
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts ISSN 2255-9523   

 Nr. 3 

2021
1.–15. februāris

0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 001024146
Birzniece, Juta. Ceļvedis skolēniem zinātniski pētnieciskā darba veikšanā / 
Juta Birzniece, Agnis Timermanis. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. — 
60 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 60. lpp. — ISBN 
978-9934-543-26-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību materiāls sniedz iespēju skolēnam labāk saprast zinātniski pētniecis-
kā darba rakstīšanas noteikumus. Apkopotā informācija atvieglo darbu skolotājam norāžu doša-
nā. Darba lapas ļauj labāk izprast pētījuma plānošanas procesu, pētījuma metožu izvēli un darba 
prezentācijas sagatavošanu.

UDK	 001.89+001.89(075.3)+37.091.313

002  Dokumentācija. Grāmatas. Raksti. Autorība

Kopkataloga Id: 001021686
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. Starpnozaru pētniecības 
centrs. Starpdisciplinārā konference (2 : 2019 : Rīga, Latvija). Grāmata. Zīme. 
Krāsa : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore, priekšvārda auto-
re Dr.phil. Ineta Kivle ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Raivis Bičevskis, Dr.philol. 
Beata Paškevica ; literārā redaktore Vita Aišpure ; angļu teksta redaktore Edīte 
Muižniece ; dizains: Andra Liepiņa ; Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotē-
kas Starpnozaru pētniecības centrs. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 
159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm. — Latvijas Universitātes 
simtgadei veltītās 77. Starptautiskās zinātniskās konferences bibliotēkas sekci-
jas konference divās sēdēs — 2019. gada 26. martā „Atstātās zīmes grāmatās”, 
2019. gada 27. martā „Grāmata zīmēs un krāsās”. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-844-08-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā ietvertie pētījumi stāsta par zīmēm un krāsām, kuras lasītāji, bib-
liotekāri un kolekcionāri atstāj grāmatās, par grāmatu estētiku un vizualitāti — ilustrācijām, 
burtveidoliem, formātiem un iesējumiem. Krājuma mērķis — skatīt grāmatas, zīmes un krāsas 
kā fiziskas parādības, pirmajā plānā izvirzot nevis kādas nozares tēmu, bet gan grāmatu un tās 
fizisko veidolu. Rakstu autori uz grāmatu raugās gan kā uz lietu, kurai iezīmēta tās eksistence un 
izmantojums (eksemplāra fiziskā piederība un atrašanās vieta), gan kā uz idejisku vērtību ar la-
sītāja piezīmēm lapaspušu malās, gan kā uz mākslas un skaistā pieredzes caurstrāvotu artefaktu.

UDK	 002(091)(062)+002(474.3)(091)(062)+655(474.3)(091)(092)+ 
	 +74/76.05(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024146
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021686
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004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001022986
Gusarovs, Konstantīns. A Development of Method for Code Generation from 
Two-Hemisphere Model : summary of the doctoral thesis / Konstantīns Gusa-
rovs ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Oksana Ņikiforova ; official reviewers: Dr.ha-
bil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis, Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Ph.D. Dušans Savičs ; Riga 
Technical University. Faculty of Computer Science and Information Technology. 
Institute of Applied Computer Systems. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (41 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,86 MB. — Resursā uzrādīts arī ie-
spiestā izdevuma ISBN 9789934225796. — Bibliogrāfija: 36.-41. lp. — ISBN 978-
9934-22-579-6 (PDF).
UDK	 004.434’415(043)

Kopkataloga Id: 001022323
Gusarovs, Konstantīns. A Development of Method for Code Generation from 
Two-Hemisphere Model : summary of the doctoral thesis / Konstantīns Gusa-
rovs ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Oksana Ņikiforova ; official reviewers: Dr.ha-
bil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis, Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Ph.D. Dušans Savičs ; Riga 
Technical University. Faculty of Computer Science and Information Technology. 
Institute of Applied Computer Systems. — Riga : RTU Press, 2021. — 40 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934225796. — Bibliogrāfija: 35.-40. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-578-9 (brošēts).
UDK	 004.434’415(043)

Kopkataloga Id: 001022998
Gusarovs, Konstantīns. Metodes izstrāde koda ģenerēšanai no divpusložu 
modeļa : promocijas darba kopsavilkums / Konstantīns Gusarovs ; zinātniskā 
vadītāja Dr.sc.ing. Oksana Ņikiforova ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis 
Grundspeņķis, Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Ph.D. Dušans Savičs ; Rīgas Tehniskā Uni-
versitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo dator-
sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,82 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevu-
ma ISBN 9789934225765. — Bibliogrāfija: 36.-41. lp. — ISBN 978-9934-22-577-2 
(PDF).
UDK	 004.434’415(043)

Kopkataloga Id: 001022325
Gusarovs, Konstantīns. Metodes izstrāde koda ģenerēšanai no divpusložu 
modeļa : promocijas darba kopsavilkums / Konstantīns Gusarovs ; zinātniskā 
vadītāja Dr.sc.ing. Oksana Ņikiforova ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis 
Grundspeņķis, Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Ph.D. Dušans Savičs ; Rīgas Tehniskā Uni-
versitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsis-
tēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 40 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izde-
vuma ISBN 9789934225772. — Bibliogrāfija: 35.-40. lpp. — ISBN 978-9934-22-
576-5 (brošēts).
UDK	 004.434’415(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022986
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022323
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022998
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022325
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Kopkataloga Id: 001022321
Gusarovs, Konstantīns. Metodes izstrāde koda ģenerēšanai no divpusložu mo-
deļa : promocijas darbs / Konstantīns Gusarovs ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. 
Oksana Ņikiforova ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Datorzinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultāte. Lietišķo datorsistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecī-
ba, 2021. — 208 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas 
par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 182.-188. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.
UDK	 004.434’415(043)

Kopkataloga Id: 001021402
Supoņenkovs, Artjoms. Datorizētas diagnostikas sistēmas izstrāde magnētis-
kās rezonanses lietojumsfērā : promocijas darba kopsavilkums / Artjoms Supo-
ņenkovs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs ; zinātniskais 
konsultants Dr.med. Ardis Platkājis ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis 
Grundspeņķis, Dr.sc.ing. Irina Arhipova, Dr.habil.sc.ing. Arūnas Lukoševičius ; Rī-
gas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. 
Viedo datortehnoloģiju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (52 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,52 MB. — Resursā uz-
rādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225802. — Bibliogrāfija: 49.-52. lp. — 
ISBN 978-9934-22-581-9 (PDF).
UDK	 004.932(043)+616-07(043)

Kopkataloga Id: 001022332
Supoņenkovs, Artjoms. Datorizētas diagnostikas sistēmas izstrāde magnētis-
kās rezonanses lietojumsfērā : promocijas darba kopsavilkums / Artjoms Supo-
ņenkovs ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs ; zinātniskais 
konsultants Dr.med. Ardis Platkājis ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis 
Grundspeņķis, Dr.sc.ing. Irina Arhipova, Dr.habil.sc.ing. Arūnas Lukoševičius ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultā-
te. Viedo datortehnoloģiju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 51 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Re-
sursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225819. — Bibliogrāfija: 48.-
51. lpp. — ISBN 978-9934-22-580-2 (brošēts).
UDK	 004.932(043)+616-07(043)

Kopkataloga Id: 001022320
Supoņenkovs, Artjoms. Datorizētas diagnostikas sistēmas izstrāde magnētiskās 
rezonanses lietojumsfērā : promocijas darbs / Artjoms Supoņenkovs ; zinātnis-
kais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs ; zinātniskais konsultants Dr.med. 
Ardis Platkājis ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis, Dr.sc.ing. 
Irina Arhipova, Dr.habil.sc.ing. Arūnas Lukoševičius ; Rīgas Tehniskā universitā-
te. Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Viedo datortehnoloģiju 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 219 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 214.-219. lpp.
UDK	 004.932(043)+616-07(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022321
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021402
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022332
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022320
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Kopkataloga Id: 001021406
Supoņenkovs, Artjoms. Development of Computer-Based Diagnostic System 
in the Domain of Magnetic Resonance Applications : summary of the doctoral 
thesis / Artjoms Supoņenkovs ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Zigurds Mar-
kovičs ; scientific consultant Dr.med. Ardis Platkājis ; official reviewers: Dr.habil.
sc.ing. Jānis Grundspeņķis, Dr.sc.ing. Irina Arhipova, Dr.habil.sc.ing. Arūnas Lu-
koševičius ; Riga Technical University. Faculty of Computer Science and Informa-
tion Technology. Institute of Smart Computer Technology. — Riga : RTU Press, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
3,94 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225826. — 
Bibliogrāfija: 51.-54. lp. — ISBN 978-9934-22-583-3 (PDF).
UDK	 004.932(043)+616-07(043)

Kopkataloga Id: 001022328
Supoņenkovs, Artjoms. Development of Computer-Based Diagnostic System 
in the Domain of Magnetic Resonance Applications : summary of the doctoral 
thesis / Artjoms Supoņenkovs ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Zigurds Mar-
kovičs ; scientific consultant Dr.med. Ardis Platkājis ; official reviewers: Dr.habil.
sc.ing. Jānis Grundspeņķis, Dr.sc.ing. Irina Arhipova, Dr.habil.sc.ing. Arūnas Lu-
koševičius ; Riga Technical University. Faculty of Computer Science and Informa-
tion Technology. Institute of Smart Computer Technology. — Riga : RTU Press, 
2021. — 53 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISBN 978993422583. — Bibliogrāfija: 50.-53. lpp. — ISBN 
978-9934-22-582-6 (brošēts).
UDK	 004.932(043)+616-07(043)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001013786
Derkevica-Pilskunga, Jolanta. Domino Effect in Risk and Crisis Communica-
tion : management and legal aspects : monograph / Jolanta Derkevica-Pilskunga ; 
scientific reviewers: Raimundas Kalesnykas, Dr.sc.soc. Andris Petersons. — Rīga : 
Turiba University, 2021. — 312 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — 
(Sabiedrisko attiecību bibliotēka ; Nr. 9). — Bibliogrāfija: 293.-306. lpp. — Teksts 
angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā. — ISBN 978-9934-543-27-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zinātniskā monogrāfija balstīta uz promocijas darbu „Domino efekta teorija 
un tiesiskais regulējums: komunikācijas riska un krīzes situācijās ietekme uz Latvijas uzņēmu-
miem”. Izpratne par efektīviem komunikācijas vadības principiem un procesiem riska situācijā 
uzņēmējiem sniedz iespēju pieņemt lēmumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu vislabāko iespē-
jamo rezultātu savos uzņēmumos.

UDK	 005.334(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021406
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022328
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001013786
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02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 001022300
2020: mūžības perspektīva (2020 : Rīga, Latvija). 2020: mūžības perspektīva : 
izstāde, 15.02.-26.04.2020. / izstādes kuratore, izdevuma dizainere un priekšvār-
da autore Anete Krūmiņa ; sastādītāji: Anete Krūmiņa, Aleksandrs Zapoļs ; angļu 
valodas redaktors Kirils Kobrins ; tulkojums uz angļu valodu: Juris Benķis ; tul-
kojums uz latviešu valodu: Ieva Lejasmeijere ; foto: Kristians Luhaers, Vladimirs 
Svetlovs ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
2020. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Izstādes mākslinieki: tekstgrupa „Orbī-
ta” — Artūrs Punte, Vladimirs Svetlovs, Sergejs Timofejevs, Aleksandrs Zapoļs. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-850-91-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Apvienība „Orbīta” izstādē apgrieztā veidā izmanto tādus krājumam bīsta-
mus faktorus kā mitrumu, pelējumu, mehānisku nodilumu, gaismu un pat prusaku un žurku at-
stātās pēdas, lai eksperimentāli novecinātu priekšmetus no 2020. gada. Mākslinieki sadarbībā ar 
RTU un LU zinātniekiem pētījuši dažādās iespējas, kā nupat izdotu grāmatu, teātra programmiņu 
vai koncertbiļeti padarīt par, sacīsim, bēniņos vai pagrabā aizmirstu pagātnes liecību. Izstāde 
notika LNB no 14. februāra līdz 13. martam, sākot no 14.03.-26.04. — slēgtā režīmā.

UDK	 021.4(474.362.2)+025.17(474.362.2)

Kopkataloga Id: 001024138
Bibliotekāru mode : bukazīns / redaktori: Baiba Īvāne, Māra Jēkabsone, Krista 
Annija Lauberga ; Latvijas Bibliotekāru biedrība. — Rīga : Latvijas Bibliotekā-
ru biedrība, 2020. — 50 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Autori: Lana Augule, Liene 
Baranovska, Inga Gedžūne, Egija Grence, Santa Gudža, Māra Jēkabsone, Mārtiņš 
Lagzdons, Krista Annija Lauberga, Aiga Pīķe, Anna Romanovska, Līga Rozīte, Līga 
Rūde, Kristīna Sprūdža, Lāsma Zariņa. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izde-
vuma ISBN 9789934881824. — ISBN 978-9934-8818-1-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bibliotekāra vizuālais tēls ir nozīmīga daļa no bibliotēkas kopīgā tēla. Viss 
sākās Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) 2018. gada ģenerāl-
konferencē Malaizijā, kur tika noorganizēts bibliotekāru modes šovs. Un jau 2018. gada rudenī arī 
Latvijā, Zemgales reģiona bibliotekāru seminārā, notika bibliotekāru modes parāde. Izdevumā 
apkopoti Latvijas bibliotēku pārstāvju viedokļi par bibliotekāru modi.

UDK	 023.5:687.1.01(474.3)

070  Laikraksti. Prese

Kopkataloga Id: 001022487
Twetman, Henrik. Data Brokers and Security : risks and vulnerabilities related 
to commercially available data / Henrik Twetman, Gundars Bergmanis-Korats ; 
contributors: Nora Biteniece, Rolf Fredheim, Giorgio Bertolini, Sebastian Bay ; 
copy editor Anna Reynolds ; design: Jānis Uplejs. — [Riga] : NATO Strategic Com-
munications Centre of Excellence, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas ; 8,12 MB. — Bibliogrāfija: 36.-38. lp. — ISBN 978-9934-
564-31-4 (PDF).
UDK	 070:004.738.5(047)+355.02(047)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001023533
Gogole, Olga. Runcis zābakos : krāsojamā grāmata pēc brāļu Grimmu pasakas 
motīviem / ilustrējusi Olga Gogole. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 17 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-15-710-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai esi kādreiz dzirdējis par neparastu Runci, kas devas pie karaļa, satika mil-
zi un ar atjautību palīdzēja savam saimniekam iegūt milzu bagātību? Ņem rokā zīmuļus, mācies 
krāsas, lasi pasaku un dodies aizraujošā piedzīvojumā kopā ar Runci zābakos!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022300
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024138
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022487
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023533
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001019281
Baznīca, ģimene un skola (18 : 2019 : Rīga, Latvija). XVIII starptautiskās pareiz-
ticīgās pedagoģiskās konferences „Baznīca, ģimene un skola” materiālu krājums : 
(2019. gada 22. novembris, Rīga, Latvija) / atbildīgais redaktors virspriesteris 
Oļegs Peļevins ; no krievu valodas tulkojusi Anita Āboliņa ; Latvijas Pareizticīgā 
baznīca. — Rīga : Latvijas Pareizticīgās Baznīcas sinode, 2020. — 96 lpp., 8 nenu-
murētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 
978-9934-8888-3-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā izdevumā apkopotie materiāli ir vēl viens Latvijas Pareizticīgās Baznīcas 
īstenots darbs sarežģīto morāles, tikumības, reliģiskās kultūras un garīguma tēmu popularizēša-
nā mūsdienu sabiedrībā. Krājums adresēts plašam lasītāju lokam, īpaši vecākiem, skolotājiem, 
audzinātājiem un sabiedriskajiem darbiniekiem.

UDK	 271.2-4(062)+271.2-662(062)+37.014.52(062)

Kopkataloga Id: 001023106
Baznīca, ģimene un skola (18 : 2019 : Rīga, Latvija). Материалы XVIII меж-
дународной православной педагогической конференции „Церковь, семья 
и школа” : (22 ноября 2019 года, Рига, Латвия) / ответственный редактор 
протоиерей Олег Пелевин ; литературный редактор Оксана Дементье-
ва ; перевод с латышского языка: Елизавета Карпова ; Синод Латвийской 
Православной Церкви. — Рига : Синод Латвийской Православной Церкви, 
2020. — 104 lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Ie-
tver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-8888-4-7 (brošēts).
UDK	 271.2-4(062)+271.2-662(062)+37.014.52(062)

Kopkataloga Id: 001022234
Blekstons, V. E. Jēzus nāk! : Bībeles studijas / V.E. Blekstons ; teksta ievade, sa-
likums, vāks: Miervaldis Zeltiņš. — Trešais izdevums. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2020. — 256, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Senatnes grāmata). — (Kris-
tīgās atmodas resursi). — Latviski tulkota no angļu valodas mācītāja V. Fetlera 
redakcijā (1927). — Oriģinālnosaukums: Jesus is Coming. — ISBN 978-9934-515-
40-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir zinātniski un vēsturiski novecojusi, bet tas neattiecas uz tajā ie-
tverto garīgo vēsti. Izdevumu „Jēzus nāk” var nosaukt par tagadējā un pēdējā cilvēces gadsimta 
klasisko grāmatu, kuras temats ir mūsu Kunga atkalatnākšana.

UDK	 27-175

Kopkataloga Id: 001019278
Pareizticīgās Baznīcas kalendārs / Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode. — 
[Rīga] : Latvijas Pareizticīgās Baznīcas sinode, [2020].

2021. — 177, [1] lpp., 20 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 
26 cm. — Autori: Aleksandrs, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts, Oļegs Peļe-
vins, Oksana Dementjeva, Arhimandrīts Joanns (Krestjankins), starecs Paīsijs 
Svētkalnietis. — ISBN 9789934888854 (kļūda).

UDK	 271.22(474.3)(059)

Kopkataloga Id: 001022291
Roberts, Orals. Kā izkļūt cauri savām cīņām / Orals Roberts ; no angļu valodas 
tulkojis Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2020. — 291, [1] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosau-
kums: How to Get Through Your Struggles. — ISBN 978-9934-515-22-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Orals Roberts rāda, kāpēc dzīvē nākas cīnīties un kā var izkļūt cauri savām 
cīņām. Viņš demonstrē, kā var saņemt brīnumus savā dzīvē, un atgādina, ka Dievs vienmēr sastop 
tevi tavas vajadzības brīdī. Dievs ir tavs nodrošinājuma avots — ja tu sniedzies pie Viņa ticībā un 
paklausi Viņam, tu vari sagaidīt brīnumus un tev nevar būt baiļu no kļūdīšanās.

UDK	 27-636

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001019281
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023106
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022234
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001019278
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022291
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Kopkataloga Id: 001022304
Rots, Sids. Asinis un godība / Sids Rots un LaDonna Teilore ; no angļu valodas 
tulkojis Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2020. — 61, [1] lpp. ; 
15 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: Encountering the 
Blood & the Glory. — ISBN 978-9934-515-87-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata aizpildīs plaisu starp bībelisko atklāsmi par Jēzus asinīm un tavu 
personisko sastapšanos ar Dieva Godību. Tu mācīsies septiņus pārdabiskus Jēzus asiņu ieguvu-
mus un kā Viņa asinis atpirka tevi, lai tu nonāktu Dieva godībā, kas ir Dieva klātbūtnes izpausme, 
kas ir tā sfēra, kur notiek brīnumi. Tu arī mācīsies, kā mūzika un meditēšana par Rakstiem spēj 
radīt ceļu uz Dieva godību.

UDK	 27-31

Kopkataloga Id: 001022306
Rots, Sids. Dziedinošās Rakstu vietas : dziedināšana caur Rakstu pielietošanu 
un meditēšanu par konkrētu Rakstu vietu / Sids Rots ; no angļu valodas tulkojis 
Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2020. — 61 lpp. ; 15 cm. — 
(Kristīgās atmodas resursi). — Grāmatā pielietotās Rakstu vietas: 59.-61. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: The Healing Scriptures. — ISBN 978-9934-515-46-0 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir spēcīgs ierocis, kura pielietošana radīs milzum daudz dziedināša-
nu un brīnumu. Katram ticīgajam ir jāpieder šīs grāmatas eksemplāram, lai viņi varētu pastāvīgi 
to pielietot.

UDK	 27-468.6

Kopkataloga Id: 001022237
Zeltiņš, Miervaldis. Kristīgās atmodas pamati : lekciju, rakstu un svētīgu pārdo-
mu apkopojumi / Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2020.

1. daļa. Kristiešu vienotība. — 129 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Kristīgās atmo-
das resursi). — Bibliogrāfija: [130.] lpp. — ISBN 978-9934-515-66-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  1998. gada augustā Ogrē notika kristiešu konference par vienotības jautāju-
mu. Tagad, pēc vairāk kā 20 gadiem, šķiet, ka ir pienācis laiks atsvaidzināt aplūkotos jautājumus, 
lai smeltos ierosmi un spēku. Grāmatā ievietotais materiāls var šķist analītisks un ne tik intere-
sants, bet tas spēj likt pamatu bibliskas kristīgas atmodas radīšanai, norādot uz prioritātēm un 
kļūdām, ko pieļāvušas dažādas kristīgas kustības. Šīs lekcijas ir dzimušas to autora M. Zeltiņa 
sirdī un ir vairāk kā 10 gadus meklējumu rezultāts.

UDK	 27-584

Kopkataloga Id: 001024125
Подвижники веры и благочестия Даугавпилсско-Резекненской епархии 
ЛПЦ / Отдел религиозного образования и катехизации Даугавпилсско-Ре-
зекненскойя епархии. — Издание 2-е, исправленное и дополненное. — Дау-
гавпилс : Даугавпилсско-Резекненская епархия, 2020. — 75, [1] lpp. : faksimi-
li, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 271.22(474.3)-725

Kopkataloga Id: 001024142
Православный церковный календарь / Синод Латвийской Православной 
церкви. — [Рига] : Синод Латвийской Православной церкви, [2020].

2021. — 228 lpp., 20 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — 
Autori: Александр, Митрополит Рижский и всея Латвии, Олег Пелевин, 
Оксана Дементьева. — ISBN 9789934888854 (kļūda).

UDK	 271.22(474.3)(059)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022304
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022306
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022237
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024125
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024142
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001024604
Feldmane, Līga. Dzīvesvietas pievilcības sociāli telpiskās atšķirības Jelgavā : 
promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai so-
ciālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā, apakšnozare: cilvēka ģeogrāfija / Līga Feld-
mane ; darba zinātniskā vadītāja Dr.geogr. Zaiga Krišjāne ; darba recenzenti: 
Dr.geogr. Donatas Burneika, Dr.geogr. Ženija Krūzmētra, Dr.geogr. Māris Bērziņš ; 
Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas noda-
ļa = Socio-Spatial Differentiation of Residential Satisfaction in Jelgava : summary 
of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of social and economic 
geography, subfield: human geography / Līga Feldmane ; scientific supervisor 
Dr.geogr. Zaiga Krišjāne ; reviewers: Dr.geogr. Donatas Burneika, Dr.geogr. Ženija 
Krūzmētra, Dr.geogr. Māris Bērziņš ; University of Latvia. Faculty of Geography 
and Earth Sciences. Department of Geography. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2020. — 91 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 87.-91. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valo-
dās. — ISBN 978-9934-18-627-1 (brošēts).
UDK	 316.334.56(474.334.2)(043)+911.3(474.334.2)(043)

Kopkataloga Id: 001024560
Feldmane, Līga. Dzīvesvietas pievilcības sociāli telpiskās atšķirības Jelgavā : 
promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai sociālajā un ekono-
miskajā ģeogrāfijā, apakšnozare: cilvēka ģeogrāfija / Līga Feldmane ; darba zināt-
niskā vadītāja Dr.geogr. Zaiga Krišjāne ; darba recenzenti: Dr.geogr. Donatas Bur-
neika, Dr.geogr. Ženija Krūzmētra, Dr.geogr. Māris Bērziņš ; Latvijas Universitāte. 
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. — Rīga : [izgatavotājs 
nav zināms], 2020. — 145 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Biblio-
grāfija: 120.-138. lp.
UDK	 316.334.56(474.334.2)(043)+911.3(474.334.2)(043)

32  Politika

Kopkataloga Id: 001021002
International Strategic Action Network for Security. Belarus Protests: Infor-
mation Control and Technological Censorship vs Connected Societies / Interna-
tional Strategic Action Network for Security ; language editing: Annie Geisow ; 
design: Linda Curika. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excel-
lence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,06 MB. — Biblio-
grāfija: 15.-16. lp. — ISBN 978-9934-564-89-5 (PDF).
UDK	 32:004(476)

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

Kopkataloga Id: 001022543
Rīgas konference (2020 : Rīga, Latvija). Transatlantic Futures: Towards 
#NATO2030 : the Rīga Conference papers 2020 / editors: Andris Sprūds, Mārtiņš 
Vargulis ; cover design: Mikus Kovalevskis ; language editor Talis Archdeacon ; 
[introduction]: Andris Sprūds, Edgars Rinkēvičs ; Latvian Institute of Internatio-
nal Affairs. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, [2020]. — 1 tiešsais-
tes resurss (175 lp., PDF) ; 1,98 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-567-39-1 (PDF).
UDK	 327.51(062)+355.02(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024604
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024560
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021002
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022543
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Kopkataloga Id: 001023661
Rīgas konference (2020 : Rīga, Latvija). Transatlantic Futures: Towards 
#NATO2030 : the Rīga Conference papers 2020 / editors: Andris Sprūds, Mārtiņš 
Vargulis ; cover design: Mikus Kovalevskis ; language editor Talis Archdeacon ; 
[introduction]: Andris Sprūds, Edgars Rinkēvičs ; Latvian Institute of Internatio-
nal Affairs. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, [2020]. — 174 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-567-40-7 (brošēts).
UDK	 327.51(062)+355.02(062)

Kopkataloga Id: 001023656
Towards #NATO2030: the Regional Perspective of the Baltic States and Poland / 
editors: Māris Andžāns, Mārtiņš Vargulis ; language editor Talis Saule Archdea-
con ; [introduction]: Egils Levits ; cover design: Mikus Kovalevskis ; Latvian In-
stitute of International Affairs. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, 
[2020]. — 207, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-567-54-4 (brošēts).
UDK	 327(474)(082)+327(438)(082)+355.02(474)(082)+355.02(438)(082)

Kopkataloga Id: 001022514
Towards #NATO2030: the Regional Perspective of the Baltic States and Poland / 
editors: Mārtiņš Vargulis, Māris Andžāns ; language editor Talis Saule Archdea-
con ; [introduction]: Egils Levits ; cover design: Mikus Kovalevskis ; Latvian In-
stitute of International Affairs. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, 
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (209 lp., PDF) ; 1,89 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-567-55-1 (PDF).
UDK	 327(474)(082)+327(438)(082)+355.02(474)(082)+355.02(438)(082)

327(474.3)  Latvijas starptautiskās attiecības.  
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 001023545
Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā / redaktori, ievada autori: 
Andris Sprūds, Elizabete Vizgunova ; priekšvārds: Vaira Vīķe-Freiberga ; vāka 
dizains: Ieva Stūre. — Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, [2020]. — 254 lpp. : 
diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Autori: Daina Bleiere, Una Aleksandra Bērzi-
ņa-Čerenkova, Vineta Kleinberga, Natālija Knipše, Agnese Lāce, Gunda Reire, Eli-
zabete Vizgunova. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-567-
52-0 (brošēts) (precizēts).

A n o t ā c i j a :  „Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā” no dzimtes studiju per-
spektīvas analizē Latvijas ārpolitikas un drošības politikas vidi kopš Latvijas neatkarības atgūša-
nas. Grāmatas esejās vērsta uzmanība uz Latvijas ārpolitikas un drošības politikas veidošanu no 
sieviešu perspektīvas. Grāmata apskata arī etnisko piederību, vecumu un seksualitāti kā fakto-
rus, kas ietekmē sieviešu aktivitāti ārpolitikas un drošības politikas veidošanā. Analītiskās esejas 
papildina arī intervijas ar atslēgas personībām Latvijas ārpolitikā un drošības politikā.

UDK	 327(474.3)-055.2(082)+32(474.3)-055.2(082)

Kopkataloga Id: 001022535
Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā / redaktori, ievada autori: And-
ris Sprūds, Elizabete Vizgunova ; priekšvārds: Vaira Vīķe-Freiberga ; vāka di-
zains: Ieva Stūre. — Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, [2020]. — 1 tiešsaistes 
resurss (253 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 2,40 MB. — Autori: Daina Bleiere, 
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Vineta Kleinberga, Natālija Knipše, Agnese 
Lāce, Gunda Reire, Elizabete Vizgunova. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-567-53-7 (PDF).
UDK	 327(474.3)-055.2(082)+32(474.3)-055.2(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023661
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023656
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022514
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023545
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022535
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33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001018615
Ventspils Augstskola. Ventspils Augstskolas rakstu krājums, 2020 / sastādītāji: 
Dr.phys. Sergejs Hiļķevičs, Dr.math. Gaļina Hiļķeviča ; Ventspils Augstskola. — 
Ventspils : Ventspils Augstskola, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (148 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,21 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-648-95-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Ventspils Augstskolas rakstu krājuma pamatu veido divu fakultāšu — Eko-
nomikas un pārvaldības fakultātes un Informācijas tehnoloģijas fakultātes un inženierzinātņu 
institūta „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” pētnieciskie darbi.

UDK	 33(474.3)(082)+658(474.3)(082)+52(474.3)(082)+697.3(474.3)
(082)+004.9(474.3)(082)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 001019270
Bušs, Ginters. Fiscal DSGE Model for Latvia / Ginters Bušs, Patrick Grüning ; 
Latvijas Banka. — Riga : Latvijas Banka, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp., 
PDF) : diagrammas, tabulas ; 806,54 KB. — (Working paper / Latvijas Banka ; 
2020/5). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 58.-60. lp. — 
ISBN 978-9934-578-27-4 (PDF).
UDK	 336.7(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001021935
Fadejeva, Ludmila. Bagātības sadalījums un monetārā politika / Ludmila Fadeje-
va, Zeinepa Kantura ; Latvijas Banka. — Rīga : Latvijas Banka, 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (47 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,79 MB. — (Pētījums / 
Latvijas Banka ; 2020/3). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrā-
fija: 45.-47. lp. — ISBN 978-9934-578-28-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Eiropas valstīs neto bagātības sadalījums atšķiras pēc iedzīvotāju vecuma. 
Rietumeiropas ES valstīs neto bagātības sadalījums atbilst dzīves cikla hipotēzei, bet Austrumei-
ropas ES valstīs vērojama bagātības sadalījuma nosvēršanās par labu gados jaunākiem cilvēkiem. 
Pētījumam ir divi mērķi: pirmkārt, tiek pētītas valstu tautsaimniecību īpatnības, kas rada atšķi-
rības neto bagātības sadalījumā pa vecuma grupām; otrkārt, tiek vērtēta šo atšķirību ietekme 
uz monetārās politikas transmisiju. Pētījumā secināts, ka neto bagātības sadalījuma pa vecuma 
grupām struktūra būtiski ietekmē monetārās politikas efektivitāti un tādējādi arī tās īstenošanu.

UDK	 336.7(4)(047)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001024979
Apsītis, Allars. Ekonomisko resursu apvienošana romiešu tiesībās : zinātniska 
monogrāfija / Allars Apsītis ; redaktore Inga Lievīte ; recenzenti: Ingrīda Veikša, 
Valērijs Reingolds ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 175 lpp. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 142.-
159. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-563-69-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Apsīša monogrāfija strukturēta astoņās nodaļās. Tajā analizētie romiešu 
tiesību pirmavoti iegūti galvenokārt tā sauktās Justiniāna kodifikācijas jeb Corpus Iuris Civilis 
detalizētas izpētes rezultātā. Turklāt izmantoti arī atsevišķi fragmenti no Gaja Institūcijām (Gai 
Institutiones).

UDK	 340.15(37)+347.19(037)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001018615
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001019270
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021935
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024979
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Kopkataloga Id: 001024113
Baikovska, Inese. Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem ap-
stākļiem problemātika : monogrāfija / Inese Baikovska ; recenzenti: Dr.iur. Vi-
tolds Zahars, Dr.iur. Juris Juriss, Dr.iur. Vladas Tumalavičius. — Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2021. — 337 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Tiesību zinātņu bib-
liotēka ; Nr. 40). — Bibliogrāfija: 319.-337. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā, kopsavilkums angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-543-28-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā tiek pētīts tiesību institūts — kriminālprocesa atjaunošana 
sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, šī tiesību institūta izcelsme Latvijas kriminālprocesuālajā 
regulējumā, tā tiesiskā regulējuma attīstība, pilnveide un problemātika, kā arī institūta tiesiskā 
regulējuma piemērošanas praksē aktuālie jautājumi. Pamatojoties uz pētījuma gaitā izstrādāta-
jām teorētiskajām atziņām, ir izteikti ierosinājumi konkrētu problēmu tiesiskajam risinājumam, 
kas var kalpot par pamatu tiesību normu tālākveidošanā kriminālprocesuālajā jomā.

UDK	 343.157.3(043)

Kopkataloga Id: 001021058
Kriminālprocesa likums : (ar norādēm par Saeimā izskatāmajos likumprojektos 
paredzētajiem grozījumiem) / Tiesu namu aģentūra. — 15. izdevums, ar grozīju-
miem, kas izsludināti līdz 2020. gada 5. decembrim. — Rīga : Tiesu namu aģen-
tūra, 2020. — 542 lpp. ; 20 cm. — Kriminālprocesa likuma pantu rādītājs: 505.-
542. lpp. — ISBN 978-9934-508-85-1 (brošēts).
UDK	 343.1(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001025757
Robežu drošība un pārvaldība (8 : 2020 : Rēzekne, Latvija). VIII Starptautis-
kā zinātniski praktiskā konference „Robežu drošība un pārvaldība” : iekšējās dro-
šības un civilās aizsardzības zinātniskais žurnāls / Valsts Robežsardzes koledža, 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija = VIIIth International scientific and practical 
conference „Border Security and Management” : scientific journal of internal se-
curity and civil defence / foreword, chief editor of the journal Dr.oec. Iluta Arbidā-
ne ; State Border Guard College, Rezekne Academy of Technologies. — Rezekne : 
State Border Guard College : Rezekne Academy of Technologies, 2020. — 1 tieš-
saistes resurss (159 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,15 MB. — ISSN 
2592-8503. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, nosaukums pa-
ralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 341.222(4)+327(4)(062)

Kopkataloga Id: 001024258
Robežu drošība un pārvaldība (8 : 2020 : Rēzekne, Latvija). VIII Starptautis-
kā zinātniski praktiskā konference „Robežu drošība un pārvaldība” : iekšējās dro-
šības un civilās aizsardzības zinātniskais žurnāls / Valsts Robežsardzes koledža, 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija = VIIIth International scientific and practical 
conference „Border Security and Management” : scientific journal of internal se-
curity and civil defence / foreword, chief editor of the journal Dr.oec. Iluta Arbidā-
ne ; State Border Guard College, Rezekne Academy of Technologies. — Rēzekne : 
State Border Guard College : Rezekne Academy of Technologies, 2020. — 159 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — ISSN 2592-849X. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — Teksts angļu valodā, nosaukums paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 341.222(4)+327(4)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024113
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021058
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025757
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024258
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351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 001022931
Viktora Arāja tiesas prāva : žurnālista Kārļa Štamera pierakstos / vēsturnieka 
Ulda Neiburga zinātniskajā redakcijā ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgās re-
daktores: Gunta Apse un Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Zigrīda Krauze ; ko-
mentāri: Uldis Neiburgs. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 647 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Personu rādītājs: 642.-647. lpp. — ISBN 978-9934-
15-875-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Žurnālista Kārļa Štamera veiktais V. Arāja tiesas prāvas pieraksts ir unikāla 
vēstures liecība, kas dokumentē prāvas norisi un tiesas sēžu starplaikos pārrunāto divarpus gadu 
garumā. Tas dod iespēju raudzīties uz holokaustu bez sovjetu brillēm. Grāmatu ievada vēsturnie-
ku U. Neiburga, K. Kangera un A. Ezergaiļa raksti par Arāja komandas darbību Otrā pasaules kara 
laikā, V. Arāja tiesas prāvu Hamburgā un latviešu sabiedrību Rietumos, un V. Arāja tiesas prāvu 
holokausta vēstures kopējā kontekstā.

UDK	 351.746(474.3)(091)+94(=411.16)(474.3)

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

Kopkataloga Id: 001014798
Par Latviju : Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena / atbildīgā re-
daktore Gunta Apse ; mākslinieks Jānis Pavlovskis ; zinātniskais redaktors Jānis 
Šiliņš ; literārā redaktore Zigrīda Krauze ; tulkotāja Amanda Zaeska ; ievadvārdi: 
Artis Pabriks, Arnis Radiņš. — Rīga : Latvijas Mediji, 2020. — 391, [1] lpp. : dia-
grammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 28 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs un personu rādītājs: 377.-391. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-15-863-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sagatavota, atzīmējot Latvijas Neatkarības kara simtgadi, kā arī 
simts gadus kopš Lāčplēša Kara ordeņa izveidošanas. Tā veltīta Lāčplēša Kara ordeņa vēsturei, 
tā saņēmējiem — ordeņa kavalieriem un Lāčplēša dienas vēsturei. Taču grāmata nav tikai par 
pagātni, tā ir arī par šodienu — par Lāčplēša dienas tradīciju, kas cauri gadiem tapusi par vienu 
no emocionālākajām mūsu svētku dienām. Grāmatas nosaukums tieši atspoguļo Lāčplēša Kara 
ordeņa devīzi — „Par Latviju”.

UDK	 355.134.2(474.3)(091)+94(474.3)”1918/1920”+355.08(474.3)

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

Kopkataloga Id: 001016201
Krūmiņa, Inta. Bērnu ārpusģimenes aprūpe un adopcija Latvijā : apskats, 2020. 
gada novembris / Inta Krūmiņa ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : Latvi-
jas Republikas Saeima, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (8 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 806,94 KB. — ISBN 978-9934-598-10-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Bērna pilnvērtīgas attīstības priekšnosacījums ir aprūpe ģimenē, tomēr ne 
vienmēr ir iespēja saņemt to savā bioloģiskajā ģimenē. Pēdējo gadu laikā īstenoti pasākumi, lai 
veicinātu ģimeniskā vidē balstītas aprūpes attīstību. Aizvien vairāk bērnu ārpusģimenes aprūpi 
saņem pie aizbildņa vai audžuģimenē, nevis bērnu aprūpes iestādēs, un tajās ievietoto bērnu 
skaits pēdējo 10 gadu laikā ir ievērojami samazinājies. Taču ne vienmēr atbildīgo institūciju dar-
bība pietiekamā līmenī ir vērsta uz bez vecāku gādības palikušu bērnu labāko interešu ievēroša-
nu un nodrošināšanu.

UDK	 364-782.4-053.2(474.3)(047.31)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022931
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001014798
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001016201
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Kopkataloga Id: 001021679
Krūmiņa, Inta. Bērnu ārpusģimenes aprūpe un adopcija Latvijā : apskats, 2020. 
gada novembris / Inta Krūmiņa ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : Lat-
vijas Republikas Saeima, 2020. — 8 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas; 
30 cm. — ISBN 978-9934-598-09-8 (brošēts).
UDK	 364-782.4-053.2(474.3)(047.31)+347.633(474.3)(047.31)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001022942
Bikše, Kaspars. 13 mans laimīgais skaitlis : skolēna veiksmes rokasgrāmata : 
mācību grāmata audzināšanas stundām / Kaspars Bikše un Māra Ozola ; redak-
tore Silvija Ozola ; māksliniece Sandra Štikāne. — [Krimulda] : [Silvija Ozola], 
[2020]. — 233, [6] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: [238.-239.] lpp. — 
ISBN 978-9934-23-264-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autori pedagoģijas jomā strādā vairāk nekā 20 gadus, ikdienā sa-
stopot nelaimīgus, kompleksu un sliktu atzīmju māktus pusaudžus. Bieži viņu neapmierinātība 
ar sevi izpaužas kā agresija — pret sevi, biedriem, vecākiem, skolotājiem un pat gluži svešiem 
cilvēkiem. Dažiem izdodas palīdzēt. Citiem neizdodas. Arī grāmatas rakstīšanas laikā ik dienas 
nācās sastapt skolēnus, kuriem derētu izlasīt to vai citu nodaļu. Grāmatā ir doti skaidrojumi, 
kāpēc dzīvē ir pārāk daudz neveiksmju, padomi šo šķēršļu pārvarēšanai un vingrinājumi sevis 
pilnveidošanai.

UDK	 37.015.3(075.2)+373.3.015.3(075.2)

Kopkataloga Id: 001016190
Mihno, Linda. Latvija Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tenden-
ču starptautiskajā pētījumā TIMSS 2019 : pirmie rezultāti / Linda Mihno, Andrejs 
Geske ; literārā redaktore Agnese Mālere ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psi-
holoģijas un mākslas fakultāte. Izglītības pētniecības institūts. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (85 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 8,96 MB. — (Starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu pirmie rezul-
tāti ; Nr.16). — Bibliogrāfija: 52. lp. — ISBN 978-9934-527-61-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Darbā sniegti Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas 
IEA organizētā Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījuma TIMSS 2019 
pirmie rezultāti. Ziņojumā parādīti un analizēti Latvijas ceturto klašu skolēnu sasniegumi un to 
konteksts starptautiskā salīdzinājumā, kā arī attīstības tendences kopš 1995. gada.

UDK	 37.091.26(474.3)(047.31)+5:373.32.091.26(474.3)(047.31)+ 
	 +51:373.32.091.26(474.3)(047.31)

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 001021624
Kozlinska, Eva. Taka : mācību materiāli / Eva Kozlinska, Ieva Finka ; zīmējumi: 
Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2021]. — 116 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + pielikums 
(1 brošūra, 4 atsevišķas lapas). — Ziņas par autorēm uz 4. vāka. — Komplektu 
veido darba burtnīca, metodisks pielikums skolotājiem un vecākiem, un krāsai-
nais pielikums, kas nepieciešams uzdevumu veikšanai. — ISBN 978-9984-46-
424-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti mācību materiāli speciālās izglītības programmu īsteno-
šanai un iekļaujošajai izglītībai, kas izstrādāti, balstoties uz kompetenču pieeju, kādu to paredz 
MK noteikumi Nr. 747 (2018). Bērni iepazīst gadalaiku ritumu, tam raksturīgās pārmaiņas dabā, 
mācās izvēlēties dažādiem laika apstākļiem piemērotu apģērbu un nodarbes. Viņi apgūst laika 
skaitīšanas un dienas plānošanas pamatus, svētku saistību ar gadalaiku ritumu un svētkiem rak-
sturīgās tradīcijas, kā arī mācās iepirkties, apmeklēt bibliotēku, teātrī, kino izmantot transportu, 
ievērot drošības noteikumus.

UDK	 376(072)+373.2(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021679
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001016190
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021624
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378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 001019917
Dislere, Vija. Development of Home Economics and Technologies Education for 
Life Quality in Latvia / Vija Dislere, Aija Pridane, Natalja Vronska, Iveta Lice-Zik-
mane ; cover design: Natalja Vronska ; editor Dr.paed. Vija Dislere ; reviewers: 
Dr.paed. Velta Lubkina, Dr.paed. Elita Volane ; Latvia University of Life Sciences 
and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Eco-
nomics. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2020. — 
76 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elek-
troniskā izdevuma ISBN 9789984483689. — Bibliogrāfija: 56.-69. lpp. — ISBN 
978-9984-48-367-2 (brošēts).
UDK	 378:64(474.3)(082)+373.6:64(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001017522
Studiju darbu izpilde un noformējums : metodiskie norādījumi Lauksaimnie-
cības fakultātes studentiem / sastādījuši: A. Kārkliņš, Dz. Kreišmane ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. — 6. pārstrādātais 
izdevums. — Jelgava : LLU, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (69 lp., PDF) : ilustrāci-
jas, tabulas ; 1,65 MB. — Bibliogrāfiskā apraksta veidošanā konsultēja LLU Fun-
damentālās bibliotēkas Bibliogrāfiskās informācijas nodaļas vadītāja Sarmīte 
Palma. — ISBN 978-9984-48-365-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Studiju procesā, izpildot dažādus patstāvīgā darba uzdevumus, pakāpenis-
ki jāapgūst nepieciešamās iemaņas profesionālās rakstīšanas jomā. Norādījumi attiecas uz visa 
veida rakstiskiem darbiem, ko students izpilda studiju ietvaros: laboratorijas un praktisko darbu 
protokoli, rakstiskie kontroldarbi, referāti un esejas, prakses pārskati, kursa darbi un projekti, 
raksti zinātnisko rakstu krājumiem, žurnāliem, konferenču tēzes, bakalaura un maģistra darbi.

UDK	 378.147(474.3)

39  Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.  
Tautu dzīve. Folklora

Kopkataloga Id: 001022256
Vasiļevska-Stepanova, Kristīne. Suiti : stāsti, tradīcijas, uzdevumi, teikas, re-
ceptes / Kristīne Vasiļevska-Stepanova, Māra Rozentāle, Juris Lipsnis ; zīmējumu 
autore Elīna Leiba-Lipsne. — Alsunga : Suitu kultūras mantojums, [2020]. — 44, 
[2] lpp., 1 nenumurēta salocīta lp. : ilustrācijas, karte, notis ; 22×30 cm. — Biblio-
grāfija: [47.] lpp. — ISBN 978-9934-23-260-2 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Anniņa un Miķelītis no grāmatiņas „Anniņa un Miķelītis apceļo suitu zemi” 
ir paaugušies, un viņus aizvien vairāk interesē suitu tradīcijas. Lasot grāmatu „Balandieki” un 
klausoties vecākās paaudzes suitu stāstos, kā šeit ļaudis kādreiz dzīvojuši, viņi jūtās lepni par 
piederību tik krāšņai un bagātai kopienai. Iepazīsti arī tu senās suitu tradīcijas kopā ar Anniņu 
un Miķelīti, lasot stāstus, minot mīklas, spēlējot spēles, dziedot un dejojot!

UDK	 39(474.3)+392(474.3)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001022922
Ektermane, Brigita. Saulgriežu grāmata : tradīcijas, simboli, godi / Brigitas Ek-
termanes teksts un zīmējumi ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Ilze 
Fogele. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija: [144.] lpp. — ISBN 978-9934-15-850-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Četri gadskārtu svētki, tradīcijas un rituāli, kā arī četri galvenie dzīves posmi 
cilvēka dzīvē — šajā grāmatā tie ir apskatīti caur latviešu dainām, kas ir universāla filozofija bez 
laika noilguma. Grāmatā ir arī vienkāršas receptes, kā pagatavot svētkos svarīgu maltīti, simbo-
liski sagaidot tradicionālos dabas ritus un cilvēkam nozīmīgus gada posmus. Tie ir harmoniskas 
un līdzsvarotas dzīves priekšnoteikumi: sajust svētkus sevī, izveidot attiecību noskaņu savās mā-
jās, kas kļūst par miera ostu, kurā gribas atgriezties no pasaulīgas burzmas.

UDK	 398.33(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001019917
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001017522
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022256
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022922
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001023396
Bundulis, Arturs. Inquiry of the Kerr Effect Origins in Organic Materials: Expe-
rimental Assessment by Z-Scan Method : doctoral thesis for a doctoral degree in 
physics and astronomy, subsector: solid state physics / Arturs Bundulis ; super-
visor: Dr.phys. Martins Rutkis ; reviewers: Dr.habil.phys. Andris Ozols, Dr.phys. 
Janis Alnis, professor Jean-Michel Nunzi ; University of Latvia. Faculty of Physics, 
Mathematics and Optometry. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 117 lp. : 
diagrammas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 94.-104. lp.
UDK	 535.31(043)+537.228.3(043)

Kopkataloga Id: 001023389
Bundulis, Arturs. Inquiry of the Kerr Effect Origins in Organic Materials: Expe-
rimental Assessment by Z-Scan Method : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of physics and astronomy, subfield: solid state physics / 
Arturs Bundulis ; supervisor Dr.phys. Martins Rutkis ; reviewers: Dr.habil.phys. 
Andris Ozols, Dr.phys. Janis Alnis, Jean-Michel Nunzi ; University of Latvia. Faculty 
of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2020. — 
45 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40.-41. lpp. — ISBN 
978-9934-18-620-2 (brošēts).
UDK	 535.31(043)+537.228.3(043)

Kopkataloga Id: 001024609
Bundulis, Arturs. Kerra efekta izcelsmes pētījumi organiskajos materiālos: ek-
sperimentāls novērtējums, izmantojot Z-scan metodi : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai fizikas un astronomijas nozarē, apakšnozare: 
cietvielu fizika / Arturs Bundulis ; zinātniskais vadītājs Dr.phys. Mārtiņš Rutkis ; 
recenzenti: Dr.habil.phys. Andris Ozols, Dr.phys. Jānis Alnis, Jean-Michel Nunzi ; 
Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2020. — 45 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 40.-41. lpp. — ISBN 978-9934-18-619-6 (brošēts).
UDK	 535.31(043)+537.228.3(043)

Kopkataloga Id: 001016295
Krieķe, Guna. Erbija jonu augšuppārveidotā luminiscence trīskomponentu 
fluorīdu nanokristālus saturošā caurspīdīgā stikla keramikā : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: materiālu fi-
zika / Guna Krieķe ; darba zinātniskais vadītājs Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis ; 
darba recenzenti: Dr.phys. Pāvels Onufrijevs, Dr.habil.phys. Ruvins Ferbers, 
Dr.habil.phys. Marina Popova ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un op-
tometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 49 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 40.-48. lpp. — ISBN 978-9934-18-615-8 (brošēts).
UDK	 539.213(043)+535.399(043)+666.112(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023396
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023389
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024609
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001016295
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Kopkataloga Id: 001016364
Krieķe, Guna. Erbium Upconversion Luminescence in Transparent Glass Cera-
mics Containing Ternary Fluoride Nanocrystals : scientific paper collection sub-
mitted for the degree of doctor of physics, subfield of material physics = Erbija 
jonu augšuppārveidotā luminiscence trīskomponentu fluorīdu nanokristālus 
saturošā caurspīdīgā stikla keramikā : zinātnisko publikāciju kopa doktora zi-
nātniskā grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: materiālu fizika / Guna 
Krieķe ; zinātniskais vadītājs Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis ; Latvijas Universi-
tāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Riga : [izgatavotājs nav 
zināms], 2020. — 1 sējums (dažādi numurētas lp.) : diagrammas, ilustrācijas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija publikāciju beigās. — Publikācijas angļu valodā, anotācija 
arī latviešu valodā, titullapas noformējums abās valodās.
UDK	 539.213(043)+535.399(043)+666.112(043)

Kopkataloga Id: 001016304
Krieķe, Guna. Erbium Upconversion Luminescence in Transparent Glass Cera-
mics Containing Ternary Fluoride Nanocrystals : summary of doctoral thesis su-
bmitted for the degree of doctor of physics, subfield of material physics / Guna 
Krieķe ; supervisor Dr.phys. Anatolijs Sarakovskis ; reviewers: Dr.phys. Pavels 
Onufrijevs, Dr.habil.phys. Ruvins Ferbers, Dr.habil.phys. Marina Popova ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : Univer-
sity of Latvia, 2020. — 49 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40.-48. lpp. — 
ISBN 978-9934-18-616-5 (brošēts).
UDK	 539.213(043)+535.399(043)+666.112(043)

58  Botānika

Kopkataloga Id: 001023554
Abizāre, Līga. Koka pase : skolēniem / redaktore Līga Abizāre ; dizains un ilus-
trācijas: Anna Orniņa, Rūta Kazāka ; Latvijas valsts meži. — [Rīga] : Latvijas valsts 
meži, [2020]. — 44 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Aicinām pamatskolniekus mācīties dabā ar „Koka pasi” — 10 darba lapām 
10 dažādos mācību priekšmetos, iepazīstot 10 Latvijā izplatītākās koku sugas! Vislabāk šīs darba 
lapas piemērotas 3.-6. klašu skolēniem. Skolotājiem var noderēt metodiskie norādījumi „Koka 
pases” pildīšanai, kas publicēti metodiskajā līdzeklī „Izzini mežu”.

UDK	 582.091:37.091.313(076)+37.043.2:582.091

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001016364
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001016304
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023554
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001021672
Panke, Karola. Acs akomodācijas darbība digitālo tehnoloģiju laikmetā: subjek-
tīvās un objektīvās acs akomodācijas novērtēšanas metodes un normas : promo-
cijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai fizikas un 
astronomijas nozarē, apakšnozare: medicīniskā fizika / Karola Panke ; zinātniskā 
vadītāja Dr.phys. Aiga Švēde ; darba recenzenti: Dr.phys. Aleksejs Kataševs, Dr.ha-
bil.phys. Māris Ozoliņš ; Dr.prof. Anna Horwood ; Latvijas Universitāte. Fizikas, 
matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 
38 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-38. lpp. — 
ISBN 978-9934-18-613-4 (brošēts).
UDK	 617.753.4(043)

Kopkataloga Id: 001014635
Panke, Karola. Acs akomodācijas darbība digitālo tehnoloģiju laikmetā: subjek-
tīvās un objektīvās acs akomodācijas novērtēšanas metodes un normas : promo-
cijas darbs zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai fizikas un astronomijas 
nozarē, apakšnozare: medicīniskā fizika / Karola Panke ; darba zinātniskā va-
dītāja Dr.phys. Aiga Švede ; darba recenzenti: Dr.phys. Aleksejs Kataševs, Dr.ha-
bil.phys. Māris Ozoliņš, Dr.prof. Anna Horwood ; Latvijas Universitāte. Fizikas, 
matemātikas un optometrijas fakultāte. Optometrijas un redzes zinātnes noda-
ļa. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 159 lp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 136.-151. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā.
UDK	 617.753.4(043)

Kopkataloga Id: 001014624
Panke, Karola. The Process of Eye Accommodation in the Age of Latest Tech-
nologies: Methods and Norms of Subjective and Objective Evaluation : summary 
of the doctoral thesis submitted for the doctoral degree (PhD) in physics and as-
tronomy, subfield: medical physics / Karola Panke ; supervisor Dr.phys. Aiga Šve-
de ; reviewers: Dr.phys. Aleksejs Kataševs, Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš, Dr.prof. 
Anna Horwood ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Op-
tometry. — Riga : University of Latvia, 2020. — 38 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-38. lpp. — ISBN 978-9934-18-614-1 (brošēts).
UDK	 617.753.4(043)

Kopkataloga Id: 001024106
Rats, Toms. Laimīgs katru dienu : ēd, kusties un atpūties jeb 90 soļi ceļā uz ve-
selīgu dzīvesveidu / Toms Rats ; redaktors Valdis Zoldners ; literārā redaktore 
Ilze Kļepikova ; no angļu valodas tulkojis Miķelis Kaldurs. — [Pāvilostas novads] : 
Zoldnera izdevniecība, [2020]. — 126, [1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. — (Sveicam-
grāmata). — „Attīstībai, izaugsmei, motivācijai”—Uz vāka. — Grāmatas noformē-
jumā izmantoti Leonardo da Vinči zīmējumi. — Oriģinālnosaukums: Eat, Move, 
Sleep. — ISBN 978-9934-8932-0-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir veselīga dzīvesveida ābece. Tā piedāvā vienkāršus principus, ko 
soli pa solim ieviešot savā ikdienā, ikviens var dzīvot veselīgāk, produktīvāk un kvalitatīvāk. Ilga 
mūža pamatā ir 3 stūrakmeņi: sabalansēts uzturs, regulāras fiziskās aktivitātes un pilnvērtīgs 
miegs. Ceturto stūrakmeni — iedzimtību jeb dzimtas ģenētisko kodu — mēs saņemam paaudžu 
mantojumā.

UDK	 613+613.2+613.71

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021672
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001014635
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001014624
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024106
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620  Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli. 
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Kopkataloga Id: 001018633
Handbook on Implementation of Community Renewable Energy Projects in Lat-
via : summary / Rīgas plānošanas reģions. — Riga : Rīgas plānošanas reģions, 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (15 lp., PDF) : ilustrācijas ; 376,77 KB. 

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmata ir izstrādāta ES Interreg VB Baltijas jūras reģiona transnacio-
nālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta „Co2mmunity” (Atjaunojamās enerģi-
jas kopienu projektu kopradīšana un kopfinansēšana — Co2mmunity: Co-producing and co-fi-
nancing renewable community energy projects) ietvaros. Co2mmunity rokasgrāmatas mērķis ir 
veicināt atjaunīgās enerģijas kopienu projektu attīstību Baltijas jūras reģiona teritorijā, uzsākt 
pārrobežu pieredzes apguves procesus starp jomas līderiem un sekotājiem un stiprināt Baltijas 
jūras reģiona attīstības plānotāju kapacitāti kopienu enerģijas projektu jomā.

UDK	 620.92:005.8(474.3)(035)+005.8(035)

630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 001022277
Jansone, Baiba. Augstuma pieauguma mainība parastās egles (Picea abies (L.) 
H. Karst.) tīraudzēs juvenīlā vecumā : promocijas darbs zinātniskā doktora grā-
da zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mež-
zinātnē iegūšanai = Variation of Height Growth of Young Pure Norway Spruce 
(Picea abies (L.) H. Karst.) Stands : doctoral thesis for the doctoral degree doctor 
of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / Baiba Jansone ; zinātnis-
kie vadītāji: Dr.silv. Linards Sisenis, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa, Dr.silv. Āris Jansons ; 
oficiālie recenzenti: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr.biol. Ina Alsiņa, Dr. Gediminas Bra-
zaitis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. — Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (163 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 8,56 MB. — 
Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota septiņu zinātnisko publikāciju 
kopa. — Bibliogrāfija: 87.-97. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, zinātniskās 
publikācijas angļu valodā. — ISBN 978-9934-8632-8-8 (PDF).
UDK	 630*56:582.475.3(474.3)(043)	

Kopkataloga Id: 001024006
Jansone, Baiba. Augstuma pieauguma mainība parastās egles (Picea abies (L.) 
H. Karst.) tīraudzēs juvenīlā vecumā : promocijas darbs zinātniskā doktora grā-
da zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mež-
zinātnē iegūšanai = Variation of Height Growth of Young Pure Norway Spruce 
(Picea abies (L.) H. Karst.) Stands : doctoral thesis for the doctoral degree doc-
tor of philosophie (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / Baiba Jansone ; 
zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Linards Sisenis, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa, Dr.silv. Āris 
Jansons ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr.biol. Ina Alsiņa, Dr. Gedi-
minas Brazaitis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. — Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, 
2020. — 96 lpp., 64 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota septiņu zinātnisko 
publikāciju kopa. — Bibliogrāfija: 86.-96. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
zinātniskās publikācijas angļu valodā. — ISBN 978-9934-8632-7-1 (brošēts).
UDK	 630*5:582.475.3(474.3)(043)	

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001018633
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022277
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024006
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Kopkataloga Id: 001024010
Kalēja, Santa. Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie 
un ekonomiskie risinājumi starpcirtē : promocijas darba kopsavilkums zinātnis-
kā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības 
zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = Technological and Economic Solutions of Me-
chanised Forest Biofuel Production in Thinning : summary of the doctoral thesis 
for the doctoral degree doctor of philosophy (Ph.D.) in agriculture, forestry and 
fisheries / Santa Kalēja ; zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Andis Lazdiņš, Dr.sc.ing. Zie-
donis Sarmulis ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.silv. Linards Sise-
nis, PhD. Peeter Muiste ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes insti-
tūts „Silava”, 2020. — 71 lpp., 51 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 67.-71. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, zinātniskās 
publikācijas angļu valodā. — ISBN 978-9934-603-03-7 (brošēts).
UDK	 630*6(043)+630*32(043)+630*249(043)+630*36(043)

Kopkataloga Id: 001022246
Kalēja, Santa. Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie 
un ekonomiskie risinājumi starpcirtē : promocijas darba kopsavilkums zinātnis-
kā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības 
zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = Technological and Economic Solutions of Me-
chanised Forest Biofuel Production in Thinning : summary of the doctoral thesis 
for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fishe-
ries / Santa Kalēja ; zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Andis Lazdiņš, Dr.sc.ing. Ziedonis 
Sarmulis ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.silv. Linards Sisenis, PhD. 
Peeter Muiste ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. — Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (125 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 8,51 MB. — 
Bibliogrāfija: 68.-72. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, zinātniskās publikāci-
jas angļu valodā. — ISBN 978-9934-603-04-4 (PDF).
UDK	 630*6(043)+630*32(043)+630*249(043)+630*36(043)

Kopkataloga Id: 001024004
Krišāns, Oskars. Parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) vēja noturības izmai-
ņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē : promocijas darbs zināt-
niskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecī-
bas zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = The Effect of Root Rot and Bark-Stripping 
on Wind Stability of Norway Spruce (Picea Abies (L.) H. Karst.) : doctoral thesis 
for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fishe-
ries / Oskars Krišāns ; zinātniskais vadītājs Dr.silv. Āris Jansons ; konsultants Jā-
nis Donis ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr.oec. Irina Pilvere, Ph.D. 
Kalev Jogiste ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. — Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, 
2020. — 68 lpp., 50 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota piecu zinātnisko pub-
likāciju kopa. — Bibliogrāfija: 61.-68. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, zi-
nātniskās publikācijas angļu valodā. — ISBN 978-9934-603-01-3 (brošēts).
UDK	 630*18(043)+630*4(043)+582.475(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024010
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022246
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024004
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Kopkataloga Id: 001024008
Matisone, Ilze. Parastā oša Fraxinus excelsior L. destrukcija Latvijā: audžu suk-
cesija un oša atjaunošanās : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zināt-
nes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē 
iegūšanai = Dieback of Common Ash Fraxinus excelsior L. in Latvia: Species Suc-
cession and Ash Regeneration : doctoral thesis for the doctoral degree doctor of 
science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / Ilze Matisone ; promocijas 
darba vadītāji: PhD Natālija Burņeviča, Dr.biol. Roberts Matisons, Dr.silv. Tālis 
Gaitnieks ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Olga Miezīte, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa, PhD 
Vaidotas Lygis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. — Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Sila-
va”, 2020. — 92 lpp., 68 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, kartes, tabulas ; 
24 cm. — Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikāci-
ju kopa. — Bibliogrāfija: 80.-92. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, zinātnis-
kās publikācijas angļu valodā. — ISBN 978-9934-8632-9-5 (brošēts).
UDK	 630*44(474.3)(043)+630*231(474.3)(043)+582.916.16(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001022260
Matisone, Ilze. Parastā oša Fraxinus excelsior L. destrukcija Latvijā: audžu suk-
cesija un oša atjaunošanās : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zināt-
nes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē 
iegūšanai = Dieback of Common Ash Fraxinus excelsior L. in Latvia: Species Suc-
cession and Ash Regeneration : doctoral thesis for the doctoral degree doctor of 
science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / Ilze Matisone ; promoci-
jas darba zinātniskie vadītāji: PhD Natālija Burņeviča, Dr.biol. Roberts Matisons, 
Dr.silv. Tālis Gaitnieks ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Olga Miezīte, Dr.silv. Dagnija 
Lazdiņa, PhD Vaidotas Lygis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” ; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes 
institūts „Silava”, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (163 lp., PDF) : ilustrācijas, kartes, 
tabulas ; 7,99 MB. — Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko 
publikāciju kopa. — Bibliogrāfija: 81.-93. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
zinātniskās publikācijas angļu valodā. — ISBN 978-9934-603-00-6 (PDF).
UDK	 630*44(474.3)(043)+630*231(474.3)(043)+582.916.16(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001024013
Zimelis, Agris. Skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģisks ri-
sinājums : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes 
doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē ie-
gūšanai = Technology for Extraction and Transportation of Coniferous Stumps : 
summary of the doctoral thesis for the doctoral degree doctor of philosophy 
(Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / Agris Zimelis ; zinātniskie vadītāji: 
Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis, Dr.silv. Andis Lazdiņš ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. 
Āris Jansons, Dr.silv. Linards Sisenis, Ph.D. Sergejs Mohovs ; Latvijas Valsts mež-
zinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : 
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, 2020. — 46 lpp., 49 dažādi numurē-
tas lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Promocijas darbs sagatavots 
kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. — Bibliogrāfija: 41.-46. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, zinātniskās publikācijas angļu valodā. — ISBN 
978-9934-603-05-1 (brošēts).
UDK	 630*31(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024008
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022260
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024013
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631  Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 001023512
Tūns, Matiass. Marijas Tūnas biodinamiskā lauksaimniecība : stādīšanas, sēša-
nas, augu kopšanas un ražas novākšanas kalendārijs / Matiass Tūns, Titija Tūna, 
Frīdrihs Tūns ; no vācu valodas tulkoja Ieva Zālīte. — Rīga : Alis, 2021.

2021. — 63, [4] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm + 1 salocīta lp. — 
Izdevumam pievienota atsevišķa A3 loksne ar kalendāru. — Oriģinālnosau-
kums: Aussaattage 2021 Maria Thun. — ISBN 978-9934-504-46-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā ietverta pilnīga informācija par dažādu kultūraugu, krūmu un 
koku stādīšanai, sēšanai, potēšanai, kā arī ražas novākšanai vislabvēlīgākajiem laikiem saskaņā 
ar Visuma kārtību. 2021. gada kalendārija īpašie temati: bišu dzīves, darba un uzvedības atšķirī-
bas, Mēness attāluma no Zemes ietekme uz augu attīstību, padomi dažādu augu tipu sekmīgākai 
audzēšanai, dažādu augu tipu stādīšana kopā un to mijiedarbe atkarībā no planētu stāvokļa, bio-
dinamiskie preparāti un izmēģinājumi ar tiem, kaitēkļi dārzā. Kalendārijā ietvertas arī Mēness 
gaitas diagrammas.

UDK	 631.147(059)+633/635:551.590.2(059)

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

Kopkataloga Id: 001023528
Puķe, Rojs. Piparēdiens : 100 superīgas receptes / Rojs Puķe ; mākslinieks Er-
vīns Elliņš ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Renāte Kārk-
liņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 227 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Rādītājs: 
[222.]-225. lpp. — ISBN 978-9934-15-877-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ēdiens, tāpat kā grāmata, ir solījums — darīt labu. Piecpadsmit gadu vecumā 
jaunais pavārs Pipars līdzās savam blogam www.pipars.lv nolēma izdot grāmatu, kas sagādās 
siltumu ikvienam cilvēkam, kam patīk ēst! Rojs gatavo vienkāršus, bet gardus ēdienus, kuru pa-
matā ir 4 līdz 5 sastāvdaļas. Ir arī receptēs skaļi neminēts komponents — aizrautība, kas spēj 
iedvesmot un apliecina, cik tomēr vienkārši ir gūt prieku.

UDK	 641.55(083.12)

656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 001014354
Reliability and Statistics in Transportation and Communication (20 : 2020 : 
Rīga, Latvija). The 20th International Multi-Conference „Reliability and Statis-
tics in Transportation and Communication” (RelStat’20) : 14-17 October 2020, 
Riga, Latvia : abstracts / edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv ; Transport 
and Telecommunication Institute. — Riga : Transport and Telecommunication 
Institute, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (159 lp., PDF) ; 1,49 MB. — Resursā uz-
rādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija tēžu beigās un autoru rādītājs: 
157.-159. lp. — ISBN 9789984818962 (kļūda).
UDK	 656(062)+621.39(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023512
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023528
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001014354
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658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001025525
Beizītere, Ilona. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem Eiropas valstīs : apskats, 
2020. gada decembris / Ilona Beizītere ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : 
Latvijas Republikas Saeima, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (12 lp., PDF) : ilustrāci-
jas, tabulas ; 1,22 MB. — ISBN 978-9934-598-12-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Lai veicinātu ekonomikas atgūšanos, ir svarīgi savlaicīgi atbalsta pasākumi 
jaunu, jo sevišķi inovatīvu, uzņēmumu dibināšanai un attīstībai. Eiropas valstīs biežāk piemēro-
tie atbalsta rīki uzņēmējdarbības uzsākšanas sākumposmā ir valsts sniegts finansiālais atbalsts, 
atbalsts privāto investīciju piesaistei, atvieglojumi nodokļu nomaksai, pasākumi kvalificētu dar-
ba ņēmēju piesaistei, dažādas valsts atbalstītas un privātas iniciatīvas jaunuzņēmumu informē-
šanai un atbalstam (e-platformas, interneta vietnes un konsultatīvi pasākumi).

UDK	 658.11(4)

Kopkataloga Id: 001022937
Beizītere, Ilona. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem Eiropas valstīs : apskats, 
2020. gada decembris / Ilona Beizītere ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : 
Latvijas Republikas Saeima, 2020. — 12 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — ISBN 
978-9934-598-11-1 (brošēts).
UDK	 658.11(4)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025525
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022937
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

741/744  Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Kopkataloga Id: 001025244
Vatmora, Kendisa. Krāsainie pirkstiņdarbi / dizaina un ilustrāciju autore Ken-
disa Vatmora ; teksta autore Fiona Vata ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; 
redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020].

Suņi un kaķi. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22×26 cm + tintes sūklī-
ši plastikāta ietverē. — Oriģinālnosaukums: Fingerprint Activities. Cats and 
Dogs. — ISBN 978-9934-0-9034-9 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā atradīsiet neskaitāmas idejas, kā ar pirkstu nospiedumiem zī-
mēt kaķus, suņus, mazus kaķēnus un kucēnus. Tajā ir daudz brīvas vietas, kur pirkstiņiem darbo-
ties. Noņemiet vāciņu tintes sūklīšiem un ķerieties klāt!

UDK	 741.02(02.053.2)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 001021073
Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture (2020 : Tartu, Igaunija). Hõ-
betüdrukud : fotograafia retušeeritud ajalugu = Sudrabmeitenes : fotogrāfijas 
retušētā vēsture = Silver girls : retouched history of photography / kuraatorid, 
koostajad: Šelda Puķīte, Indrek Grigor ; tekst: Šelda Puķīte, Indrek Grigor, Joan-
na Hofmane ; raamatukujundus, fograaf: Aleksejs Muraško ; tõlge: Liene Linde, 
Peeter Talvistu. — [Rīga] : Blind Carbon Copy ; [Igaunija] : Tartu Kunstimuuse-
um, 2020. — 175, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 32 cm. — Resursā uzrādīts 
arī Igaunijā iespiestā izdevuma ISBN 9789949741519. — Izstādes „Sudrabmeite-
nes. Fotogrāfijas retušētā vēsture” (2020. gada 12. jūlijs — 27. septembris) Tartū 
Mākslas muzejā katalogs. — Fotogrāfes, mākslinieces: Emīlija Mergupe, Minna 
Kaktiņa, Antonija Heniņa, Marta Pļaviņa, Lūcija Alutis-Kreicberga u.c. — Attēlu 
rādītājs: 170.-175. lpp. — Teksts paralēli igauņu, latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-23-176-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums „Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture” ir papildinājums 
tāda paša nosaukuma izstādei Tartu Mākslas muzejā Igaunijā. Grāmata iepazīstina ar desmit ag-
rīnajām fotogrāfēm, kas strādājušas Latvijas un Igaunijas teritorijā. Grāmata ir nevis vēsturisks 
pārskats, bet gan mīlošs skatījums uz apkopoto autoru dzīvi un darbiem. Tajā ar cieņu aplūkota 
loma, ko kultūrā spēlē zaudētais un aizmirstais mantojums.

UDK	 77-055.2(474.3)(083.824)+77-055.2(474.2)(083.824)+7.038(4)(083.824)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001023504
Mazvērsīte, Daiga. Mirgo mana Margarita / Daiga Mazvērsīte ; mākslinieks Indu-
lis Martinsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārais redaktors Oskars 
Lapsiņš. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 301, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
22 cm. — Uz vāka: Jāņa Deinata uzņemta fotogrāfija. — Margaritas Vilcānes dis-
kogrāfija: 285.-293. lpp. — Bibliogrāfija: 294.-[297.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, 
personu rādītājs: 298.-301. lpp. — ISBN 978-9934-15-839-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aizraujošais stāsts par to, kā Tomskā dzimis meitēns kļuva par tālu aiz Latvi-
jas robežām slavenu dziedātāju, dodas pie lasītājiem! Margaritas Vilcānes dzīve atspoguļo lielos 
vēsturiskos samezglojumus, kādus piedzīvojuši daudzi latvieši: piedzimšana Sibīrijā, pēckara 
plānā maize, patstāvīgas dzīves sākšana „no nulles”, smags ikdienas darbs padomju gados, par 
ko neatkarīgā Latvija atalgoja ar niecīgu pensiju, sākotnēji atsakot pat pilsonību. Taču par īpašu 
cilvēku viņu padarīja talants — pāri visam Margaritas dzīvē valdīja nepārvarama vēlme dziedāt, 
un ar savas balss maģiju viņa apbūrusi miljoniem cilvēku.

UDK	 78.071.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025244
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021073
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023504
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791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 001025216
Uzulniece, Anita. Mans kino (un) laiks / Anita Uzulniece ; redaktore Kristīne 
Matīsa ; māksliniece Zane Neimane. — Rīga : Apgāds „Laika grāmata”, [2020].

1. daļa. — 288 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-511-77-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kinozinātnieces grāmata ir rakstu un recenziju krājums, kurā apkopotas pe-
riodikā publicētas recenzijas par Latvijas un ārvalstu filmām kopš 20. gadsimta 70. gadu vidus, 
kā arī plašāki pētījumi, intervijas un citi materiāli. Grāmata apliecina, ka kinokritiķis ir laikmeta 
hronists, pat ja nav apzināti tādu misiju uzņēmies. Viņš vienkārši sēž kinostraumes krastā un 
iemūžina ikdienas kinoprocesu avīžu slejās un žurnālu lappusēs, vērīgi pamanīdams būtisko. Pēc 
daudziem gadiem izrādās, ka tas var būt arī savdabīgs vēstures žanrs — Latvijas laikmeti kino-
recenzijās. 

UDK	 791.072.3(474.3)+791.229.2(474.3)(049.32)+791.2(474.3)(049.32)

Kopkataloga Id: 001022934
Фаст, Татьяна. Опасный свидетель : тайна гибели Юриса Подниекса / Та-
тьяна Фаст ; дизайн: Эдуард Шидловский ; фото: Вильгельм Михайлов-
ский. — Rīga : Издательство Freecity, [2020]. — 352, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-23-223-7 (iesiets).
UDK	 791.633-051(474.3)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001023543
Klevs, Artūrs. Fitness-Combat / Artūrs Klevs. — [Latvija] : [Artūrs Klevs], 
[2021]. — 69 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 24 cm.

A n o t ā c i j a :  Šī ir unikāla grāmata ar jaunu pieeju treniņu metodikai fitnesā. Viegli izpro-
tama un lieliski ilustrēta. Izmantojot šeit izklāstīto metodiku, jūs īsā laikā iegūsiet lielisku fizisko 
formu un viegli apgūsiet jaunus kustību elementus. Tas notiks aizraujoši interesanti un nepie-
spiesti, jo šajā metodikā ir apvienotas dažāda tipa slodzes, kas neļauj treniņam kļūt monotonam 
un psiholoģiski nenogurdina. Grāmatā izklāstītā metodika ir viegli izmantojama arī apstākļos, 
kad sporta zāles apmeklējumi praktiski nav iespējami.

UDK	 796.012.11+796.015.52/.54

Kopkataloga Id: 001023500
Šeļepjonoks, Vasilijs. Ringa piektais stūris : tiem, kas piederīgi boksam / Vasi-
lijs Šeļepjonoks, Daina Grīnhofa ; mākslinieks Emīls Garjānis ; literārā redakto-
re Daina Grīnhofa ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2020]. — 190, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elek-
troniskā izdevuma ISBN 9789934158490. — Bibliogrāfija: 189. lpp. un personu 
rādītājs: 184.-188. lpp. — ISBN 978-9934-15-848-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vasilijs Šeļepjonoks 20. gadsimta 60.-70. gados bija viens no spēcīgākajiem 
bokseriem Latvijā smagajā svarā, šobrīd trenē jauniešus un pieaugušos boksā Lielvārdē. Grāmatā 
autors kopā ar dzīvesbiedri Dainu Grīnhofu stāsta par Latvijas boksa pasauli ringā un ārpus tā, 
par skaudriem cilvēku likteņiem. Tas ir sporta profesionāļa ieskats boksa vēsturē un praktiski 
padomi tiem, kuri interesējas vai vēlas nodarboties ar boksu.

UDK	 796.83(474.3)+796.83.071.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025216
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022934
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023543
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023500
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001022540
Berra, Solvita. Idejas un ieteikumi uzņēmuma nosaukšanai / Solvita Berra ; me-
todiskā konsultante Sanda Rapa. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, [2021]. — 
1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) : ilustrācijas ; 332,88 KB. — Darbs ir sagatavots 
projekta „Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: va-
lodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva” (1.1.1.2/VIAA/1/16/011) laikā. — 
Bibliogrāfija: 39.-42. lp. — ISBN 978-9934-580-07-9 (PDF).
UDK	 81’373.2

Kopkataloga Id: 001024285
Frīdenberga, Anna. Par valodu — tas ir interesanti?! : sarunas / sastādītā-
ja, redaktore un ievada autore Anna Frīdenberga ; fotogrāfiju autors Juris Bēr-
ziņš-Soms ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 
2020. — 430 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Sarunu dalībnieki: Ilze Auziņa, 
Laimute Balode, Ina Druviete, Normunds Dzintars, Juris Grigorjevs, Normunds 
Grūzītis, Paula Gulbinska, Elvis Jansons, Andra Kalnača, Baiba Kangere, Sandra 
Kropa, Jānis Krops, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Ilze Lokmane, Dace Mar-
kus, Ieva Ozola, Vija Požarnova, Sanda Rapa, Ilze Rūmniece, Baiba Saulīte, Jānis 
Sīlis, Gunta Smiltniece, Anna Stafecka, Vita Strautniece, Vilma Šaudiņa, Edmunds 
Trumpa, Pēteris Vanags, Andrejs Vasiļjevs, Andrejs Veisbergs, Anna Vulāne. — 
Ziņas par sarunu dalībniekiem: 418.-430. lpp. — ISBN 978-9984-829-76-0 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļautas sarunas, kas 2018. un 2019. gadā norisinājās Latviešu va-
lodas aģentūras organizētajā Valodas vakaru ciklā. Sarunas vadīja žurnālisti Sandra Kropa, Elvis 
Jansons, Paula Gulbinska un Jānis Krops, kuri kopā ar valodniekiem meklēja atbildes uz jautāju-
mu „Par valodu — vai tas ir interesanti?”. Katrai sarunai ir savs apakšvirsraksts jeb moto, katra 
saruna veltīta kādai valodniecības jomai — datorlingvistikai, sociolingvistikai, valodas vēsturei, 
fonētikai, onomastikai, dialektoloģijai, tulkošanas zinātnei un citām.

UDK	 81’1(082)

Kopkataloga Id: 001023664
Linde, Māris. Sanskrita—latviešu—vācu vārdnīca = Wörterbuch Sanskrit—Let-
tisch—Deutsch / Māris Linde ; vāks: A. Baumanis. — [Priekuļu novads] : Sava 
grāmata, 2020.

II [2. sējums], Burti A, B, C, D, E, G, H, I, J, K : 9600 vārdu = 9600 Wörter. — 
298 lpp. : ilustrācija, kartes ; 22 cm. — (Bibliotheca Lindana ; XXXXVII [47]). — 
Teksts latviešu un vācu valodā, un sanskritā. — ISBN 978-9934-582-82-0 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  „Ceļu pieveic gājējs” — saka viedi ļaudis Austrumos. Mēs esam jau tikuši 
līdz otram solim ceļā uz izpratni par seno baltu valodu un tās nozīmi sanskrita un ar to saistītās 
kultūras tapšanā. Šodien, kad pieejamas visdažādākās sanskrita vārdnīcas un skaidrojumi, rodas 
neizbēgams jautājums — kāpēc ir vajadzīga arī sanskrita — latviešu (baltu) valodas vārdnīca? 
Atbilde ir viena — tāpat kā nevar uzcelt drošu māju bez stingriem pamatiem, tāpat nevar izprast 
sanskritu un ar to saistīto ieguldījumu pasaules kultūrā, ja nezina baltu valodu nozīmi to radīša-
nā.

UDK	 811.211’374.8-022.218=174=112.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022540
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024285
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023664
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001024252
Auziņa, Ilze. Laipa B2 : latviešu valoda : mācību grāmata / Ilze Auziņa, Maija 
Berķe, Anta Lazareva, Arvils Šalme, Vineta Vaivade ; dizains: Edgars Švanks ; re-
daktores: Ingrīda Sjomkāne, Mairita Vītola. — [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 
2020. — 160 lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 29 cm. — Mācību līdzekļu Laipa B2 
komplektā: mācību grāmata, darba burtnīca, elektroniskie mācību materiāli. — 
ISBN 978-9984-829-77-7 (brošēts).
UDK	 811.174’243(075)

Kopkataloga Id: 001024254
Noķer vārdu! : pašiem mazākajiem / māksliniece Anita Ozoliņa ; Latviešu valo-
das aģentūra. — [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, [2020]. — 79, [1] lpp. : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — ISBN 978-9984-829-79-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi mīļu, asprātīgu, jautru un noderīgu vār-
du pilnu grāmatu pašiem mazākajiem. Tie, kas paši vēl neprot visu izlasīt, var kļūt par brīnišķī-
giem klausītājiem. Grāmata māca izrunāt vārdu un saprast vārda nozīmi, māca ieraudzīt lietas un 
dzīvas būtnes, raksturot, salīdzināt, saskaitīt tās un pateikt, ko tās dara. Grāmatā vārdi virknējas 
dzejoļos, komiksos, pasakās, mīklās un pat ēdienu receptēs. Un kas tad tie? Arī Tutas draugi Lap-
sa un Feneks ir gatavi „ķert vārdus” kopā ar jums.

UDK	 811.174(02.053.20

Kopkataloga Id: 001022403
Коняева, Ирина. Pavasaris = Весна / авторы текста: Ирина Коняева, Ма-
рия Александровская-Богова. — Рига : Фонд развития культуры, 2020. — 
15 lpp. ; 24 cm. — (Учим язык быстро). — Teksts latviešu un krievu valodā. — 
ISBN 978-9934-8890-2-8 (brošēts).
UDK	 811.174’243(075.2)

Kopkataloga Id: 001022400
Коняева, Ирина. Ziema, ziemas sports, ziemas pazīmes = Зима, зимний спорт, 
приметы зимы / авторы текста: Ирина Коняева, Мария Алексан дров ская-
Богова. — Рига : Фонд развития культуры, 2020. — 23 lpp. ; 24 cm. — (Учим 
язык быстро). — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8890-1-1 
(brošēts).
UDK	 811.174’243(075.2)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001021462
Denielsa, Lūsija. Aizbēgušais trusītis / Lūsija Denielsa ; no angļu valodas tulkoju-
si Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 
119, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Dzīvnieku namiņš / Lūsija Denielsa). — Ori-
ģinālnosaukums: Bunny Trouble. — ISBN 978-9934-0-9140-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Amēlija kopā ar labāko draugu Semu palīdz meklēt aizmukušu trusīti. Vai 
viņi spēs atrast Izijas nerātno garausi un novērst tā atkārtotu bēgšanu, pirms dzīvnieciņš iekūlies 
pārāk lielās nepatikšanās?

UDK	 821.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024252
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024254
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022403
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022400
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021462
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Kopkataloga Id: 001021476
Denielsa, Lūsija. Izglābtie kaķēni / Lūsija Denielsa ; no angļu valodas tulkojusi 
Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 
140, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Dzīvnieku namiņš / Lūsija Denielsa). — Ori-
ģinālnosaukums: Kitten Rescue. — ISBN 978-9934-0-9142-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Amēlija ir nesen pārvākusies, un jaunajā vietā nebūt nav viegli. Taču tad viņa 
atklāj „Dzīvnieku namiņu” — te veterinārārsti palīdz nelaimē nonākušiem kustoņiem. Gluži ne-
jauši Amēlija un viņas jaunais draugs Sems uziet kaķēnus. Vai bērni spēs atrast mazuļu mammu?

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001021489
Hilla, Melisa. Kafija ar mīlestību : romāns / Melisa Hilla ; no angļu valodas tul-
kojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — 
Rīga : Kontinents, [2021]. — 399 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Love of 
a Lifetime. — ISBN 978-9984-35-999-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pilsēta, kas nekad neguļ, brīnišķīgā Ziemassvētku gaisotne, divi vīrieši un 
sieviete, kura caurcaurēm ir romantisko kinofilmu cienītāja. Lielisks pamats satriecošai grāma-
tai, jo — kura gan nav sapņojusi par to, ka dzīvē viss varētu notikt gluži kā uz ekrāna! Beta ir tieši 
tāda. Katra Ņujorkas vieta viņai atgādina kādu filmu, viņa spēj citēt iemīļoto varoņu teikto, un 
viņas draugs Denijs noteikti līdzinās perfektam Holivudas liktenīgajam vīrietim. Diemžēl septi-
ņos gados kopdzīve ir kļuvusi stipri vienmuļa. Tad uzrodas brīnišķīgs kolēģis — Raiens! Nudien 
varētu būt Betas īstais!

UDK	 821.111(417)-31

Kopkataloga Id: 001022919
Mīks, Džeimss. Uz Kalē. Sērgas laikā / Džeimss Mīks ; no angļu valodas tulkoju-
si Aija Uzulēna ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. — 
Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 389, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: To 
Calais, in Ordinary Time. — ISBN 978-9934-595-23-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna darbības apstākļi ir nepastarpināti vēsturiski. Tā ir dienvidrietumu 
Anglija 1348. gadā, divus gadus pēc Kresī kaujas, kura ir izšķīrusi angļu panākumus Simtgadu 
kara sākumā, kad sauja stopiem bruņotu angļu ir uzveikusi francūžus un ieņēmusi Kalē. Tronī ir 
karalis Edvards III, Eiropā plosās mēris, un trīs ļoti atšķirīgi ceļinieki — garīdznieks Tomass, lor-
da meita Bernadīne un viņas tēva dzimtcilvēks Vils tiek likteņa savesti kopā, lai „in ordinary time” 
(parastajā liturģiskajā laikā) kopīgi šķērsotu Angliju un nokļūtu Kalē. Romāns ir mēģinājums iz-
zināt atšķirību starp romantisku un patiesu mīlestību, alegoriju un realitāti, vēsturi un tagadni.

UDK	 821.111-311.6

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001024095
Endrūsa, Aleksandra. Viltvārde : psiholoģiskais trilleris / Aleksandra Endrūsa ; 
no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore 
Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 409 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Who is Maud Dixon?. — ISBN 978-9934-25-003-3 (iesiets) (precizēts). — 
ISBN 9789934350033 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Kad Florensei Derovai, necilai izdevniecības darbiniecei, piedāvā strādāt pie 
ģeniālās rakstnieces Helēnas Vilkoksas, kura savu identitāti slēpj aiz pseidonīma, viņa saprot — 
šī ir lielā iespēja izrauties. Kaut gan Helēna dažbrīd šķiet visai ekscentriska, Florense vēlas vi-
ņai iepatikties, tādēļ piekrīt darīt itin visu. Arī doties eksotiskā ceļojumā uz Maroku, lai vāktu 
materiālus romānam. Tomēr brauciens izvēršas pavisam negaidīti — pēc satiksmes negadījuma 
Florense pamostas slimnīcā, tikai miglaini atminoties notikušo. Turklāt visi uzskata, ka viņa ir 
Helēna…

UDK	 821.111(73)-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021476
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021489
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022919
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024095
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Kopkataloga Id: 001025221
Fainders, Džozefs. Oksidona karalis : romāns / Džozefs Fainders ; no angļu valo-
das tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Vel-
de. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 460 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: House 
on Fire. — ISBN 978-9934-25-005-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas ir aizraujošs stāsts par intrigām ģimenē un nāvējošām korporatīvajām 
mahinācijām. Privātdetektīvs Niks Hellers dodas uz sava drauga Šona bērēm. Dienesta gados 
Šons izglāba Nikam dzīvību. Kopš atgriešanās no kara Šons cīnījās ar atkarību no opiātiem. Bē-
rēs uzrodas svešiniece, kura vēlas Niku noalgot. Viņa ir no Kimbalu ģimenes, kas savu bagātību 
nopelnījusi ar opiātiem, noslēpjot pierādījumus par to, ka narkotiskā viela oksidons izraisa atka-
rību un strauji noved pie pārdozēšanas un nāves. Niks piekrīt, jo grib atriebt Šona nāvi, bet drīz 
saprot, ka ir iesaistīts sarežģītās Kimbalu dinastijas peripetijās.

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 001022920
Konelijs, Maikls. Nevainības likums : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu va-
lodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita 
Velde. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 478 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Law of Innocence. — ISBN 978-9934-25-004-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Panākumiem bagātais advokāts Maikls Hallers tikko ir uzvarējis sarežģītā 
prāvā. Mājupceļā no svinībām, kurās atzīmēts šis notikums, viņu aptur policija. Halleram šķiet, 
ka tas ir tikai sīks pārpratums, bet, kad likumsargs viņa bagāžniekā atrod līķi, advokāts saprot, 
ka ir iekūlies pamatīgās nepatikšanās. Turpmākajos mēnešos Halleram visiem jāpierāda, ka viņš 
nav vainīgs. Advokāts ir uzņēmies sevi aizstāvēt pats. Uz spēles ir likta viņa brīvība un reputācija. 

UDK	 821.111(73)-312.4

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001024941
Blankenhagens, Herberts fon. Atmiņas no vecās Vidzemes : Klingenberga—
Rīga, 1892-1913 / Herberts fon Blankenhagens ; no vācu valodas tulkojusi un pēc-
vārdu sarakstījusi Indra Čekstere ; priekšvārds: Dr.hist. Gints Apals ; mākslinieks 
Andris Lamsters. — Rīga : Madris, [2020]. — 183 lpp., 32 nenumurētas lpp. ielī-
mes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Ziņas par autoru 9. lpp. — Oriģi-
nālnosaukums: Erinnerungen aus Kindheit und Heimat. — ISBN 978-9984-31-
652-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata glabā personisku stāstu par zēnu, kurš piedzima 19. gadsimta bei-
gās vācbaltu aristokrātu ģimenē un bērnību vadīja Klingenbergas (Akenstakas) muižiņā Rīgas 
apriņķī. Brieduma gados rakstītajās atmiņās autors vēsta par savu dzimtu, kas, cita starpā, nesusi 
pasaulē Allažu vārdu. Viņš tēlo nerātnību pārpilnos skolas gadus Rīgā, līdz smiekliem aizkusti-
nošo cīņu pašam ar sevi, atklāj jauneklim svarīgo. Fonā strauji aug Rīga un dzirnakmeņos starp 
Krievijas cara valdības rusifikācijas centieniem, arvien draudīgāko latvietību un vācbaltiešu aris-
tokrātijas mēģinājumiem stiprināt ietekmi Baltijas provincēs mostas revolūcija. Kā neapturams, 
liesmojošs vilnis tā veļas pāri vecajai Vidzemei.

UDK	 821.112.2-94(474.3)+94(474.3)(=112.2)(092)

Kopkataloga Id: 001023526
Felka, Romija. Nāves jūdze : romāns / Romija Felka ; no vācu valodas tulkojusi 
Sigita Kušnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbil-
dīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2020]. — 446, [1] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji). — Oriģināl-
nosaukums: Totenweg. — ISBN 978-9934-15-845-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Toreiz, kad tika nogalināta labākā draudzene, Frīdai bija 13 gadu. Baidoties 
par savu dzīvību, meitene gadiem ilgi glabāja noslēpumu, kura atklāšana būtu varējusi palīdzēt 
notvert slepkavu. Tagad, tēvam nokļūstot slimnīcā, Frīda spiesta atgriezties dzimtas mājās, kur 
viņa satiek izmeklētāju Hāverkornu. Lai arī ieradies izmeklēt uzbrukumu Frīdas tēvam, Hāver-
korns nav aizmirsis pirms gadiem notikušo un savu nojautu, ka Frīda kaut ko slēpj. Vai starp šo 
noziegumu un jaunās meitenes slepkavību pirms daudziem gadiem varētu būt saistība?

UDK	 821.112.2-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025221
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022920
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024941
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023526
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Kopkataloga Id: 001023483
Knaidla, Laura. Nepieskaries man : romāns / Laura Knaidla ; tulkojums latviešu 
valodā: Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Gunta Kalniņa ; literārā redaktore 
Ilze Brēmere ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2020]. — 367, [1] lpp. ; 22 cm. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Berühre mich. Nicht. — ISBN 978-9934-15-826-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Seidža, tikko sasniegusi 18 gadu vecumu, bēg no mājām uz citu štatu Ame-
rikas otrā malā. Tur viņa sāk studēt psiholoģiju, atrod darbu un iepazīstas ar 21 gadu veco Luku. 
Diemžēl Seidžas pieredze liek viņai paniski baidīties no vīriešiem un neļauj uzreiz veidot ve-
selīgas attiecības. Savukārt Lukam ir daudz vienas nakts randiņu. Viņš baidās no attiecībām — 
puisis nelaiž nevienu sievieti sev klāt, lai viņām nebūtu iespējas sāpināt viņu tā, kā to izdarījusi 
viņa māte. Jaunieši iemīlas, bet brīdī, kad abi pārvarējuši savus kompleksus un gatavi būt kopā, 
iejaucas Seidžas patēvs. Seidža nolemj, ka vienīgais glābšanās veids ir bēgt no pilsētas un pamest 
Luku.

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 001025225
Linka, Šarlote. Pagātnes ēnas / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda 
Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2020]. — 446, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Schattenspiel. — 
ISBN 978-9934-0-8875-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Četri skolas laika draugi savās dzīves neveiksmēs vaino tikai vienu cilvēku — 
bagāto, nesaudzīgo un vientuļo Dāvidu Belino. Tomēr atmaksas diena tuvojas… Šķetinot mokošu 
atmiņas kamolu, draugi kopīgi mēģina atbrīvoties no pagātnes ēnām. Š. Linka savērpj liktenīgu, 
romantisku un baiļu pilnu attiecību tīklu. Ar empātijas un asu intuīciju rakstniece atklāj savu 
varoņu emocijas, kas diktē viņu rīcību, un cēloņus, kuri ir noveduši pie nozieguma.

UDK	 821.112.2-312.4

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001022923
Šepa, Emēlija. Prioritāte Nr. 1 : romāns / Emēlija Šepa ; tulkojusi Dace Andžā-
ne ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga 
Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 
462, [1] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji). — Tulkots no zviedru valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Prio ett. — ISBN 978-9934-15-852-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Noršēpingas policiju satricina asinis stindzinošu noziegumu virkne — aukst-
asinīgi ievainoti upuri tiek atstāti mokošai nāvei. Pirms daudziem gadiem liktenīgas kļūdas dēļ 
darbu ķiruģijā pametušais Filips Engstrems drīz vien saprot, ka reiz pazinis visus bojā gājušos. 
Vai viņš varētu būt nākamais upuris? Prokurore Jāna Berzeliusa ir apņēmusies atrast vainīgo, 
taču sērijveida slepkava nav viņas vienīgā problēma. Lai paturētu pagātni noslēpumā, Jānai jāpa-
līdz Danilo, riskējot ne vien ar karjeru, bet arī dzīvību…

UDK	 821.113.6-312.4

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001021494
Harmss, Daniils. Dzeja / Daniils Harmss ; no krievu valodas atdzejojis, sastādījis 
Einārs Pelšs ; redaktors, priekšvārda tulkotājs Jānis Elsbergs ; priekšvārda autors 
Aleksandrs Zapoļs ; mākslinieks Andris Breže. — Rīga : Neputns, [2020]. — 173, 
[4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 16 cm. — Uz vāka un iekšlapās Daniila Harmsa 
zīmējumi. — ISBN 978-9934-601-07-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lai gan Daniila Harmsa vārds ir plaši zināms, šis ir pirmais latviešu valodā 
izdotais dzejas krājums pieaugušajiem. Redaktors J. Elsbergs saka: „Eināra Pelša atdzejojums tur 
līdzi autoram valodiskajā, poētiskajā un tīri cilvēciskajā spēles priekā un humorā. Pilnīga pre-
cizitāte te bieži nav no svara, jo ir gluži vienkārši neiespējama. Taču Pelšā Harmss ir sastapis 
dzejnieku-kolēģi, kuram tāpat ir tuvas vārdu spēles, humors, dažnedažādi absurdi paradoksi, un 
vienlaikus arī tradicionālā dzejas tehnika ir visaugstākajā līmenī”.

UDK	 821.161.1-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023483
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025225
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022923
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021494
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Kopkataloga Id: 001014880
Masans, Jurijs. Ornithopter, a mechanical bird : adventure novel / Jurijs Ma-
sans ; [no krievu valodas] tulkojusi Jevgenija Selivanova. — [Rīga] : Jurijs Masans, 
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (119 lp., PDF) ; 782,13 KB. — Teksts angļu valodā, 
tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Орнитоптер, или механичес-
кая птица. — ISBN 978-9934-8988-0-8 (PDF).
UDK	 821.161.1-31(474.3)

Kopkataloga Id: 001023669
Галевска, Марина. Иррациональное убийство : детективный роман / Ма-
рина Галевска ; редактор Ксения Милова ; дизайн обложки: Марина Галев-
ска, Аэлита Галевска ; художник Анастасия Маслакова. — Рига : Sava grāma-
ta, 2020. — 374 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-85-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jauns un talantīgs Kembridžas universitātes profesors savā kabinetā atrod 
līķi. Kā tas varēja tur nokļūt un kas pastrādājis šo noziegumu? Lai atklātu noziegumu, pie darba 
ķeras rakstniece, kura cer ne tikai atklāt šo sarežģīto lietu, bet iegūt sižetu savam jaunajam ro-
mānam.

UDK	 821.161.1-312.4(474.3)

Kopkataloga Id: 001024294
Панченко, Вера. По замыслу доветхого завета… : стихотворения ; … исти-
ны святая злость : сонеты / Вера Панченко ; дизайн: Влад Богов. — Рига : 
Фонд развития культуры, 2020. — 108 lpp. : portrets ; 21×11 cm. — Ziņas par 
autori: 106.-107. lpp. — Teksts krievu valodā, soneti tulkoti no angļu valodas. — 
ISBN 978-9934-8890-3-5 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.111-1=030.111=161.1(082)

821.161.2  Ukraiņu literatūra

Kopkataloga Id: 001023531
Vdovičenko, Halina. 36 un 6 kaķi : ūsaini astains stāsts bērniem / Halina Vdo-
vičenko ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; Natalkas Hajdas ilustrācijas ; 
atbildīgā redaktore Gunta Apse ; literārā redaktore Māra Poļakova. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2020]. — 135 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 23 cm. — Oriģinālnosau-
kums: 36 і 6 котів. — ISBN 978-9934-15-857-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  36 un 6 kaķi — tieši tik Halinas Vdovičenko grāmatas astaino varoņu, ne 
vairāk un ne mazāk, kādā lietainā vakarā apmetās Krepa kundzes dzīvoklī pret viņas gribu. Taču 
nepiekāpīgās saimnieces sirdi pret bezmāju kaķiem atmaidzināja sfinksu šķirnes kaķene vārdā 
Baronese. Ne Krepa kundze, ne viņas krustdēls pat iedomāties nevarēja, par ko izvērtīsies 36 lielu 
un 6 mazu kaķu ielaušanās viņu mazajā dzīvoklī, un ka šī satikšanās būs īsts veiksmes stāsts gan 
kaķiem, gan cilvēkiem.

UDK	 821.161.2-93-32

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001024971
Martinaitis, Marcēlijs. K.B. aizdomās turamais un citi dzejoļi / Marcēlijs Mar-
tinaitis ; no lietuviešu valodas atdzejojuši Pēters Brūveris un Emija Grigor-
jeva ; redaktors un priekšvārda autors Jānis Elsbergs ; Alekseja Muraško di-
zains ; pēcvārda autors Nauris Puntulis. — Rīga : Latvijas Rakstnieku savienība, 
2020. — 158 lpp. : ilustrācija ; 24 cm. — (Jaunā klasika. Baltijas Asamblejas balvas 
laureātu darbi). — Oriģinālnosaukums: K.B. įtariamas: eilėraščiai. — ISBN 978-
9934-8820-3-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Rakstnieku savienība izdevusi trīs Baltijas asamblejas laureātu dar-
bus, kas iesāk grāmatu sēriju ar nosaukumu „Jaunā klasika”. Sērija izdota ar mērķi iepazīstināt 
lasītājus ar tiem Lietuvas un Igaunijas autoru literārajiem darbiem, kuri saņēmuši Baltijas valstu 
augstāko apbalvojumu literatūrā, bet latviešu valodā līdz šim nav izdoti.

UDK	 821.172-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001014880
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023669
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024294
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023531
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024971
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001024280
Akmentiņš, Andris. Meklējot Ezeriņu : romāns / Andris Akmentiņš ; redaktore 
Gundega Blumberga ; konsultanti: Dace Zvirgzdiņa un Vents Zvaigzne ; Jāņa Esī-
ša vāku dizains. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. — 340, [3] lpp. : ilustrācija ; 
22 cm. — (Es esmu… Jānis Ezeriņš). — ISBN 978-9934-595-24-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas ir romāns par rakstnieku Jāni Ezeriņu. Kāds ir radošas personības spēju 
noslēpums? Vai tam var piekļūt caur talanta un darba proporciju mērīšanu, dzīvesveidu, māks-
linieka biogrāfiju? Autors romānā no dažādiem laika atskaites punktiem izspēlē J. Ezeriņa mūža 
noveles, padarot mums tuvāku viņa personību, un vienlaikus saglabājot noslēpumu. A. Akmen-
tiņš centies iecelt rakstnieku mūsdienu situācijā un rakstīt viņa stila noveles par mūsdienām. 
Romāna gaitā arī īstais J. Ezeriņš, izcils latviešu novelists un Doriana Greja ģīmetnes tulkotājs, 
izmisīgi meklē sevi, pamazām zaudējot iespējas ietekmēt savu portretu.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001022930
Bekmanis, Zigmunds. Apkārt pasaulei blusas mugurā / Zigmunds Bekmanis ; 
atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Milda Klampe ; māksliniecis-
kais noformējums: Gundega Muzikante. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 123, 
[4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Ilustrācijas un māksliniecisko noformējumu vei-
doja Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņi. — ISBN 978-9934-15-881-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kad sunenīte Heidi atnes mājās blusu, piecus gadus vecā Sonora dodas neti-
camā piedzīvojumā. Kopā ar mazo, bet stipro Blusu viņa nokļūst gan uz Mēness, kur satiek pēt-
nieku robotu Mēneszaķi, gan savā vārdā nosauktajā tuksnesī Ziemeļamerikā un pat Antarktīdā, 
lai kopā ar jūrniekiem un profesoru Karlsonu iepazītu pingvīnus. Un ar to ceļojums vēl nav galā…

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001024937
Birznieks, Paulis. Citāda dainu dotā zelta filozofija / Paulis Birznieks ; auto-
ra ilustrācijas ; Andra Lamstera vāks ; Jāņa Sipjagina dizains. — Rīga : Madris, 
[2020]. — 87 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas par autoru: 86.-87. lpp. — ISBN 
978-9984-31-628-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Citāda dainu dotā zelta filozofija balstās uz rūpīgu izpēti ar nodomu radošā 
veidā izcelt dainu kodolīgo saturu un atjaunināt, piemērot to jaunāko laiku izpratnei. Tautas rak-
stu dinamizētie zīmējumi atspoguļo centienus atdzīvināt seno dainu nedaudz sastingušo domu 
un formu, saka autors.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001022929
Bula, Rolanda. Noilguma lieta : romāns / Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Lin-
da Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Emīla Garjāņa vāka dizains. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2020]. — 236, [1] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji). — 
ISBN 978-9934-15-873-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc dzimšanas dienas svinībām pazūd biznesmenis Guntris Veldre. Viņa 
līķis tā arī netiek atrasts. Mājienu par iespējamo notikumu gaitu dod vien uzņēmēja ierastajā 
skrējiena trasē līdzās šosejai atrastais sadauzītais mobilais telefons. 14 gadus vēlāk aizdomās par 
būvmateriālu zādzību turēts vīrietis izpļāpājas, ka Veldre ticis nogalināts, un to noteikti izdarī-
jusi viņa sieva. Izmeklēt noziegumu tiek uzticēts Asnātei Griezei. Viņas kolēģis Juris Zvirbulis ir 
atvaļinājumā, tomēr arī labprāt iesaistās izmeklēšanas gaitā…

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024280
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022930
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024937
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022929
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Kopkataloga Id: 001024964
Einfelds, Jānis. Svētlaimīgo zeme : romāns / Jānis Einfelds ; redaktore Dace Spa-
rāne-Freimane ; vāku mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas 
Grāmata, [2021]. — 157, [1] lpp. ; 22 cm. — Vāka noformējumam izmantota Pītera 
Brēgeļa (vecākā) glezna „Aklie”, 1568. — ISBN 978-9934-595-25-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nepiekāpīgā postmodernista J. Einfelda prozas pamanāmākā atšķirība droši 
vien ir tieši vēstījuma maniere — ierasti darba autori tā vai citādi tomēr atrodas ārpus sava vēs-
tījuma, taču ne J. Einfelda tēlojumu pasaulē — tur autors ir literatūras karsto punktu reportieris, 
mīta rašanās tiešs liecinieks.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001022924
Ermlere, Franciska. Ar ledu apdedzinātie : Rīgas akmeņkaļa piezīmes / Fran-
ciska Ermlere. — [Rīga] : Latvijas Mediji, [2021]. — 248 lpp. ; 20 cm. — (Rīgas 
detektīvs / Franciska Ermlere; [8]). — Šis ir astotais stāsts ciklā „Rīgas detektīvs”, 
noslēguma romāns. — ISBN 978-9934-15-879-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romānā „Ar ledu apdedzinātie” advokāts Andrejs Vanags, kurš iepriekšējās 
grāmatas izmeklēja dažādus noslēpumainus noziegumus, tiek konfrontēts ar neskaidras anam-
nēzes aklumu, sievas aiziešanu un māju zaudējumu. Viņa draugs tēlnieks uzdod neparastu uzde-
vumu — izpētīt ar latviešu strēlniekiem veltītā pieminekļa celtniecību saistītus apstākļus. Pētī-
jums iesaistītos aizved laika dzīlēs līdz pat 19. gadsimta nogalei, kad tautā dzima revolucionāras 
noskaņas, un atklāj, cik cieši cauri laikiem saistīti „Rīgas detektīva” tēli, un arī to autore.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001024959
Horna, Māra. Bēnes muiža : romāns, vēstures fakti, tā laika avīžu ziņas un tautā 
saglabājušies nostāsti / Māra Horna ; redaktore Dace Blūma ; Ivitas Evas Ceriņas 
vāka dizains un ilustrācija. — Bēne : [Māra Horna], 2020. — 154 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, plāni, tabula ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 153.-154. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9934-8930-0-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā dota hronoloģija par visiem Bēnes muižās īpašniekiem sākot ar 16. 
gs., bet plašāks skatījums ietver 19. un 20. gadsimtu miju, kad Bēnes muiža piederēja baronam 
Fridriham von Birkenstadam. Grāmatā izmantoti dažādi resursi — tā laika latviešu un vācu avīžu 
ziņas, arhīva materiāli, arī tautā saglabājušās teikas. Vēsturiskie materiāli mijas ar stāstu par tā 
laika kungu un kalpu dzīvi, mīlestību, darbu un izklaidēm. Lasītāji var uzzināt arī to, kādas palie-
košas vērtības barons atstājis Bēnes iedzīvotājiem. Bēnes pils, vecā kungu māja un daudzas citas 
celtnes saglabājušās līdz mūsu dienām.

UDK	 821.174-94+908(474.333)

Kopkataloga Id: 001023520
Ivanovska, Vineta. Trīs minūtes : vakara romāns / Vineta Ivanovska. — Rīga : 
Sava grāmata, 2021. — 92 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-96-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kadrija jau 16 gadus dzīvo kopā ar savu vīru Jēkabu. Un domā, ka ar laulību 
viss ir kārtībā. Vai tiešām?! Viņu mājās ierodas jauni īrnieki. Starp Kadriju un Franci pamostas 
jūtas, bet arī viņš ir aizņemts…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001023480
Kolmanis, Arvis. Annas stāsti / Arvis Kolmanis ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; 
atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2020]. — 221, [2] lpp. ; 21 cm. — Vāka iekšlapu noformējumam 
izmantota Roberta Knēbela glezna „Träumende Frau im Boot” (1900). — ISBN 
978-9934-15-837-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sievietes autora prozā dara to, ko rakstnieks vēlas, dažreiz tomēr aizslīdot no 
viņa vērīgā skatiena savā neizskaidrojamā patstāvīgumā. Viņas visas vēlas rast siltumu. Mīlējo-
ties, ļaujoties stihijai vai aizdedzinot kaimiņa māju.

UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024964
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022924
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024959
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023520
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023480
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Kopkataloga Id: 001025212
Kurzemniece, Karmena. Ventas vālodzes dziesma : dzejoļu krājums / Karme-
na Kurzemniece ; redaktore un priekšvārda autore Ligita Kovtuna ; māksliniece 
Zane Neimane. — Rīga : Laika grāmata, [2020]. — 199 lpp. : portrets ; 19 cm. — 
Ziņas par autori: 2.-3. lpp. — ISBN 978-9934-511-76-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  K. Kurzemnieces krājumā apkopoti dzejoļi, kas radušies gan trimdas posmā, 
gan Latvijā. Tajos atspoguļojas ne vien sāpīgi izjustā atšķirtība no dzimtenes okupācijas gados, 
bet arī plašā emocionālo pārdzīvojumu gamma pēc atgriešanās Latvijā. Īpaša vieta krājumā ir ne 
tikai ar reliģiskām tēmām saistītiem dzejoļiem un patriotiskajai dzejai, bet arī mīļotajai pilsētai 
Kuldīgai.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001021661
Lerhis-Puškaitis, Anss. pasakas par putniem : kopā lasāmas bērniem un pie-
augušajiem / Anss Lerhis-Puškaitis ; sastādītāja un redaktore Agrita Ozola ; 
priekšvārdu autori: Agrita Ozola, Guntis Pakalns, Inguna Daukste-Silasproģe ; 
zinātniskie redaktori: Guntis Pakalns, Dmitrijs Boiko ; teksta literārā redaktore 
Liene Akmens ; dizains: Radadara. — Rīga : Tukuma muzejs, 2020. — 279 lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm. — Ziņas par autoriem: 275.-279. lpp. — Teksta autori: Guntis 
Pakalns, Dmitrijs Boiko, Aija Baladiņa, Mairita Neilande, Agrita Ozola, Dita Silava, 
Austra Ziļicka. — Izdevumā iekļautas Ansa Lerha-Puskaiša pasaku pirmizdevu-
mu faksimilu reprodukcijas vecajā ortogrāfijā (ar fraktūras burtiem) un pārli-
kums mūsdienu ortogrāfijā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8463-9-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kaut arī grāmatas nosaukumā ir norādīts, ka pasakas ir par putniem, tomēr 
galvenie varoņi ir cilvēki. Puškaitis labi pazinis ne tikai cilvēkus, bet arī dabas vidi un sarakstījis 
daudz līdzību putnu un cilvēku uzvedībā. Kaut arī kopš pasaku sacerēšanas laika radikāli mainī-
jusies daba un kultūrvide, tomēr tās joprojām ir aktuālas. Tām ir gan kultūrvēsturiska, gan arī 
izglītojošā nozīme.

UDK	 821.174-343+821.174(092)+398.2(474.3)

Kopkataloga Id: 001023508
Manfelde, Andra. Kaķis mākoņos : Dubultu pasaka bērniem un vecākiem / An-
dra Manfelde, teksts, ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Gunta Apse ; literārā redak-
tore Lilija Berzinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; 
dizains: Oskars Stalidzāns. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 141, [2] lpp. : ilus-
trācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-15-861-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Deviņgadīgā Elza kopā ar vecākiem dzīvo Dubultos starp upi un jūru pie 
nīgrās Lū tantes, kuru nedrīkst uztraukt un kura ir par vecu, lai ar meiteni dotos pastaigās. Tāpēc 
Elzai dienu no dienas jānīkst pagalmā. Kādu dienu Elzu apciemo ne vien runājošs, bet arī lidojošs 
kaķis vārdā Kaķis, kas garlaicības mākto meiteni aiznes uz pavisam dīvainu pasauli.

UDK	 821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 001023557
Martinsone, Inga. sajūtas… ilūzijas? / Inga Martinsone. — Rīga : Sava grāmata, 
2020. — 55, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-98-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katrs stāstus uztver caur savu šķautni un ierauga sevi. Tas raisa emocijas, 
asaras, domīgumu un vēlmi palūkoties plašāk uz sevi. Neesmu iepriekš rakstījusi. Dzīves lūzumi, 
pārdomas, sevis transformēšana un pieņemšana, pēkšņi, vienā brīdī, sāka nevaldāmi lauzties uz 
āru, neapturami un personīgi. Turpinu pārdzīvot sajūtas un izlikt stāstos uz papīra un likt kau-
dzītē, saka autore.

UDK	 821.174-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025212
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021661
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023508
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023557
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Kopkataloga Id: 001024119
Melgalve, Ieva. Emī un Rū. Robota sirds / Ieva Melgalve, Elizabete Lukšo-Ražin-
ska ; redaktore Ingmāra Balode ; ilustratore Guna Poga ; 3D ilustrators Jānis Uz-
raugs ; dizainers Aleksejs Muraško. — [Rīga] : Marta Selecka, [2020]. — 125 lpp., 
1 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-8986-0-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Emīlija un Rūdis iepazīstas pavisam jocīgi — kādā dienā uz mājas bēni-
ņiem viņus atvilina robotiņš Palauzis, kas abus grib padarīt par saviem palīgiem — slepenajiem 
aģentiem. Tā rodas Čimpiņ-Rimpiņ aģentūra. Grāmatas lasītājam būs iespēja sekot līdzi aģentu 
gaitām, smieklīgiem un bailīgiem notikumiem, ar ko nākas saskarties, risinot uzdevumus un cī-
noties ar sētnieci un citiem pasaules nekārtību cēlājiem. Paralēli šiem notikumiem veidojas arī 
skaista draudzība starp Emīliju un Rūdi, un varbūt arī robotiņu Palauzi… Grāmata tapusi pēc 
Latvijas bērnu detektīvseriāla „Emī un Rū” motīviem.

UDK	 821.174-93-312.4

Kopkataloga Id: 001022933
Ozola, Māra. Es vairs nebēgu pa sapņiem : man netic, ka tā tiešām bija / Māra 
Ozola ex Vilemsone ; Valentīnas Gašpuites vāka mākslinieciskais noformē-
jums. — [Krimulda] : Silvija Ozola, [2020]. — 247 lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-
23-051-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Visām tām, kuras cieš un velk dzīvi kā nastu. Visiem tiem, kuri ir tuvu un 
baidās vai neprot palīdzēt. Visiem, kuri dzīves duļķainākajos ūdeņos ir trāpījušies dziļumā un iz-
misīgi pūlas uzpeldēt. Visiem tiem, kuri ir paguruši un meklē, kā aizbēgt no dzīves un problēmām. 
Visiem, kuriem maz pieredzes un vajadzīgs padoms vai piemērs. Tas ir gabaliņš no manas dzīves. 
Es izturēju, un jūs arī izturēsiet. Izdomājiet, kādu gribat veidot savu likteni, cīnieties, dariet, un 
jūs to piepildīsiet. Ja es varēju, tad jūs arī varat. Tāpēc jau rakstīju — lai palīdzētu. Tas bija mans 
pienākums”, teic Māra Ozola.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001023523
Ruka, Elvita. Ērika Kleina mēnessgaismas stāsti / Elvita Ruka ; redaktore Lud-
mila Viļumova ; vāka māksliniece Inga Ieviņa. — [Rīga] : Sava grāmata, [2020]. — 
96 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-92-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mēnessgaisma ir īpaša parādība — tumsa, kurā var redzēt. Tajā vienlaikus ir 
romantika un slēptas bailes. Visspožāk mēness spīd un apkārtni izgaismo pilnmēnesī, kad pasau-
le kļūst īpaši jūtīga, bet cilvēki viļņojas pretstatu šūpolēs. Ēriks Kleins, izvēloties publiskot savas 
čigāna atmiņas, necenšas attēlot nez kādu pareizu vai izpušķotu dzīvi, bet brien to patiesi — ar 
prieku, pārdzīvojumiem, sāpēm un atkal ar prieku, jo nekas labāks par dzīvošanu vēl nav izgud-
rots.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001024297
Rūmnieks, Valdis. Izstāsti man savu sapni / redaktors un priekšvārda autors 
Valdis Rūmnieks ; Latviešu valodas aģentūra. — [Rīga] : Latviešu valodas aģen-
tūra, [2020]. — 284, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ([Skolēnu radošo darbu sēri-
ja]). — Rādītāji: 279.-[285.] lpp. — ISBN 978-9984-829-75-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursā piedalījās rekordliels skolēnu 
skaits, saņemti 1234 radošie darbi no visas pasaules. 693 no tiem ir literārie darbi, 541 — zīmēju-
mi. Darbi iesūtīti ne vien no Latvijas skolām, bet arī no latviešu skolām ārzemēs. Interesantākie 
darbi iekļauti šajā krājumā.

UDK	 821.174-9(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024119
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022933
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023523
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024297
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Kopkataloga Id: 001024255
Saulietis, Augusts. Baltos ceļos : dzejas izlase / Augusts Saulietis ; sakārtotāja un 
redaktore Sanita Dāboliņa ; zinātniskā redaktore Dace Zvirgzdiņa ; māksliniece 
Ērika Dogana ; ievads: Ausma Cimdiņa. — Cesvaines novads : Cesvaines kultūras 
veicināšanas biedrība, [2020]. — 206, [1] lpp., 25 nenumurētas lp. ielīmes : faksi-
mili, ilustrācijas, notis, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-8722-3-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir jauna, mūsdienīga A. Saulieša dzejas izlase, kas kopā ar apcerēm 
un ilustrācijām padara A. Saulieša dzeju pieejamu mūsdienu lasītājam, padziļina literatūras vēs-
tures konteksta izpratni, palīdz saglabāt vērtīgu literāro mantojumu un, cerams, kalpos par jaunu 
darbu iedvesmas avotu, piemēram, komponistiem. No gadu desmitiem nākusī smeldzīgā, dvēse-
liski sirsnīgā A. Saulieša dzeja pieder mūsu garīgā zelta krājumiem, kas aicina arī 21. gadsimta 
latvieti godāt iejūtību un labestību, mīlēt dabu gadalaiku ritējumā.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001023515
Tipa, Alda. Dzīves vējos : dzeja, 2015-2020 / Alda Tipa. — [Rīga] : Sava grāmata, 
[2020]. — 122, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-99-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001023511
Upelnieks, Egīls Vitauts. Nezāle neiznīkst : dzeja / Egīls Vitauts Upelnieks. — 
Rīga : Sava grāmata, 2020. — 133 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-97-4 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001024578
Zimnoha, Ruta. Pirms saule riet : romāns / Ruta Zimnoha ; Nataļjas Kugajevskas 
vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālī-
te. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 224 lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2021/2 
(260)). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 978993415898. — 
ISBN 978-9934-15-457-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Edgars jau pāris gadus ir kopā ar Nikiju, savukārt viņa bijusī sieva Lilita pir-
mo reizi pēc šķiršanās padodas meitiņas aicinājumam kopā doties pie vīra vecākiem. Abas ne-
nojauš, ka brīvdienās iekļūs īstā drāmā. Notikumu juceklī visiem nāksies aizdomāties par to, kas 
ir īstas vērtības un kas — tikai maldi, kādēļ tik bieži noskaužam mīlestību saviem tuvākajiem 
cilvēkiem un kādēļ tik viegli nomaldīties no šķietami taisna un veiksmīga ceļa.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024255
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023515
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023511
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024578
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821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 001022926
Kivirehks, Andruss. Zilais, ragainais dzīvnieks : romāns / Andruss Kivirehks ; 
no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; 
literārā redaktore Sigita Kušnere ; Induļa Martinsona vāka un iekšlapu māksli-
nieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 311 lpp., 16 nenumu-
rētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. — Ielīmēs: Oskara Kallisa darbu reproduk-
cijas. — Oriģinālnosaukums: Sinine sarvedega loom. — ISBN 978-9934-15-882-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Igauņu mākslinieka Oskara Kallisa dzīve un gleznas rosinājušas Kivirehku 
uzrakstīt fiktīvu dienasgrāmatu, kas reizē ir pieaugšanas stāsts, mākslinieka romāns, mākslas 
un mitoloģijas spēka manifests, nacionālpolitiska deklarācija, slimības vēsture utt. Lai arī teksta 
noskaņa mainās, tajā viscaur dzirkstī un kūsā Kivirehka košā fantāzija.

UDK	 821.511.113-31

Kopkataloga Id: 001024967
Mihkelsone, Ene. Tornis : dzejoļi / Ene Mihkelsone ; no igauņu valodas atdze-
jojis un ievadu sarakstījis Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa ; Alekseja 
Muraško dizains ; pēcvārda autors Nauris Puntulis. — Rīga : Latvijas Rakstnieku 
savienība, 2020. — 110 lpp. : ilustrācija ; 24 cm. — (Jaunā klasika. Baltijas Asamb-
lejas balvas laureātu darbi). — Oriģinālnosaukums: Torn. — ISBN 978-9934-
8820-2-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Rakstnieku savienība izdevusi trīs Baltijas asamblejas laureātu dar-
bus, kas iesāk grāmatu sēriju ar nosaukumu „Jaunā klasika”. Sērija izdota ar mērķi iepazīstināt 
lasītājus ar tiem Lietuvas un Igaunijas autoru literārajiem darbiem, kuri saņēmuši Baltijas valstu 
augstāko apbalvojumu literatūrā, bet latviešu valodā līdz šim nav izdoti.

UDK	 821.511.113-1

Kopkataloga Id: 001024976
Tete, Jāns. Tilts : trīs lugas / Jāns Tete ; no igauņu valodas tulkojusi, ievada auto-
re Rūta Karma ; literārā redaktore Māra Rūmniece ; Alekseja Muraško dizains ; 
pēcvārda autors Nauris Puntulis. — Rīga : Latvijas Rakstnieku savienība, 2020. — 
158 lpp. : ilustrācija ; 24 cm. — (Jaunā klasika. Baltijas Asamblejas balvas laureātu 
darbi). — Tulkots no izdevuma: Näidendid. Tallinn, 2003. — Oriģinālnosaukums: 
Sild. — ISBN 978-9934-8820-4-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Rakstnieku savienība izdevusi trīs Baltijas asamblejas laureātu dar-
bus, kas iesāk grāmatu sēriju ar nosaukumu „Jaunā klasika”. Sērija izdota ar mērķi iepazīstināt 
lasītājus ar tiem Lietuvas un Igaunijas autoru literārajiem darbiem, kuri saņēmuši Baltijas valstu 
augstāko apbalvojumu literatūrā, bet latviešu valodā līdz šim nav izdoti.

UDK	 821.511.113-2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024967
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024976


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 3, 1.–15. februāris

37

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001022939
Izkrāso savu Mazsalacu! / vāka dizains: Monta Arnolde ; Mazsalacas Mūzikas un 
mākslas skola. — [Mazsalaca] : [Mazsalacas novada pašvaldība], [2020]. — 40 
nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmata ar Mazsalacai raksturīgiem attēliem tapusi projek-
ta ietvaros. Idejas autore ir Laima Briede-Bērziņa, zīmējumu autori — Mazsalacas Mūzikas un 
mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņi. Ikvienam krāsot gribētājam ir iespēja ne tikai izkrāsot 
Mazsalacu tādu, kādu viņš to vēlas, bet jau no mazotnes mācīties, ka savas dzīves mēs veidojam 
paši — kā veidosi, tā dzīvosi.

UDK	 908(474.36)+087.5

Kopkataloga Id: 001022281
Paegle, Dzintra. Suntaži un suntalnieki vēstures ceļos : rakstu krājums / sastādī-
jusi Dzintra Paegle ; dizains: Andris Linde. — Suntaži : Suntažu pagasta pārvalde, 
2020. — 288 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-175-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājumā, kas balstīts uz zinātnieku publikācijām, arhīvu materiāliem, 
periodikas ziņām un daudziem attēliem, lasītājs var iepazīt Suntažus un suntalnieku likteņus 
vēstures ceļos — 17. gs. Vidzemes rakstnieci Katarinu Gildenšternu fon Meku, R. Blaumaņa māti, 
kara varoņus, luterāņu mācītājus, pagasta vecākos un vienkāršus cilvēkus. Varam uzzināt, kādi 
zemnieku kristībvārdi bijuši 18. gs. un kādi pirmie uzvārdi. Arhīvu dokumenti atklāj, kā nopostīti 
Suntaži Pirmajā pasaules karā, kāds ir bijis zudušais Suntažu Lauksaimniecības biedrības nams, 
kā jaunsaimnieki strādāja savos laukos, kā būvēts, atklāts un iznīcināts dzelzceļš Rīga-Suntaži-Ēr-
gļi, kā radies Suntažu ģerbonis un kā izpaudies suntalnieku dziedāšanas prieks.

UDK	 908(474.361)(082)+94(474.361)(082)

Kopkataloga Id: 001023245
Slaidiņš, Jānis. Dzērbenes vectēva stāsti / Jānis Slaidiņš ; mākslinieki: Ērika Māl-
dere, Mikus Čavarts ; priekšvārds: Inguna Bauere. — [Vecpiebalga] : [Ērika Māl-
dere], [2020]. — 142, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22×31 cm. — Uz vāka: Ērikas 
Mālderes glezna „Skats uz Dzērbenes Mācītājmuižas ezeru”. — ISBN 978-9934-
23-220-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzērbene ir cieši glabājusi Vidzemes pirmās garīgās atmodas — hernhūtiešu 
kustības laikā mācītās atziņas. Pēc atgriešanās no Sibīrijas izsūtījuma Jānis Slaidiņš 1964. gadā ir 
pierakstījis savas atmiņas par vectēvu Kārli Slaidiņu (1847-1931). Vectēvs savam mazdēlam Jānim 
savdabīgā valodā stāstījis par sevi, apkārtnes ļaudīm, lielkungiem, mācītājiem, dakteriem, robež-
niekiem, kā tie saimniekojuši, kā palīdzējuši un izzobojuši viens otru. Stāstos atrodami Jāņu svi-
nēšanas un kāzu tradīciju apraksti Skujenē un Dzērbenē, Auļukalna, Nēķina, Dzērbenes un Gatar-
tas muižas dzīves ainas, padomi bērnu audzināšanā un apmācīšanā kā zivis ķert un medībās iet.

UDK	 908(474.36)(093.3)

Kopkataloga Id: 001024940
Strazdiņš, Edgars. Grāvendāle : starp divām Mežotnes zemēm / Edgars Straz-
diņš ; mākslinieks Andris Lamsters ; literārā redaktore Ina Eglīte ; dizains: Jānis 
Sipjagins. — Rīga : Madris, [2020]. — 253, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : 
faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 252.-[254.] lpp. — 
ISBN 978-9984-31-664-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā skaidrota Grāvendāles un Mežotnes, īpaši Lielupes kreisā krasta, 
attīstība caur hronikām, lēņu dokumentiem un vietvārdiem, iezīmēta novada kopīgā vēsturiskās 
attīstības aina. Izdevumā rodama izziņa par bagātā kultūrvēsturiskā novada līdz šim maz zinā-
mo vēsturi un spēcīgām personībām, kuras tur dzīvojušas. Pierakstītajos stāstījumos atdzīvojas 
valoda tās vēsturiskajā griezumā un koši iestarpinājumi — izteiksmīgi vecvārdi, apvidvārdi un 
zemgaliskā izloksne.

UDK	 908(474.336)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022939
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022281
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023245
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024940
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Kopkataloga Id: 001023536
Voins, Visvaldis. Kalngale piejūras vējos / teksts: Visvaldis Voins, Gints Šīmanis ; 
māksliniece Nataļja Kugajevska ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; biedrība 
„Kalngalieši”. — Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. — 238, [1] lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 225.-[226.] lpp. un rādītāji: 227.-[239.] lpp. — 
ISBN 978-9934-15-841-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kalngale, tāpat kā citi mazi ciemati, iemieso īstu latvieša garu. Lielāko darbu 
grāmatas satura veidošanā paveicis Visvaldis Voins, kurš laika gaitā apmeklējis visas apkaimes 
dzimtas un mājas, lai vīzija par seno ciemu starp jūru un Eimuru pļavām izvērstos aizraujošā 
stāstā — sava laikmeta dokumentējumā. Pētījumā vēstīts, ka ciema vēsturē bijuši gan uzplau-
kuma, gan panīkuma gadi: no pajūgiem izdangātā kāpu ceļa, pa kuru zirgi ar pēdējiem spēkiem 
vilka ratus un ragavas ar tīkliem uz jūru, līdz augšupejai kolhoza „Ādaži” laikā, kad Kalngale bija 
bagātā kolhoza daļa.

UDK	 908(474.362)

Kopkataloga Id: 001024151
Гущин, Виктор. История Елгавы, 1561-1795 : очерки истории города в рас-
сказах для детей и взрослых / Виктор Гущин. — Рига : Балтийский центр 
исторических и социально-политических исследований, 2020.

Часть первая, Елгава в истории Курляндского герцогства, 1561-1795. 
Книга 2, Первые дипломатические контакты с Россией. От царя Ивана 
Грозного до царя Петра I, XVI век—1697 год. — 133, [1] lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, kartes, plāni, portreti ; 26 cm. — „Елгаве-800, 1226-2026”—[1.] lpp. — 
Bibliogrāfija: 129.-133. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8540-7-
1 (iesiets) ; ISBN 9789934854064 (kļūda).

UDK	 908(474.334.2)

Kopkataloga Id: 001024156
Гущин, Виктор. История Елгавы, 1940-1991 : очерки истории города в рас-
сказах для детей и взрослых / Виктор Гущин ; обложка: Влад Богов. — 
Рига : Балтийский центр исторических и социально-политических иссле-
дований, 2020.

Часть 4, Елгава в истории СССР, 1940-1991. Книга 2, В годы немецко-фа-
шистской оккупации (29 июня 1941—31 июля 1944). — 502 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 409.-426. lpp. un 
personu rādītājs: 491.-502. lpp. — ISBN 978-9934-8540-9-5 (iesiets).

UDK	 908(474.334.2)”1940/1991”+94(474.334.2)”1940/1991”

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

Kopkataloga Id: 001022244
Midrijānis, Igo. Nepazīstamā un unikālā Izraēla un Palestīna / Igo Midrijānis. — 
[Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2020. — 343, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Kristī-
gās atmodas resursi). — „Ceļvedis. Pārdomas. Pieredze. Latvijas garīgai un laicī-
gajai atmodai, ilgtspējībai”—Titullapā. — ISBN 978-9934-515-74-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata domāta cilvēkiem, kas dodas uz Izraēlu un Palestīnu — svētceļnie-
kiem un tūristiem, kā arī tiem, kam padziļināta interese uzzināt par šo valsti kā Svēto zemi, kā 
unikālu kultūrvēsturisku, dabas, ekonomisko, politisko un reliģisko pasaules mezgla punktu. 
Grāmata palīdzēs ieskatīties Dieva izredzētajā ebreju tautā un tai Apsolītajā zemē. Tā ir kā ceļve-
dis pielietošanai gan pārvietojoties pa šo zemi, gan pārlapojot Bībeli. Grāmatā ir arī pārdomas, 
asociācijas par Svētajā Zemē redzēto.

UDK	 913(569.4)(036)+26-9(036)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023536
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024151
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024156
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022244
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Kopkataloga Id: 001024289
Ročko, Josifs. Ceļvedis „Ebreju Latgale” = Путеводитель „Еврейская Латга-
лия” / autors-sastādītājs un fotogrāfs Josifs Ročko. — 3. izdevums (uzlabots un 
papildināts). — Daugavpils : [Josifs Ročko], 2020. — 87, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8762-3-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Daugavpils novadpētnieks Josifs Ročko papildinājis un izdevis ceļvedi „Ebre-
ju Latgale”. Tas ir veltīts 100 gadiem kopš Latgales atgriešanās Latvijas sastāvā. Grāmatā ir apko-
pota informācija ar ebrejiem saistītām vietām un objektiem Latgales teritorijā, aptverot dažādas 
Latgales pilsētas.

UDK	 94(474.38)(=411.16)

Kopkataloga Id: 001022928
Ziemiņš, Modris. Rīgā deg ugunskuri : militārā žurnālista materiāli par barikāžu 
laiku / Modris Ziemiņš ; sastādītāja Dace Kokareviča ; redakcija, priekšvārds: Tā-
lavs Jundzis ; mākslinieks Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; li-
terārā redaktore Elīna Kokareviča ; foto: Anda Krauze, Valdis Semjonovs. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2020]. — 223 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Personu rādītājs: 219.-
222. lpp. — ISBN 978-9934-15-822-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļauti detalizēti apraksti, kā barikādes veidoja un organizēja Ve-
crīgā un daļēji arī Zaķusalā pie televīzijas objektiem. To visu atceras nevis vienkārši barikāžu 
aizstāvji, bet to organizatori un vadītāji. Atmiņu autoriem grāmatā izdevies absolūti godīgi, apbrī-
nojami detalizēti un precīzi, pilnībā atbilstīgi aprakstīt to, kas un kā toreiz notika.

UDK	 94(474.362.2)”1991”

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://instagram.com/lnb.lv
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024289
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022928
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