 19 cm. — ISBN 978-9934-12-241-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autore par stāstiem: „Pēdas”, kuru darbība risinās no 1941. gada janvāra līdz 
1945. gada maijam, prātā rosījās ilgi, gadiem. Man dažreiz vaicā, kādēļ nerakstīju cilvēku īstos 
vārdus, kaut grāmatā minētie tēli visi ir dzīvojuši un aprakstītos notikumus piedzīvojuši. Gribēju, 
lai stāstu neuztvertu kā tikai vienas konkrētas ģimenes likteni, bet tajā justu laikmeta cietsirdī-
bu un jucekli jebkura bērna skatījumā. Vai tas ir izdevies, lai spriež lasītāji. Toties „Melitu Rīgā” 
uzrakstīju gandrīz vai vienā elpas vilcienā. Dzīvojām ASV. 1974. gadā jutu, ka ir laiks aizvest abus 
mūsu jau pusaudža vecuma bērnus uz Latviju, lai viņi pieredzētu, ka Latvija nav tikai vecāku un 
vecvecāku, latviešu skolas skolotāju izdomāta vieta, bet ir reāla zeme, kur dzīvo mūsu tuvi radi 
un citi labi cilvēki”.

UDK	 821.174-31+821.174-94

Kopkataloga Id: 001007505
Pujāts, Marts. Ej nu ej : dzejoļi / Marts Pujāts ; ilustrējusi Lāsma Pujāte ; redak-
tore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, [2020]. — 48, 
[3] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-574-44-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Marts Pujāts pārvērš dzejā savu bērnību — ar tās spilgtajām sajūtām, emo-
cijām, kas uzrodas pēkšņi un nez no kurienes. Pujāta dzejoļos ir bērna pasaulei piemītošā nedro-
šības un noslēpumainības izjūta, gatavība aizraujošam vai bīstamam pārsteigumam, kas parādās 
tepat, it kā drošajā pasaulē — istabā, dārzā, aiz loga, vecmāmiņas ierastajā klātbūtnē. Bērns, ku-
ram vēl tik daudz kas aizliegts, vērojot pasauli, cenšas sevi tajā iztēloties — „kā ir būt mašīnai 
uz ceļa, kā ir būt baļķvedējam uz ceļa, kā ir būt autobusam uz ceļa”. Iztēlojoties sevi otra cilvēka, 
piemēram, vecmāmiņas, ādā, labais, uzticamais pēkšņi tiek apšaubīts un spēle to pārvērš pretējā, 
briesmīgajā tēlā.

UDK	 821.174-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006298
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006412
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007215
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007505
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Kopkataloga Id: 001008053
Rēdliha, Iveta. Mānīgā ziemeļblāzma : romāns / Iveta Rēdliha ; Natālijas Kuga-
jevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 
414, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8860-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Galvenajai varonei Inārai Svalbāra ir ilgu zeme, un par to ir sapņots gadiem. 
Tāda iespēja pienāk gluži negaidīti, taču viņai nākas atteikties, jo tieši tad jāpārcērt samezgloju-
sies laulības dzīve. Ināras likteņa ironija izrādās pārāk drūma, un jaunā sieviete nenojauš, ka uz 
Svalbāru tomēr nāksies doties. Turklāt arhipelāga lielākā sala Špicbergena kļūs par viņas dzīves 
svarīgākajām krustcelēm. To būtiskākās iezīmes — sievietē vēl neiznīkušās cerības uz laimi lī-
dzās šokējošam dramatismam un bīstamiem notikumiem tagadnē un pagātnē. Pēc tam kad Ināra 
ir iepazinusies ar vietējiem iedzīvotājiem, viņa saprot, ka ziemeļos neviens nemēdz ierasties ne-
jaušības pēc. Šie cilvēki viņai palīdz pārvarēt gan nomācošo tumsu, gan zaudējumu smeldzi un 
mokošās šaubas.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001008086
Šadre, Daina. Bruņurupuču tango / Daina Šadre ; mākslinieks Emīls Garjānis ; 
atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 207, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-764-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  1980. gada vasarā nomaļā Latgales ciemā satiekas divi studenti — Zina un 
Kārlis. Viņa ir Latgales meitene no vienkāršas ģimenes, kura studē ekonomiku, bet viņš — sla-
venas ārstu dinastijas pēctecis. Tā ir mūža mīlestība no pirmā skatiena, taču jauniešiem jānoiet 
garš ceļš, lai abi būtu kopā. Kārļa mātei ir savs plāns par dēla laimi. Viņa to realizē, un Kārlis 
izvēlas maksāt par vājību, uz vairāk kā divdesmit gadiem nolemjot sevi dzīvei bez mīlestības. 
Taču abu jūtas ir dzīvas. Viņiem būs otra iespēja, taču līdz tai būs jānoiet garš un smags ceļš. Gluži 
kā bruņurupuču tango. Un arī tad, kad Zina un Kārlis tiksies vēlreiz, starp viņiem nostāsies sens 
noslēpums un noziegums.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001006335
Veidenbaums, Eduards. Dzeja / Eduards Veidenbaums ; vāka dizaina un ilustrā-
cijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; sakārtoja Daina Randare. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2020]. — 94, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8720-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Eduards Veidenbaums (1867-1892) sarakstījis un atdzejojis aptuveni 100 
dzejoļu, taču savas dzīves laikā nevienam no tiem nepieredzēja publikāciju. Uz pasauli, kā arī 
pats uz sevi tajā viņš raudzījies ar ironiju, un šī attieksme atklājas arī dzejnieka daiļradē — no 
satīriskiem pret šīs zemes varenajiem vērstiem pantiem līdz filozofiski noskaņota intelektuāļa 
pārdomām par esamības drūmajiem paradoksiem.

UDK	 821.174-1

821.521  Japāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001006207
Murakami, Haruki. Nogalēt Komandoru / Haruki Murakami ; no japāņu valo-
das tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020].

1. daļa, Idejas parādīšanās. — 447, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 騎士
団長殺し. 第1部　顕れるイデア編.

A n o t ā c i j a :  Apmēram trīsdesmit gadus veco portretu mākslinieku Tokijā ir pametusi sie-
va, un viņš patveras slavenajam gleznotājam Amadam Tomohiko piederošā mājā kalnos. Bēniņos 
viņš atrod savādu gleznu un nejauši aizsāk virkni noslēpumainu sakritību. Lai to apturētu, vi-
ņam jādodas ceļā, kurā ir iesaistīts noslēpumains zvans, savāda bedre mežā, Idejas parādīšanās, 
dīvains svešinieks, kurš dzīvo otrpus ielejai, pārgudra trīspadsmitgadniece, nacista slepkavības 
mēģinājums Otrā pasaules kara laikā Vīnē un Dubultās metaforas nomāktā pazemes pasaule.

UDK	 821.521-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008053
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001008086
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006335
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006207
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Kopkataloga Id: 001006213
Murakami, Haruki. Nogalēt Komandoru / Haruki Murakami ; no japāņu valo-
das tulkojusi Ingūna Beķere ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2020].

2. daļa, Gaistošā metafora. — 462, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 騎士
団長殺し. 第2部　遷ろうメタファー編.

UDK	 821.521-31

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001006565
Pepa sastop Ziemassvetku vecīti / tulkojusi Linda Kalna ; redaktore Antra Jan-
sone. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
23 cm. — „This book is based on the TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by 
Neville Astley and Mark Baker”—Iespiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. — ISBN 978-9934-16-866-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pepas bērnudārza grupiņa iestudē svētku ludziņu. Cūciņa ielūdz arī Ziemas-
svētku vecīti, bet viņam ir tik daudz darba! Par laimi, īpašais viesis pagūst ierasties tieši laikā un 
sagādā Pepai un viņas draugiem brīnumainus pārsteigumus.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006213
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006565


Latvijas jaunākās grāmatas 2020 Nr. 21, 1.–15. novembris

38

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001006293
Blese, Jānis. Koknese : ar atskatu tālākā pagātnē / Jānis Blese ; atbildīgā redak-
tore Liene Soboļeva ; grafiskais noformējums: Margarita Stoka. — Atkārtots iz-
devums. — Rīga : Jumava, [2020]. — 212, [3] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : 
ilustrācijas, kartes, portrets ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 203.-[207.] lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu un vācu valodā. — ISBN 978-9934-20-
407-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jāņa Bleses mūža lielākais veikums Kokneses kultūrvēsturiskā mantojuma 
izpētē ir 1998. gadā apgādā „Atēna” klajā nākušais izdevums „Koknese. Ar atskatu tālākā pagātnē”. 
Cieņas un mīlestības apliecinājums vietai, par kuru pats autors teicis: „Koknese kopš seniem lai-
kiem daudzināta savas dabas skaistuma dēļ, sevišķi pirms spēkstacijas celšanas pie Aizkraukles, 
kad Daugavas krastos posmā no Pļaviņām līdz Aizkrauklei ceļotāja acīm pavērās Latvijas dabai 
neparastā dolomīta klinšu ainava”. Pēc 22 gadiem darbs kļuvis par bibliogrāfisku retumu, tāpēc 
Jāņa Bleses veltījums Koknesei atkārtoti sāk ceļu pie lasītājiem. Tas ir izsmeļošs ceļvedis pa senās 
Hanzas pilsētas vēstures lappusēm, sākot no 12. gadsimta līdz 20. gadsimta 90. gadiem.

UDK	 908(474.36)

Kopkataloga Id: 001006432
Kundziņš, Kārlis. Smiltene / Kārlis Kundziņš ; Margaritas Stokas vāka grafis-
kais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; priekšvārda autors Ojārs 
Rubenis. — Atkārtots izdevums. — Rīga : Jumava, [2020]. — 61, [2] lpp., 5 nenu-
murētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. — „Smiltenei 100. Stipri cilvēki — stipra 
pilsēta”—Uz vāka. — ISBN 978-9934-20-409-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katra rinda šajā grāmatā ir apliecinājums tai cilvēku enerģijas un gara ba-
gātībai, kas devusi iespēju izaugt šai nelielajai, tomēr jaudīgajai mazpilsētai. Cik daudz faktu un 
brīnumu atklājas autora uzrakstītajā! Un cik daudz iedvesmas tā var sniegt nākotnes veidotājiem, 
lai turpinātu atstāt savas pēdas Smiltenes vēsturē. Šīs Kārļa Kundziņa grāmatas atkārtotais izde-
vums veltīts visiem Smiltenes ļaudīm, kas ar savu darbu un garīgo spēku ir veidojuši un turpina 
veidot pilsētu par vienu no Latvijas pērlēm.

UDK	 908(474.366)

Kopkataloga Id: 001006417
Šteinberga, Ieva. Purmsātu vēsture. Purmsātu muiža / teksts: Ieva Šteinberga, 
Inga Raškova ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; dizains: Tatjana Raičiņeca ; 
ievada autore Ieva Šteinberga. — Rīga : Jumava, 2020. — 114 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 111. lpp. un rādītājs: 112.-114. lpp. — ISBN 978-
9934-20-413-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Purmsātu muiža Priekules novadā, kastaņu ieskauta, joprojām ir skaista un 
noslēpumaina. Muižas parka koku ēnā, bijušās muižas kungu mājas telpu vēsumā joprojām ma-
nāma senatnes elpa. Pagātnes notikumu atbalsis kā dzīparus vienā kamolā satinot, tapis stāsts 
par Purmsātu muižas baroniem un muižas ļaudīm, par viņu dzīvi un aiziešanu no tās, par to, kas 
reiz bija un kaut kādā ziņā ir vēl joprojām. Purmsātu muižas stāsts ir gluži kā pērnā rudenī mēteļa 
kabatā iebāzts un aizmirsts kastanis, nejauši atrasts, liek pasmaidīt un atcerēties kaut ko tādu, 
kas mums visiem kopīgs — vēsture.

UDK	 908(474.321)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006293
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006432
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006417
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91  Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana.  
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija

Kopkataloga Id: 001006251
Ceļojumi mistēriju pasaulē / atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ivara Vimbas 
vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2020]. — 94, [2] lpp., 32 nenu-
murētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Aiz apvāršņa). — ISBN 
978-9934-20-423-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kurš gan no mums dzīves laikā nav piedzīvojis neparastus, mistikas caur-
vītus gadījumus? Lasot šo grāmatu, Jums, cienījamie lasītāji, būs iespēja uzzināt par ceļojumu 
laikā redzētiem NLO jeb tā dēvētiem neidentificētiem lidojošiem objektiem, varēsiet piedalīties 
suģestējošos rituālos un kopā ar autoriem piedzīvot vēl citas, tikpat fantastiskas, cilvēka prātam 
grūti aptveramas lietas.

UDK	 910.4

Kopkataloga Id: 001006520
Eiropa : pēti un darbojies : atlants / tulkojis Krišjānis Lauksargs ; redaktore Elīna 
Kārkluvalka. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Europe: atlas activity book. — ISBN 978-9934-16-813-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kartes, valstis, kultūra, karogi, ēdieni, ievērojamas vietas, vēsture un ģeogrā-
fija… Iepazīsti Eiropu jautrā un interaktīvā veidā! Lai aizraujošs ceļojums!

UDK	 913(4)(0.053.2)

Kopkataloga Id: 001005480
Jūrmala. Pilsēta. Daba. Arhitektūra = Jurmala. City. Nature. Architecture = 
Юрмала. Город. Природа. Архитектура / māksliniece Ieva Upmace ; teksts: 
Zane Vinberga, Anita Maija Naudiša ; tulkojums: Agnija Anča (angļu valodā), Hie-
roglifs (krievu valodā) ; [fotogrāfs Gundars Ūķis]. — Jūrmala : [Jūrmalas pilsētas 
dome], [2020]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : fotogrāfijas ; 25 cm. — Teksts 
paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-23-158-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļauti informatīvi teksti un fotomateriāls, kas iepazīstina ar Jūr-
malas apkaimēm — arhitektūra, pilsētbūvniecība, daba, cilvēki. „Balansējot starp estētiskiem, 
reālistiskiem un sadzīviskiem motīviem, šajā izdevumā centāmies parādīt pilsētu objektīvi,” saka 
izdevuma ieceres autors Gundars Ūķis.

UDK	 913(474.362.4)(084.12)+72(474.362.4)(084.12)

Kopkataloga Id: 001006277
Upenieks, Aivars. Vīza uz pasaules malu / Aivars Upenieks ; atbildīgā redaktore 
Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 237, [1] lpp., 32 nenumurētas lp. ielī-
mes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Aiz apvāršņa). — ISBN 978-9934-20-426-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autors vēsta par piedzīvoto Kanādā, Amerikas Savienotajās Valstīs, 
Dienvidamerikā un Antarktīdā. Sākot ar nokārtoto Kanādas vīzu, tādējādi iegūstot „zaļo gaismu” 
ceļam pāri Atlantijas okeānam, lai pasaules tūri uzsāktu ar Ziemeļamerikas iepazīšanu, tad trīs 
mēnešu garumā izbaudītu „amerikāņu sapni”. Pēc vīzas termiņa beigām autors apceļo Dienvida-
merikas valstis līdz pat tālākajai Dienvidamerikas pilsētai Ušuvajai, no kuras atiet kruīza kuģi uz 
Balto kontinentu. Grāmatu caurvij ne tikai piedzīvojumiem bagātas, bet arī dažādas kuriozas un 
bīstamas situācijas. Autors pievērsis uzmanību dažādiem sociālajiem procesiem, kā arī dažādiem 
māņiem vietējo iedzīvotāju ikdienā.

UDK	 910.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006251
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006520
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001005480
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006277
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929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001006257
Lecinska, Ilze. Vienā likteņdejā savijušies mūži : Džuzepe Tomazi di Lampedūza 
un Aleksandra fon Volfa / Ilze Lecinska, Džoakīno Lanca Tomazi ; atbildīgā re-
daktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Irīda Miska ; Džoakīno Lancas Tomazi 
grāmatas fragmentu tulkojumi: Ieva Lešinska. — Rīga : Jumava, [2020]. — 175, 
[1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — 
„Grāmatā izmantoti Džoakīno Lancas Tomazi grāmatas „Giuseppe Tomasi Di 
Lampedusa. A Biography through Images” fragmenti”—Titullapas otrā pusē. — 
Bibliogrāfija: 170.-173. lpp. — ISBN 978-9934-20-437-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirms 88 gadiem dižciltīgas itāliešu dzimtas atvase — rakstnieks Džuzepe 
Tomazi di Lampedūza satikās ar Vidzemes ietekmīgākās muižnieku dzimtas baronesi Alek-
sandru fon Volfu un Stāmerienas gleznainā apkārtne sniedza pasaulslavenā romāna „Gepards” 
autora iztēlei tik nepieciešamā miera, klusuma un apceres iespēju. Vai neizlēmīgais Džuzepe būtu 
uzrakstījis savu vienīgo romānu, ja nebūtu Aleksandras noteiktības? Iespējams, ka nē. Vai ro-
mānu pēc autora nāves publicētu, ja par to nebūtu parūpējušies atraitne un abu adoptētais dēls 
Džoakīno? Visticamāk, ka nē… No Sicīlijas klinšainās un Vidzemes mežiem apaugušās ainavas 
skatītā epizode atklāj notikumiem un pārdzīvojumiem bagātu laikmetu.

UDK	 929(4)

Kopkataloga Id: 001006406
Šūlmanis, Leonards. Šūlmaņu dzimtas hronika / Leonards Šūlmanis ; Lijas Kal-
niņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Gunitas 
Kulmanes sastādījums. — Rīga : Jumava, [2020]. — 198, [2] lpp. : ilustrācijas, por-
treti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-438-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mūsu laikos, kad turpinās migrācija un cilvēku klīšana pasaulē, kad mazos 
novadus ar to cilvēciskajām saitēm un ģimenisko vērtību sajūtām mēģina apvienot lielos, tikai 
naudiski izskaitļojamos administratīvos zemes gabalos, katrs dzimtas, mājasvietas stāsts iegūst 
aizvien lielāku vērtību, kas var stiprināt tos novada cilvēkus, kuriem svarīga ir savas dzimtās 
puses, tātad Latvijas, vēsture.

UDK	 929(474.3)(093.3)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001006420
Harari, Juvāls Noa. 21 lekcija 21. gadsimtam / Juvāls Noa Harari ; no angļu valo-
das tulkojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais 
redaktors Juris Lorencs. — Rīga : Jumava, [2020]. — 334 lpp. ; 24 cm. — Biblio-
grāfija: [299.]-324. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [325.]-334. lpp. — Oriģinālno-
saukums: 21 Lessons for the 21th Century. — ISBN 978-9934-20-434-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā aplūkotie galvenie procesi nākotnē ietekmēs ikvienu no mums — 
sākot ar mākslīgā intelekta izplatību un beidzot ar reliģiskā fundamentālisma pieaugumu, migrā-
ciju un klimata pārmaiņām. „21 lekcija 21. gadsimtam” nav tā grāmata, kas tūlīt un pilnībā maina 
uzskatus par pasauli. Taču cilvēks, kurš to būs izlasījis, kļūs ne tikai zinošāks, bet arī gudrāks, pat 
viedāks. Gatavāks nākotnei, kas jau klauvē pie mūsu durvīm. Domāta katram, kurš interesējas par 
politiku un tehnoloģijām, bet nevēlas, ka tās viņu izmanto un manipulē.

UDK	 94(100)”20”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006257
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006406
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006420
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts
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Redaktores: Ilva Āķe ilva.ake@lnb.lv
 Rita Dzvinko rita.dzvinko@lnb.lv
Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001006230
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zinātniskie lasījumi : rakstu krājums / sastā-
dītājs Toms Ķikuts ; redaktore Ilze Antēna ; tulkotāja Aija Biezaite ; angļu valodas 
redaktore Antra Legzdiņa ; fotogrāfi: Kārlis Kalseris, Roberts Kaniņš, Jānis Puķī-
tis. — Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2020.

2017.-2019. — 247 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni, por-
treti, tabulas ; 31 cm. — (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheo-
loģija, etnogrāfija, numismātika, vēsture, mākslas vēsture, muzeoloģija, ISSN 
1407-4540 ; Nr. 29). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-747-52-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājumā publicētie raksti veltīti padziļinātai atsevišķu muzeja kolekciju izpē-
tei, kā arī muzeja vēsturei. Gatavojoties LNVM simtgadei valsts muzeja statusā un 150 gadu jubile-
jai kopš kolekciju pirmsākuma, muzeja darbinieki vairāku gadu garumā pievērsušies padziļinātai 
muzeja vēstures izpētei, un izdevums ir viens no tās rezultātiem.

UDK	 94(474.3)(082)+069(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001006217
Purēns, Vilnis. Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei : mācību grāmata / Vilnis 
Purēns. — Rīga : RaKa, [2020]. — 196 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — „Ap-
stiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā”—Ti-
tullapā. — ISBN 978-9984-46-419-0 (brošēts).
UDK	 94(474.3)(075.2)+94(100)(075.2)

Kopkataloga Id: 001006383
Valsts pirms valsts (4 : 2018 : Rīga, Latvija). Valsts valstī: Latvija — Krievijas 
impērijas provinces 19. gadsimtā : Latvijas simtgades jubilejai veltītā konferen-
ču cikla „Valsts pirms valsts” ceturtās konferences rakstu krājums / sastādītājs 
Gvido Straube ; zinātniskie recenzenti: Dr.hist. Vija Stikāne, Dr.hist. Anita Čer-
pinska ; tulkojums no angļu valodas un angļu valodā: Ivo Puzo ; tulkojums no 
vācu valodas: Maija Levāne ; literārā redaktore Ieva Jansone ; mākslinieciskais 
noformējums: Anete Krūmiņa ; priekšvārds: Andris Vilks, Vija Daukšte ; Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. — 223 lpp. : tabulas ; 24 cm. — Ziņas 
par autoriem: 222.-223. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
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