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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

Kopkataloga Id: 001021802
Bay, Sebastian. Social Media Manipulation 2020 : how social media companies 
are failing to combat inauthentic behaviour online / Sebastian Bay, Anton Dek, 
Iryna Dek, Rolf Fredheim ; copy editing: Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis ; 
Nato Strategic Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO StratCom 
COE, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,86 MB. — Biblio-
grāfija: 41.-42. lp. — ISBN 978-9934-564-92-5 (PDF).
UDK	 077.5+316.776.2

002  Dokumentācija. Grāmatas. Raksti. Autorība

Kopkataloga Id: 001019930
Īvāne, Baiba. „Cel galvu augstāk, latvieti!” : bibliotēkas robežzīmes, sarakste ar 
trimdu / Baiba Īvāne ; Jelgavas pilsētas bibliotēka. — [Jelgava] : Jelgavas pilsē-
tas bibliotēka, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (19 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas ; 
3,37 MB. — (Simtgades publikāciju sērija / Jelgavas pilsētas bibliotēka ; #4).

A n o t ā c i j a :  Jelgavas pilsētas bibliotēkā pēc ilgā padomju okupācijas perioda sāk atgriez-
ties brīvība. Izlikšanos nomaina patiesums. Šī publikācija ir par bibliotēkas saraksti ar trimdu, 
kam šajā brīvības ceļā bijusi nozīmīga vieta.

UDK	 002(474.3)

Kopkataloga Id: 001021678
Lasīšanas pandēmija : esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā = The reading pande-
mic : essays on the history of reading in Latvia / sastādītāja Maija Treile ; zināt-
niskā redaktore Vija Daukšte ; literārā redaktore Jolanta Treile ; dizainere Anete 
Krūmiņa ; vāka ilustrācijas autore Maija Kurševa ; tulkotājs angļu valodā Juris 
Beņķis ; priekšvārds: Dagnija Baltiņa. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
[2020]. — 189, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 
978-9984-850-95-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai pandēmijas laikā saistībā ar klātienes kultūras pasākumu apsīkumu un 
digitālo nogurumu cilvēki arvien vairāk atgriežas pie grāmatu lasīšanas? Kā vispār Covid-19 krīze 
ir mainījusi mūsu lasīšanas paradumus? Rakstu krājums izseko lasīšanas fenomenam no vidus-
laikiem līdz mūsdienām, iekļaujot arī pēdējā gada aktuālās tendences.

UDK	 002(474.3)(091)(082)+028(474.3)(091)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021802
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001019930
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021678
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02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 001019909
Īvāne, Baiba. Arī Jelgavā slāpst pēc grāmatām / Baiba Īvāne, Dagnija Avota ; 
Jelgavas pilsētas bibliotēka. — [Jelgava] : Jelgavas pilsētas bibliotēka, 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (8 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas ; 924,52 KB. — (Simtgades 
publikāciju sērija / Jelgavas pilsētas bibliotēka ; #1). — Bibliogrāfija: 8. lp.

A n o t ā c i j a :  Jelgavai ir senas un ievērojamas grāmatniecības tradīcijas, pilsētā cauri lai-
kiem pastāvējušas arī daudzas bibliotēkas, taču pirmā pilsētas pašvaldības uzturētā un finansētā 
bibliotēka Jelgavā dibināta 1920. gada 10. jūnijā.

UDK	 027(474.334.2)(091)

Kopkataloga Id: 001019926
Īvāne, Baiba. Buržuāziskās paliekas krāsnī iekšā! / Baiba Īvāne ; Jelgavas pil-
sētas bibliotēka. — [Jelgava] : Jelgavas pilsētas bibliotēka, 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (15 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas ; 2,72 MB. — (Simtgades publikāciju 
sērija / Jelgavas pilsētas bibliotēka ; #3). — Bibliogrāfija: 15. lp.

A n o t ā c i j a :  Katras bibliotēkas dibināšanā un pastāvēšanā, arī Jelgavas pilsētas biblio-
tēkas simtgadu vēsturē un šodienā, iezīmējas savi, unikāli stāsti un notikumi. Vienlaikus katrs 
individuālais piemērs tēlo kopējo laikmeta ģīmetni, kas padomju okupācijas laikā no 1944. gada 
bibliotēku darbā nenovēršami rāda savus ideoloģizētos un vietām nežēlīgos vaibstus.

UDK	 027(474.334.2)(091)

069  Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Kopkataloga Id: 001026913
Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam — 100 (2020 : Rīga, Latvija). Mūsu 
muzejs. Valsts mākslas muzejam — 100 = Our Museum. The State Museum of 
Art — 100 / izstādes kuratores: Vita Birzaka, Aija Brasliņa, Baiba Uburģe ; sastādī-
tājas: Vita Birzaka, Aija Brasliņa ; tekstu autores: Vita Birzaka, Aija Brasliņa, Māra 
Lāce, Baiba Uburģe ; latviešu teksta literārā redaktore Antra Bula ; tulkojums an-
gļu valodā: Uldis Brūns ; dizains: Jānis Murovskis, Ineta Berkmane ; fotogrāfi: Ai-
gars Altenbergs, Normunds Brasliņš, Roberts Johansons, Roberts Kaniņš, Jūliuss 
Karlovskis, Klio, Lūcija Kreicberga, Ints Lūsis, Eduards Melbārdis, Frīdrihs Niče, 
F. Schmitz, P. Sohnwald, Sindija Švāne, Hebensperger & Co. — [Rīga] : Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs, [2020]. — 304 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 28 cm. — 
Uz 1. vāka: Jānis Staņislavs Roze. Helēnas Cimzes portrets, (1851); uz 4. vāka: Vija 
Celmiņa. Zvaigžņu lauks, (2010). — Bibliogrāfija: 293.-294. lpp. un personu rādī-
tājs: 296.-303. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
538-36-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros Mākslas muzejā Rīgas Birža 
bija skatāma izstāde — veltījums nozīmīgajai kultūras institūcijai un tās darbiniekiem. Gandrīz 
160 gadi šķir pirmo zināmo Jāņa Staņislava Rozes gleznu „Helēnas Cimzes portrets” no latviešu 
izcelsmes amerikāņu mākslinieces Vijas Celmiņas grafikas lapas „Zvaigžņu lauks”. Abi tik atšķi-
rīgie darbi pieder pie vizuālās mākslas pārlaicīgās dimensijas. Abi iemieso simtgadnieka Valsts 
mākslas muzeja un tā pēcteča Latvijas Nacionālā mākslas muzeja misiju: krāt, glabāt un popula-
rizēt labāko, ko radījuši mākslinieki.

UDK	 069:7(474.3)(091)(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001019909
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001019926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026913
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070  Laikraksti. Prese

Kopkataloga Id: 001021917
Rodríguez, Belén Carrasco. Information Laundering in the Nordic-Baltic Re-
gion / Belén Carrasco Rodríguez ; design: Kārlis Ulmanis ; Nato Strategic Com-
munications Centre of Excellence. — Riga : NATO Strategic Communications 
Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (177 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 28,58 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 172.-176. lp. — ISBN 978-
9934-564-86-4 (PDF).
UDK	 070.11(430)(047)+327(430:470+571)(047)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001027666
Aristokaķi : krāsojamā grāmata / tulkojusi Jana Bērziņa ; redaktore Linda Kalna ; 
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumu-
rētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālno-
saukums: The Aristocats Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-911-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties ar baroneses Adelaīdas mīluļiem — Hercogieni Pūkasti un viņas 
trīs kaķēniem! Lasi stāstu un skaisti izkrāso aizraujošos piedzīvojumus Parīzē! Lai prieks darbo-
ties!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001027612
Barbie : krāsojamā grāmata. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 24 nenumu-
rētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Barbie. — ISBN 978-9934-16-953-3 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Bārbija, viņas draugi un ģimene labprāt pavada laiku kopā. Pievienojies arī 
tu! Sameklē savus iecienītos krāsošanas piederumus un piešķir košus toņus ik lappusei šajā grā-
matā.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001025227
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris / Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējušas Jur-
gita Juškaite-Jakaitiene un Viktorija Šarauskaite. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Apģērbs : drēbes, apavi, galvassegas. — 14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 23×23 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Tulkots no lietu-
viešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Kiškutis Mikutis. Apranga. — ISBN 978-
9934-0-9134-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zaķēns Ziķeris aicina bērnus iepazīt apģērbu un apavus. Izpildot uzdevu-
mus, bērns mācīsies koncentrēt uzmanību, attīstīs domāšanu un vērīgumu, sekmēs acu un roku 
kustību koordināciju, kā arī vingrinās savu rociņu, jo būs gan jāzīmē līnijas, gan jākrāso, gan arī 
jālīmē uzlīmes.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001025257
Dzīvnieku grāmatiņa : mana grabuļgrāmatiņa / [ilustrācijas]: Christine Kug-
ler. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16×18 cm + 
grabulītis. — (Mana grabuļgrāmatiņa). — Tulkots no vācu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Kleiner Kuller-Käfer. — ISBN 978-9934-0-9040-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tver grāmatiņu, aplūko dzīvniekus un rotaļājies ar grabulīti! Grāmata kopā ar 
grabulīti, kurš griežas un skan, palīdz attīstīt mazuļa acu un roku koordināciju un dzirdes uztveri.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021917
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027666
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027612
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025227
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025257
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Kopkataloga Id: 001027610
Enchantimals. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 

Draudzības krāsas. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilus-
trācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Enchan-
timals. — ISBN 978-9934-16-947-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Piešķir košas krāsas ik lappusei šajā grāmatā, un lai prieku sagādā rotaļas 
ar uzlīmēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001027671
Hello Kitty / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 

Draudzīgas krāsas. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Hello Kitty Colo-
ring & Activity Book. — ISBN 978-9934-16-915-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nāc parotaļājies ar burvīgo Kitiju un viņas draugiem! Atrodi savus labākos 
krītiņus un izrotā attēlus košās krāsās!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001027704
Krāsas : atloku grāmatiņa / [ilustrācijas]: Martina Hogan. — Rīga : Egmont Pub-
lishing, [2021]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 13 cm. — (Es mācos!). — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Colors. — ISBN 978-9934-16-890-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cieta kartona lapu grāmatiņa mazuļiem. Aiciniet mazuli atvērt grāmatiņas 
atlokus, mudiniet izteikt iekrāsotos vārdus, pārrunājiet attēlā redzamo! Šīs sērijas grāmatiņas iz-
klaidē ar pārsteigumiem, rosina atpazīt attēlotos objektus, ļauj pilnveidot valodas prasmi, attīsta 
roku un acu saskaņotu darbību.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001027701
Kustīgas lietas : atloku grāmatiņa / [ilustrācijas]: Martina Hogan. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2021]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 13 cm. — (Es mā-
cos!). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Things That Go. — 
ISBN 978-9934-16-889-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cieta kartona lapu grāmatiņa mazuļiem. Aiciniet mazuli atvērt grāmatiņas 
atlokus, mudiniet izteikt iekrāsotos vārdus, pārrunājiet attēlā redzamo! Šīs sērijas grāmatiņas iz-
klaidē ar pārsteigumiem, rosina atpazīt attēlotos objektus, ļauj pilnveidot valodas prasmi, attīsta 
roku un acu saskaņotu darbību.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001027645
L.O.L. Surprise! : krāsojamā grāmata. — Rīga : Egmont Publishing, 2021. — 24 
nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no 
angļu valodas. — ISBN 978-9934-16-945-8 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001025233
Labākie draugi : saliec attēlus! / no angļu valodas tulkojusi Diāna Romanoviča ; 
redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 10 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģinālnosaukums: Animal Friends Jigsaw Book. — 
ISBN 978-9934-0-8986-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Saliec puzli un iepazīsties ar draudzīgiem dzīvnieciņiem, kuri dzīvo Gundegu 
fermā! Šī brīnišķīgā grāmata ļaus labāk iepazīt dzīvniekus. Dodies uz Gundegu fermu un satiec 
savus jaunos draugus!.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027610
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027671
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027704
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027701
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027645
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025233
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Kopkataloga Id: 001027609
Ledus sirds II / Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. Krāsu maģija. — 24 
nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen II Coloring Book. — ISBN 978-
9934-16-944-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai vēlies kopā ar Annu un Elzu paviesoties Apburtajā mežā? Sameklē savus 
iecienītākos krāsošanas piederumus un piešķir košus toņus varoņiem no iemīļotās animācijas 
filmas „Ledus sirds II”!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001027662
Ledus sirds : lielā krāsošana / Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 80 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Frozen Mega Colouring Book. — ISBN 978-9934-16-948-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus iecienītākos krāsošanas piederumus un steidz piešķirt košus 
toņus ik lappusei šajā lielajā krāsojamajā grāmatā. Jūs gaida tikšanās ar Annu, Elzu, Kristofu un, 
protams, sirsnīgo sniegavīriņu Olafu!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001025235
Miciulevičiūte-Smeu, Jurgita. Brīnumainie dzīvnieki : krāsojamā grāmata ta-
vam radošumam un iztēlei / Jurgita Miciulevičiūte-Smeu ; no angļu valodas tul-
kojusi Diāna Romanoviča ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 18 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas, oriģinālizdevums lietuviešu valodā. — Oriģinālnosau-
kums: Fantastiniai gyvūnai. — ISBN 978-9934-0-9287-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Fantazē un sapņo! Iepazīsties ar brīnumainajiem dzīvniekiem! Uzzini, kur tie 
dzīvo, kas tiem patīk un kādas īpašas spējas piemīt katram no tiem. Izrotā fantāzijas pasauli ar 
uzlīmēm un izkrāso neparastos dzīvniekus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001027595
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2021]. 

Varoņi steidz palīgā! : krāsojamā grāmata. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenu-
murētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Mighty Pups. — ISBN 978-9934-16-
924-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Traucies uzdevumā kopā ar Varenajiem kucēniem! Atrodi savus košākos zī-
muļus un piešķir Ķepu patruļai brīnumainas krāsas!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001027623
Peppa Pig : krāsu darbi : krāsojamā grāmata pirmsskolas vecuma bērniem. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — „Based on the TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by 
Neville Astley and Mark Baker”—Iespiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. — ISBN 978-9934-16-942-7 (brošēts).
UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027609
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027662
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025235
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027595
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027623
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Kopkataloga Id: 001025253
Poitier, Anton. Labirinti : pavisam viegli! / [autors] Anton Poitier ; [ilustrācijas]: 
Alyssa Peacock, Estelle Corke ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore 
Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
29 cm + flomasters plastikāta ietverē. — Oriģinālnosaukums: Wipe Clean: Let’s 
do Mazes. — ISBN 978-9934-0-8773-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lai sagatavotu bērna roku rakstīšanai, ļoti svarīgi ir veikt dažādus vingri-
nājumus, pareizi satverot zīmuli. Zīmējot labirintus, bērns apgūs prasmi novilkt taisnas, liektas 
un lauztas līnijas un attīstīs smalko motoriku. Uzdevumu formulējumi ir rotaļīgi, bērnam viegli 
uztverami, tie veicina vēlmi darboties. Grāmatas lapas ir laminētas, tādēļ tajās ar pievienoto flo-
māsteru varēs zīmēt vairākkārt.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025253
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001026974
Якуб, Алёна. Фитнес для мозга : укрепите память, тренируйте внимание, 
улучшайте настроение каждый день : 90-дневная программа тренировок 
мозга : профилактика деменции / Алёна Якуб ; редактор Римма Поряди-
на. — Рига : Biedrība „LVPSY”, 2020. — 100, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: [101.] lpp. — ISBN 978-9934-23-073-8 (brošēts).
UDK	 159.953.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026974
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001017102
Creating High-Quality Arts and Cultural Events for Youth and Children : guide-
book / compilation by Aija Lūse and Kristīne Bramberga ; translation by Kristī-
ne Bramberga ; design by Kaiva Dombrovska ; editing by Baiba Tjarve un Ilona 
Kunda. — Riga : Latvian Academy of Culture, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (23 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 3,61 MB. — ISBN 978-9934-8959-0-6 (PDF).
UDK	 304.2/.4-053.2/.6(035)+316.72-053.2/.6(035)

Kopkataloga Id: 001021925
Knowledge Management Competence for Achieving Competitive Advantage of 
Professional Growth and Development : collective monograph / editors: Dzin-
tra Atstaja, Viktor Koval ; reviewers: Andris Fomins, Agita Livina, Gunta Grinber-
ga-Zalite, Janis Strautmanis, Elina Mikelsone, Rosita Susniene, Tatjana Tambov-
ceva ; BA School of Business and Finance. — Riga : BA School of Business and 
Finance, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (227 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 8,95 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-746-25-8 (PDF).
UDK	 3(082)+005.94(082)

Kopkataloga Id: 001025237
Knowledge Management Competence for Achieving Competitive Advantage of 
Professional Growth and Development : collective monograph / editors: Dzin-
tra Atstaja, Viktor Koval ; reviewers: Andris Fomins, Agita Livina, Gunta Grinber-
ga-Zalite, Janis Strautmanis, Elina Mikelsone, Rosita Susniene, Tatjana Tambov-
ceva ; BA School of Business and Finance. — Riga : BA School of Business and 
Finance, 2021. — 451 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-746-26-5 (brošēts).
UDK	 3(082)+005.94(082)

Kopkataloga Id: 001021251
Sabiedrība un kultūra = Society and Culture : rakstu krājums / sastādītājs, atbil-
dīgais redaktors Arturs Medveckis ; redakcijas kolēģija: Dr.math. Kārlis Dobelis, 
Dr.oec. Aija Eglīte, Dr.phil. Zaigonis Graumanis [un vēl 23 redaktori] ; literārās 
redaktores: Dr.philol. Līga Krūmiņa (latviešu valoda), PhD Lāsma Latsone (angļu 
valoda) ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu institūts. Socioloģisko pētījumu 
centrs, Vadības un sociālo zinātņu fakultāte, Šauļu universitāte. — Liepāja : Lie-
PA, 2020.

XXII [22]. — 1 tiešsaistes resurss (303 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 3,37 MB. — Redaktori arī: Dr.sc.com. Anita Jansone, Dr.iur., Dr.h.polit. 
Tālavs Jundzis, Dr.biol. Roberts Jūrmalietis, Dr.iur. Sandra Kaija, Dr.paed. Inta 
Klāsone, Dr.sc.ing. Jurijs Kočetkovs, Dr.hist. Ārija Kolosova, Dr. philol. Līga 
Krūmiņa, Dr.sc.admin. Inta Kulberga, Dr.sc.soc. Inga Sprice, Dr.paed. Alīda Sa-
museviča, Dr.philol. Barbala Simsone, Dr.hist. Henrihs Soms, Dr.psych. Irina 
Strazdiņa, Dr.h.philol. Jānis Valdmanis, Dr.philol. Sandra Veinberga, Dr.soc. 
Vladislavs Volkovs, Dr.biol. Māra Zeltiņa u.c. — ISSN 1407-6918 (iespiests), 
ISSN 2592-8805 (drukāts). — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts un kopsavilkumi latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Krājumā iekļauti 22. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un 
kultūra: laikmeta zīmes un simboli” prezentētie pētījumi. Starpdisciplinārā konference notika 
Liepājas Universitātē 2019. gada 15. un 16. maijā.

UDK	 3(062)+7/9(062)+502/504(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001017102
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021925
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025237
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021251
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316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001022662
2020: пандемия и пересмотр глобальной повестки / авторы основного 
текста: Игорь Юргенс, Янис Урбанович, Сергей Кулик, Роман Ромов при уча-
стии Евгения Гонтмахера ; ответственный редактор Роман Ромов. — Рига : 
Балтийский форум, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (162 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
5,06 MB. — Virstitulā: Институт современного развития (г. Москва, Россия), 
Международное общество „Балтийский форум” (г. Рига, Латвия). — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-8879-4-9 (PDF)(precizēts) ; ISBN 9789934887932 (kļūda).
UDK	 316:61(082)+316.421(082)+616.98:578(082)

Kopkataloga Id: 001026292
2020: пандемия и пересмотр глобальной повестки / авторы основного 
текста: Игорь Юргенс, Янис Урбанович, Сергей Кулик, Роман Ромов при 
участии Евгения Гонтмахера ; ответственный редактор Роман Ромов. — 
Рига : Балтийский форум, 2020. — 162 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Virstitu-
lā: Институт современного развития (г. Москва, Россия), Международное 
общество „Балтийский форум” (г. Рига, Латвия). — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8879-3-2 (iesiets).
UDK	 316:61(082)+316.421(082)+616.98:578(082)

32  Politika

Kopkataloga Id: 001026616
Vasiļjevs, Aleksandrs. Saskaņā ar sevi, ar saviem tuvākajiem un ar Latviju : poli-
tiķa Jāņa Urbanoviča kredo / Aleksandrs Vasiļjevs ; tulkojums no krievu valodas: 
Andris Dzenis ; dizains: Valērijs Ivaņuta. — [Rīga] : [Baltijas forums], 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (237 lp., PDF) ; diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
9,43 MB. — Resursā uzrādīts oriģinālizdevuma krievu valodā ISBN. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: В согласии с собой, своими 
близкими и Латвией. — ISBN 978-9934-8879-2-5 (PDF) ; ISBN 9789934887901 
(kļūda).

A n o t ā c i j a :  Šīs grāmatas galvenais uzdevums ir pēc iespējas pilnīgāk atklāt Jāņa Urbano-
viča politisko kredo, viņa viedokļus par daudziem notikumiem, kuri notikuši Latvijā un tālu aiz 
tās robežām. Autors izklāsta arī politiķa prognozes par Latvijas sabiedrības turpmāko attīstību. 
Šajā izdevumā jūs neatradīsiet informāciju par Jāņa Urbanoviča privāto dzīvi.

UDK	 32(474.3)”20”

Kopkataloga Id: 001026286
Vasiļjevs, Aleksandrs. Saskaņā ar sevi, ar saviem tuvākajiem un ar Latviju : 
politiķa Jāņa Urbanoviča kredo / Aleksandrs Vasiļjevs ; tulkojums no krievu 
valodas: Andris Dzenis ; dizains: Valērijs Ivaņuta. — [Rīga] : [Baltijas forums], 
2020. — 472 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: В согласии с собой, свои-
ми близкими и Латвией. — ISBN 978-9934-8879-1-8 (iesiets)(precizēts) ; ISBN 
9789934887925 (kļūda).
UDK	 32(474.3)”20”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022662
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026292
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026286
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327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 001022527
Riga Dialogue Papers / editors, [preface]: Andris Spruds, Karlis Bukovskis ; 
English language editor Talis Saule Archdeakon ; cover design: Mikus Kova-
levskis ; Latvian Institute of International Affairs. — Riga : Latvian Institute of 
International Affairs, 2020.

2020, Strategic Narratives and Sustainability in the Euroatlantic Commu-
nity. — 1 tiešsaistes resurss (143 lp., PDF) ; 3,89 MB. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — ISBN 978-9934-567-60-5 (PDF).

UDK	 327(082)

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

Kopkataloga Id: 001022518
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata / redaktori Andris Sprūds, 
Sintija Broka ; latviešu valodas redaktore Līga Elizabete Balode ; tulkojums no 
angļu valodas: Santa Pelše ; vāka dizains: Mikus Kovalevskis ; priekšvārds: And-
ris Sprūds ; ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs ; Latvijas Ārpolitikas institūts. — Rīga : 
Latvijas Ārpolitikas institūts, [2021].

2021. — 1 tiešsaistes resurss (247 lp. PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 
6,69 MB. — Autori: Māris Andžāns, Reinis Āboltiņš, Satenik Avetisyan, Una 
Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Artūrs Bikovs, Sintija Broka, Ilvija Bruģe, Kār-
lis Bukovskis, Jānis Eichmanis, Daniels S. Hamiltons, Rihards Kols, Imants Lie-
ģis, Beāte Livdanska, Inta Mieriņa, Aleksandra Palkova, Gunta Pastore, Gunda 
Reire, Edgars Rinkēvičs, Toms Rostoks, Silvestrs Savickis, Andris Sprūds, Inna 
Šteinbuka, Vita Anda Tērauda, Viljars Vēbels. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, daži raksti tulkoti no angļu valodas. — ISBN 978-9934-
567-57-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Ārpolitikas institūta gadagrāmatas mērķis ir aplūkot un izvērtēt da-
žādas Latvijas ārējās un drošības politikas sfēras 2020. gadā, kā arī skatīt attīstības scenārijus 
2021. gadam, informējot sabiedrību un piedāvājot rekomendācijas Latvijas politikas veidotājiem. 
2020. gadā Latvijas ārpolitiskā un drošības vide piedzīvoja neprognozētus izaicinājumus. Globālā 
pandēmija ir pamatīgi ietekmējusi gan cilvēku ikdienu, gan starpvalstu attiecības.

UDK	 327(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001022522
Latvian Foreign and Security Policy : yearbook / editors: Andris Sprūds, Sinti-
ja Broka ; translation from Latvian: Līvija Anna Uskale, Santa Pelše ; foreword 
by Andris Sprūds, Edgars Rinkēvičs ; English language editor Talis Saule Arch-
deacon ; cover design: Mikus Kovalevskis ; Latvian Institute of International Af-
fairs. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, [2021].

2021. — 1 tiešsaistes resurss (247 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 
2,95 MB. — Autori: Māris Andžāns, Reinis Āboltiņš, Satenik Avetisyan, Una 
Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Artūrs Bikovs, Sintija Broka, Ilvija Bruģe, Kār-
lis Bukovskis, Jānis Eichmanis, Daniels S. Hamiltons, Rihards Kols, Imants Lie-
ģis, Beāte Livdanska, Inta Mieriņa, Aleksandra Palkova, Gunta Pastore, Gunda 
Reire, Toms Rostoks, Silvestrs Savickis, Inna Šteinbuka, Vita Anda Tērauda, 
Viljars Vēbels. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, tulkots 
no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Latvijas ārējā un drošības politi-
ka: gadagrāmata. — ISBN 978-9934-567-59-9 (PDF).

UDK	 327(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022527
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022518
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022522
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Kopkataloga Id: 001026764
Latvijas valsts starptautiskā atzīšana de jure 100 = Latvia’s International Re-
cognition de jure 100 = La reconnaissance internationale de jure de l’État letton 
100 / redaktori: Šarlote Līduma, Gunda Reire ; [teksta autori]: Dr.hist. Ēriks Jē-
kabsons, Kristīne Līce ; grafiskais dizains: Egils Mednis ; angļu valodā tulkojuši: 
Marks Deitons, Sarmīte Lietuviete ; franču valodā tulkojusi Dita Podskočija ; foto 
autors Gatis Bergmanis ; [ievada autori]: Egils Levits, Edgars Rinkēvičs ; Latvi-
jas Republikas Ārlietu ministrija, Latvijas Institūts. — [Rīga] : [Latvijas institūts], 
[2020]. — 96 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21×21 cm. — Teksts paralēli 
latviešu, angļu un franču valodā, tulkots no latviešu valodas.

A n o t ā c i j a :  2021. gada 26. janvārī atzīmējam Latvijas Republikas starptautiskās de iure 
atzīšanas 100. gadskārtu. Pirms 100 gadiem Parīzē šajā datumā pēc Latvijas diplomātu divu gadu 
mērķtiecīga darba Pirmā Pasaules kara uzvarētāji jeb Antantes valstis — Apvienotā Karaliste, 
Beļģija, Francija, Itālija un Japāna — pieņēma lēmumu par Latvijas starptautisku atzīšanu. Tam 
bija izšķiroša loma, Latvijai apliecinot sevi kā pilnībā neatkarīgu valsti un veidojot diplomātiskās 
attiecības ar citām valstīm.

UDK	 327(474.3)+341.218(474.3)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001024996
Pozdnyakov, Konstantin. Reģionālo investīciju mijiedarbības ietekme uz Krie-
vijas Federācijas ekonomiskās izaugsmes potenciālu : promocijas darba kopsa-
vilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikas zinātnē iegūšanai = The 
impact of regional investment interaction on economic growth potential of the 
Russian Federation : summary of the doctoral thesis for the scientific PhD degree 
in economics science / Konstantin Pozdnyakov ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. 
Gaļina Rešina ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Tatjana Muravska, Dr.oec. Svetlana 
Saksonova, Dr.oec. Vitalij Klevcov ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. — Rīga : 
Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2021. — 108 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-47-228-7 (brošēts).
UDK	 330.322(470+571)(043)+330.34(470+571)(043)

Kopkataloga Id: 001024987
Pozdnyakov, Konstantin. The impact of regional investment interaction on eco-
nomic growth potential of the Russian Federation : doctoral thesis / Konstantin 
Pozdnyakov ; supervisor Dr.oec. Gaļina Reshina ; Baltic International Academy. — 
Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 194 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 153.-164. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 330.322(470+571)(043)+330.34(470+571)(043)

Kopkataloga Id: 001019361
Siliverstovs, Boriss. Recesijas kā prognozētāju informācijas avots situācijas 
noteikta prognozētspējas novērtējuma veikšanai : no ASV lielajiem makroeko-
nomiskajiem datiem gūtie pierādījumi / Boriss Siliverstovs, Dāniels Vohners ; 
Latvijas Banka. — Rīga : Latvijas Banka, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,04 MB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 
2020/2). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 43.-46. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-578-30-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījuma autori dokumentē sistemātiskas modeļu veiktspējas atšķirības 
dažādās ekonomiskās attīstības cikla fāzēs (garengriezumā), kā arī mainīgo grupās (šķērsgrie-
zumā). Lai gan absolūtais prognožu kļūdu lielums gan DFM, gan AR etalonmodelim recesijas pe-
riodos ir lielāks nekā kāpuma periodos, DFM tas parasti ir lielāks nekā AR etalonmodeļiem un 
statistiski nozīmīgs recesijas, nevis kāpuma, periodos.

UDK	 330.34(73)(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026764
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024996
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024987
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001019361
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336  Finanses

Kopkataloga Id: 001019291
Tkačevs, Oļegs. Valdības kapitālieguldījumu sarukums: vai vainojami valsts 
fiskālie noteikumi? / Oļegs Tkačevs ; Latvijas Banka. — Rīga : Latvijas Banka, 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 718,62 KB. — (Pē-
tījums / Latvijas Banka ; 2020/4). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — 
Bibliogrāfija: 34.-38. lp. — ISBN 978-9934-578-29-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījumā aplūkota valsts fiskālo noteikumu ietekme uz valdības kapitālie-
guldījumu politiku. Izmantojot 35 OECD valstu datus par periodu no 1995.-2015. gadam, pētījumā 
sniegti pierādījumi tam, ka izdevumu noteikumi negatīvi ietekmē valdības kapitālieguldījumu 
izdevumu līmeni un īpatsvaru kopējos valdības izdevumos, īpaši ekonomikas lietu jomā. Fiskālo 
noteikumu stingrības mazināšana neatrisina nepietiekamu kapitālieguldījumu problēmu, tomēr 
pienācīgi izstrādāti noteikumi zināmā mērā var palīdzēt aizsargāt valsts kapitālu.

UDK	 336.02(047)+336.5(047)

338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un 
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Kopkataloga Id: 001021930
Zlobins, Andrejs. ZLB and Beyond: Real and Financial Effects of Low and Nega-
tive Interest Rates in the Euro Area / Andrejs Zlobins ; Latvijas Banka. — Riga : 
Latvijas Banka, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 
7,7 MB. — (Working paper / Latvijas Banka ; 2020/6). — Virstitulā: Latvijas Ban-
ka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 35.-38. lp. — ISBN 978-9934-578-31-1 (PDF).
UDK	 338.23:336.74(047)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001027887
Briede, Jautrīte. Administratīvās tiesības : mācību grāmata / Jautrīte Briede, 
Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska ; grāmatas recenzenti: Veronika Krūmiņa, 
Dr.iur. Gatis Litvins, Dr.iur. Anita Rodiņa ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; 
mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Otrais izdevums. — Rīga : 
Tiesu namu aģentūra, 2021. — 380 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrā-
fija: 347.-378. lpp. un zemsvītras piezīmēs, jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 299.-
346. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija angļu valodā. — ISBN 978-9934-
508-86-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmatas izklāsts veidots kā viegli uztverams stāstījums par attiecīgā 
temata pamatjautājumiem, neiedziļinoties specifiskos regulējumos un nerisinot problēmjautā-
jumus. Grāmata atspoguļo administratīvo tiesību pamatjēdzienu saturu un būtiskākos tiesiskā 
regulējuma elementus. Šajā izdevumā veikti precizējumi un papildinājumi, kas nepieciešami 
saistībā ar attiecīgo likumu grozījumiem.

UDK	 342.9(075)

Kopkataloga Id: 001027884
Civilprocesa likums : (ar norādēm par Saeimā izskatāmajos likumprojektos pa-
redzētajiem grozījumiem). — 23. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 
2021. gada 3. februārim. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. — 624 lpp. ; 20 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-78-3 (brošēts).
UDK	 347.91/.95(474.3)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001019291
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021930
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027887
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027884
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Kopkataloga Id: 001021921
Marcuzzi, Stefano. Terrorist and Armed Groups in the Fezzan-Sahel Region: 
Recruitment and Communication Tactics / Stefano Marcuzzi, Jason Pack ; editor 
Tomass Pildegovičs ; design: Ieva Viese-Vigula. — Riga : NATO Strategic Commu-
nications Centre of Excellence, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (22 lp., PDF) : ilus-
trācijas ; 5,19 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 19.-21. lp. — ISBN 978-9934-564-83-3 
(PDF).
UDK	 343.359.3+323.28

354  Augstākais pārvaldes līmenis. Centrālā, nacionālā pārvalde

Kopkataloga Id: 001026713
Špērs, Alberts. Špandavas dienasgrāmata / Alberts Špērs ; tulkojums: Ieva Ga-
niņa. — Rīga : Izdevniecība „Viupe”, 2021. — 352 lpp. ; 22 cm. — Tulkots no vācu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Spandauer Tagebücher. — ISBN 978-9934-8996-
0-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā A. Špērs stāsta par divdesmit cietumā pavadītiem gadiem, par Nirn-
bergas tiesu procesu, par tā morālajiem un juridiskajiem aspektiem, dalās pārdomās par Hitleru 
un tā lomu Vācijā.

UDK	 354.1(430)(093.3)+72.071.1(430)(093.3)

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

Kopkataloga Id: 001020334
Jēkabsons, Ēriks. Latvian Soldier’s Story: Roberts Dāvīds Timermanis (1909-
1945) / Ēriks Jēkabsons, Reinis Ratnieks ; translated into English by Andra Dam-
berga ; foreword: Laila Kundziņa. — Riga : University of Latvia Press, 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (164 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 5,83 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 155.-160. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Latviešu karavīra stāsts: Roberts Dāvīds Timermanis (1909-1945). — ISBN 
9789934185847 (kļūda).

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

UDK	 355.08(474.3)(092)+929(474.3)

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

Kopkataloga Id: 001020374
Vadlīnijas pašvaldības darba organizēšanai bērnu tiesību aizsardzībā un mazaiz-
sargātajām ģimenēm ar bērniem COVID-19 radītās ārkārtas situācijas seku mazi-
nāšanai sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem : precizēts/papildināts saskaņā 
ar LM komentāriem 2020. gada 29. aprīlī / nodibinājums „C Modulis”. — [Rīga] : 
Labklājības ministrija, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (70 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 2,68 MB. — Bibliogrāfija: 39. lp. un zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Vadlīnijās ietverta informācija par jaunajām problēmām, kas rodas sociāla-
jiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, ārkārtējās situācijas iespaidā, un sniegta 
ieteicamā rīcība, kas īstenojama šajos apstākļos nekavējoties, kā to nodrošināt un ko ir iespējams 
atlikt uz vēlāku laiku.

UDK	 364-7(474.3)(035)+364.4-055.5/.7(474.3)(035)+ 
	 +364.4-022.326.5(474.3)(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021921
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026713
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020334
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020374
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001020953
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (78 : 2020 : Rīga, Latvija). 
 Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte. Human, Technologies and Quality 
of Education : proceedings of scientific papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītī-
bas kvalitāte : rakstu krājums / editor, preface: Linda Daniela ; Latvijas Univer-
sitāte. — Riga : University of Latvia, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (209 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,18 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
978-9934-18-623-3 (PDF).
UDK	 37(062)

Kopkataloga Id: 001018475
Mihno, Linda. Latvijas skolēnu finanšu kompetences novērtēšana OECD PISA 
2018 / Linda Mihno ; zinātniskais redaktors Andris Kangro ; redaktore Agnese 
Mālere ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. 
Izglītības pētniecības institūts. — [Rīga] : [Latvijas Universitāte], 2020. — 1 tieš-
saistes resurss (27 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,70 MB. — 
 PISA=Programme for International Student Assessment (Starptautiskā skolēnu 
novērtēšanas programma). — Bibliogrāfija: 27. lp. — ISBN 978-9934-527-62-3 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  PISA ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation 
for Economic Co-operation and Development, OECD) Starptautiskā skolēnu novērtēšanas prog-
ramma, kura novērtē 15-gadīgu skolēnu prasmes un zināšanas matemātikā, lasīšanā un dabaszi-
nātnēs. Pētījumu īstenoja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem Eiropas 
sociālā fonda projekta NR. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

UDK	 37.014.543.3(474.3)(047.31)

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 001025223
Беларуская нядзельная школа „Вясёлка” (Daugavpils, Latvija). „Вясёлка” 
25 = „Vjasjolka” 25 / рэдкалегія: Людміла Сінякова, Мікола Паўловіч ; мастац-
кае афармленне: Ірына Цыба ; Беларуская нядзельная школа „Вясёлка”, Бе-
ларускае культурна-асветницкае таварыства „Уздым”. — Даўгаўпілс : [Lud-
mila Siņakova], 2020. — 78 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis ; 20 cm. — Teksts 
baltkrievu valodā, nosaukums arī latviešu valodā. — ISBN 978-9934-23-226-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Baltkrievu minoritāte skaitliski ir viena no lielākajām etniskajām grupām 
Latvijā, kura attīsta savu kultūru un saglabā savu valodu un tradīcijas, veidojot kultūrizglītības 
biedrības un kultūras centrus Latvijas teritorijā, īpaši Latgales reģionā. Daugavpilī dzīvojošie 
baltkrievi dibinājuši svētdienas skolu „Vjasjolka”, kurai šis ir darbības 25 jubilejas gads.

UDK	 376(=161.3)(474.346.1)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020953
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001018475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025223
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377  Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un profesionālā izglītība. 
Arodkoledžas, institūti. Politehnikumi

Kopkataloga Id: 001028222
Preiļu lauksaimniecības skola, 1924.-1945. : hronika / priekšvārda autore Ilona 
Vilcāne ; pēcvārda autors Jānis Šņepsts ; vāku veidojusi Inese Anina pēc māk-
slinieka Jāņa Jezupa Dekšņa zīmējuma. — Preiļi : Preiļu novada dome, 2020. — 
115 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabula ; 31 cm. — Autori: Osvalds Saliņš, 
Francis Laganovskis, Jānis Ezerkalns, Pēteris Ručs, Jānis Būmanis, Ilze Māra Ja-
nelis. 

A n o t ā c i j a :  Preiļu Lauksaimniecības skolas hronikas apkopošanai un izdošanai īpaši 
svarīga nozīme ir šodien, kad tiek atjaunota Preiļu pils, jo tā sniedz daudz vērtīgas informācijas 
par pils ēkas pārbūves procesiem un parka izmantošanu 20. gadsimta 20.-40. gados. Grāmatā 
atspoguļotās atmiņas ļaus lasītājiem gūt priekšstatu par tā laika kultūras un sabiedrisko dzīvi 
Preiļos, pilsētas un tās apkaimes izaugsmi. Hronika būs noderīga arī dzimtu pētniecībā, jo tajā ir 
atrodami skolēnu un darbinieku saraksti, tostarp atsevišķu pedagogu īsas biogrāfijas. Grāmatas 
saturs veidots no Preiļu lauksaimniecības skolas darbinieku atmiņām, Preiļu Vēstures un lietiš-
ķās mākslas muzeja krājuma attēliem un vairāku privāto personu arhīviem.

UDK	 377.36:63(474.387)(091)

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

Kopkataloga Id: 001022507
Socialist Folkloristics: a Disciplinary Heritage (2020 : Rīga, Latvija). Socialist 
Folkloristics: a Disciplinary Heritage : international interdisciplinary conference, 
Riga, 16-18 December 2020 via the Zoom platform : abstracts / editors: Baiba 
Krogzeme-Mosgorda, Rita Grīnvalde ; language editor Laine Kristberga ; cover 
designer Krišs Salmanis ; layout designer Baiba Dūdiņa ; Institute of Literature, 
Folklore and Art of the University of Latvia. — Riga : University of Latvia, 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (28 lp., PDF) ; 1,70 MB. — ISBN 978-9984-893-49-5 (PDF).
UDK	 39

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001028222
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022507
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

502/504  Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.  
Draudi videi un aizsardzība pret tiem

Kopkataloga Id: 001023579
Latvija. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Jūras plāno-
jums 2030 : kopsavilkums / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
ja. — [Rīga] : Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, [2020?]. — 
38 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Jūras plānojums 2030 nosaka valsts prioritātes jūras telpas izmantošanā 
un tas ir pirmais šāda veida nacionāla līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas doku-
ments. Jūras plānojuma mērķis ir panākt efektīvu un tajā pašā laikā videi saudzīgu jūras telpas 
izmantošanu, saskaņojot dažādu nozaru intereses.

UDK	 502.131.1(261.24)+502.51(261.24)+502.131.1(474.3)+502.51(474.3)

Kopkataloga Id: 001023586
Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Re-
public of Latvia. Maritime Spatial Plan 2030 : summary / Ministry of Environ-
mental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia. — [Riga] : 
Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic 
of Latvia, [2020?]. — 38 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Jūras plānojums 2030.
UDK	 502.131.1(261.24)+502.51(261.24)+502.131.1(474.3)+502.51(474.3)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001020315
Developments in Optics and Communications (16 : 2020 : Rīga, Latvija). 16th 
International Young Scientist Conference „Developments in Optics and Commu-
nications 2020” : abstract book / University of Latvia SPIE student chapter. — 
[Riga] : [University of Latvia], [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (61 lp., PDF) : ilus-
trācijas, portreti, tabulas ; 4,48 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK	 535.8(062)+621.375.826(062)+621.38:535.8(062)+612.84(062)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001023467
Šints, Viesturs. Ferrofluid Thermophoresis in Porous Medium in Dependence of 
Surfactant Concentration and Temperature : a thesis presented for the degree of 
doctor of physics and astronomy / Viesturs Šints ; thesis advisor Elmārs Blūms ; 
University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : 
[izgatavotājs nav zināms], 2020. — 115 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 108.-115. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu 
valodā.
UDK	 544.431.11-138(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023579
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023586
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020315
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023467
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Kopkataloga Id: 001023462
Šints, Viesturs. Ferrofluid Thermophoresis in Porous Medium in Dependence 
of Surfactant Concentration and Temperature : summary of doctoral thesis su-
bmitted for the degree of doctor of physics and astronomy, subfield of heat and 
molecular physics / Viesturs Šints ; supervisor Dr.habil.phys. Elmārs Blūms ; re-
viewers: Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers, Mikhail S. Krakov, Konstantin I. Morozov ; 
University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : 
University of Latvia, 2020. — 32 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 29.-32. lpp. — ISBN 978-9934-18-622-6 (brošēts).
UDK	 544.431.11-138(043)

Kopkataloga Id: 001023457
Šints, Viesturs. Magnētisko šķidrumu termoforēze porainā vidē, atkarībā no 
virsmaktīvās vielas koncentrācijas un temperatūras : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai fizikas un astronomijas nozarē, apakšnozare: 
siltumfizika un molekulārā fizika / Viesturs Šints ; darba zinātniskais vadītājs 
Dr.habil.phys. Elmārs Blūms ; darba recenzenti: Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers, 
Mikhail S. Krakov, Konstantin I. Morozov ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemā-
tikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 32 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-32. lpp. — ISBN 978-
9934-18-621-9 (brošēts).
UDK	 544.431.11-138(043)

Kopkataloga Id: 001025642
Zukuls, Anzelms. Degenerated ZnO Nanocrystals: Synthesis, Properties and Ap-
plications : summary of the doctoral thesis / Anzelms Zukuls ; scientific super-
visor Dr.sc.ing. Andris Šutka ; official reviewers: Dr.sc.habil.ing. Visvaldis Švinka, 
Ph.D. Donāts Erts, Dr.phys. Irēna Mihailova ; Riga Technical University. Faculty 
of Materials Science and Applied Chemistry. Research Laboratory of Functional 
Materials Technologies. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 4,33 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevu-
ma ISBN 9789934225864. — Bibliogrāfija: 32.-33. lp. — ISBN 978-9934-22-587-1 
(PDF).
UDK	 546.47-31-022.513.2(043)

Kopkataloga Id: 001026958
Zukuls, Anzelms. Degenerated ZnO Nanocrystals: Synthesis, Properties and Ap-
plications : summary of the doctoral thesis / Anzelms Zukuls ; scientific super-
visor Dr.sc.ing. Andris Šutka ; official reviewers: Dr.sc.habil.ing. Visvaldis Švinka, 
Ph.D. Donāts Erts, Dr.phys. Irēna Mihailova ; Riga Technical University. Faculty 
of Materials Science and Applied Chemistry. Research Laboratory of Functional 
Materials Technologies. — Riga : RTU Press, 2021. — 32 lpp. : ilustrācijas, tabu-
las ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISBN 9789934225871. — Bibliogrāfija: 31.-32. lpp. — ISBN 978-9934-22-
586-4 (brošēts).
UDK	 546.47-31-022.513.2(043)

Kopkataloga Id: 001025650
Zukuls, Anzelms. Deģenerēti ZnO nanokristāli: sintēze, īpašības un pielieto-
jums : promocijas darba kopsavilkums / Anzelms Zukuls ; zinātniskais vadītājs 
Dr.sc.ing. Andris Šutka ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.habil.ing. Visvaldis Švinka, 
Ph.D. Donāts Erts, Dr.phys. Irēna Mihailova ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ma-
teriālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Funkcionālo materiālu tehnoloģiju 
zinātniskā laboratorija. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(33 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 4,74 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā 
izdevuma ISBN 9789934225840. — Bibliogrāfija: 32.-33. lp. — ISBN 978-9934-22-
585-7 (PDF).
UDK	 546.47-31-022.513.2(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023462
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023457
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025642
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026958
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025650
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Kopkataloga Id: 001026961
Zukuls, Anzelms. Deģenerēti ZnO nanokristāli: sintēze, īpašības un pielieto-
jums : promocijas darba kopsavilkums / Anzelms Zukuls ; zinātniskais vadītājs 
Dr.sc.ing. Andris Šutka ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.habil.ing. Visvaldis Švinka, 
Ph.D. Donāts Erts, Dr.phys. Irēna Mihailova ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ma-
teriālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Funkcionālo materiālu tehnoloģiju 
zinātniskā laboratorija. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 32 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektronis-
kā izdevuma ISBN 9789934225857. — Bibliogrāfija: 31.-32. lpp. — ISBN 978-9934-
22-584-0 (brošēts).
UDK	 546.47-31-022.513.2(043)

Kopkataloga Id: 001026956
Zukuls, Anzelms. Deģenerēti ZnO nanokristāli: sintēze, īpašības un pielieto-
jums : promocijas darbs / Anzelms Zukuls ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Andris 
Šutka ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakul-
tāte. Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija. — Rīga : RTU Iz-
devniecība, 2021. — 111 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas 
par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 100.-111. lpp. — Teksts latviešu valodā, kop-
savilkums un secinājumi arī angļu valodā.
UDK	 546.47-31-022.513.2(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026961
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026956


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 4, 16.–28. februāris

19

6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001024983
Acta medico-historica Rigensia / galvenie redaktori: Juris Salaks, Ieva Lībiete ; 
atbildīgā redaktore Ineta Lipša ; redkolēģija: Dr.pharm. Baiba Mauriņa, Dr.med. 
Maija Pozemkovska [un vēl 12 redaktori] ; literārie redaktori: Indra Orleja (lat-
viešu valoda), Jānis Zeimanis (angļu valoda) ; vāka mākslinieks Modris Brasliņš ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēs-
tures institūts : Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2020.

Volumen XIII (XXXII) [13 (32)]. — 108 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — „ISSN 1022-8012”—[4.] lpp. — „Pauli Stradini Museum Historiae Me-
dicinae, Universitas Rigensis Stradina”—Titullapā. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-73-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Acta medico-historica Rigensia” (AMHR) ir recenzēts akadēmisks brīvpieej-
as žurnāls, kas veltīts pētījumiem medicīnas un dzīvības zinātņu vēsturē un medicīnas muzeolo-
ģijā Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs.

UDK	 61(091)(082)

Kopkataloga Id: 001025008
Apine, Ilze. Magnetic Resonance Enterography in the Diagnosis of Crohn’s Di-
sease Using Diffusion-Weighted Imaging with Background Body Signal Suppres-
sion (DWIBS) Sequence : doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), 
sector — clinical medicine, sub-sector radiology / Ilze Apine ; supervisor of the 
doctoral thesis Dr.med., Dr.habil.med. Gaida Krūmiņa ; research advisor Dr.med. 
Juris Pokrotnieks ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 
2020. — 141 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 81.-91. lp. — Teksts 
angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 616-073.7(043)

Kopkataloga Id: 001025006
Apine, Ilze. Magnetic Resonance Enterography in the Diagnosis of Crohn’s Di-
sease Using Diffusion-Weighted Imaging with Background Body Signal Suppres-
sion (DWIBS) Sequence : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral 
degree (Ph.D.), sector — clinical medicine, sub-sector radiology / Ilze Apine ; 
supervisor of the doctoral thesis Dr.habil.med. Gaida Krūmiņa ; scientific advisor 
Dr.med. Juris Pokrotnieks ; official reviewers: Dr.med. Maija Radziņa, Dr.med. Al-
dis Puķītis, PhD Karl Gunnar Olof Åström ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga 
Stradiņš University, 2020. — 70 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
65.-70. lpp.
UDK	 616-073.7(043)

Kopkataloga Id: 001025005
Apine, Ilze. Magnētiskās rezonanses enterogrāfija Krona slimības diagnostikā, 
izmantojot difūzijas uzsvērto attēlu ar ķermeņa fona signāla nomākšanu (DWIBS) 
sekvenci : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes 
doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — radiolo-
ģija / Ilze Apine ; promocijas darba vadītāja Dr.habil.med. Gaida Krūmiņa ; zināt-
niskais konsultants Dr.med. Juris Pokrotnieks ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Maija 
Radziņa, Dr.med. Aldis Puķītis, PhD Karls Gunars Ūlofs Ostrēms ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 72 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 64.-69. lpp.
UDK	 616-073.7(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024983
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025008
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025006
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025005


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 4, 16.–28. februāris

20

Kopkataloga Id: 001023634
Intervences plānošana dzīvesveida maiņai : rokasgrāmata sabiedrības vese-
lības veicināšanā iesaistītajiem speciālistiem / literārā redaktore Indra Orleja ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : RSU, 2020. — 43 lpp. : ilustrācijas, tabu-
las ; 29 cm. — No Latvijas projektā BaltCityPrevention piedalījās Rīgas Stradiņa 
universitāte, Liepājas pilsētas pašvaldība un SIA „Telemedica”. — Bibliogrāfija: 
43. lpp.

A n o t ā c i j a :  Izdevumā ir apvienoti Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektā 
„BaltCityPrevention” izstrādātie materiāli un to praktiskā izmantošanā gūtā pieredze. Projektā 
kopīgi strādāja 14 partnerorganizācijas no sešām valstīm, lai laika posmā no 2017. līdz 2020. ga-
dam, sadarbojoties ar maziem un vidējiem uzņēmumiem un pielietojot vai izstrādājot e-rīkus, 
rastu intervences mērķgrupas līdzdalībā balstītu pieeju dzīvesveida radītu slimību profilaksei.

UDK	 613(035)+616-084(035)

Kopkataloga Id: 001020103
Moore, James. 15 Tips To Keep Fit While Staying Inside / James Moore. — [Jelga-
va] : James Moore, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (10 lp., PDF) ; 442,19 KB. 
UDK	 613.71

Kopkataloga Id: 001020117
Moore, James. The Keto Beach Body: Achieving Summer Success Through Die-
ting / James Moore. — [Jelgava] : James Moore, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss 
(33 lp., PDF) : ilustrācija, tabulas ; 707,88 KB. — Bibliogrāfija: 27.-32. lp.
UDK	 613.24

Kopkataloga Id: 001024991
Pladere, Tatjana. Assessment of Visual Effectiveness on the Volumetric Mul-
ti-Plane Display : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree 
in physics and astronomy, subfield of medical physics / Tatjana Pladere ; super-
visor Dr.phys. Gunta Krūmiņa ; reviewers: Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš, Dr.habil.
phys. Jurijs Dehtjars, Ph.D. Kairi Kreegipuu ; University of Latvia. Faculty of Phy-
sics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2021. — 32 lpp. : 
diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30.-32. lpp. — ISBN 978-9934-18-
631-8 (brošēts).
UDK	 612.84(043)+535.618(043)

Kopkataloga Id: 001024993
Pladere, Tatjana. Vizuālās efektivitātes novērtējums uz volumetriskā daudz-
plakņu ekrāna : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizi-
kas un astronomijas zinātnes nozarē, apakšnozare: medicīniskā fizika / Tatjana 
Pladere ; darba zinātniskais vadītājs Dr.phys. Gunta Krūmiņa ; darba recenzenti: 
Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš, Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars, Ph.D. Kairi Kreegipuu ; 
Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2021. — 32 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 30.-32. lpp. — ISBN 978-9934-18-630-1 (brošēts).
UDK	 612.84(043)+535.618(043)

Kopkataloga Id: 001024988
Pladere, Tatjana. Vizuālās efektivitātes novērtējums uz volumetriskā daudz-
plakņu ekrāna : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai fizikas un astronomi-
jas zinātnes nozarē / Tatjana Pladere ; darba zinātniskais vadītājs Dr.phys. Gunta 
Krūmiņa ; darba recenzenti: Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš, Dr.habil.phys. Jurijs 
Dehtjars, Ph.D. Kairi Kreegipuu ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un 
optometrijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 97 lp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 86.-96. lp. — Teksts latvie-
šu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 612.84(043)+535.618(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023634
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020103
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020117
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024991
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024993
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001024988
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620  Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli. 
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Kopkataloga Id: 001018632
Rokasgrāmata kopienu atjaunīgo energoresursu projektu ieviešanai Latvijā / 
Rīgas plānošanas reģions. — Rīga : Rīgas plānošanas reģions, 2020. — 1 tiešsais-
tes resurss (48 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 6,10 MB. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmata ir izstrādāta ES Interreg VB Baltijas jūras reģiona transna-
cionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta „Co2mmunity” (Atjaunojamās 
enerģijas kopienu projektu kopradīšana un kopfinansēšana — Co2mmunity: Co-producing 
and co-financing renewable community energy projects) ietvaros. Grāmatā dots ieskats Latvi-
jas enerģētikā, atjaunīgo energoresursu izmantošanā, iezīmēti nacionālie enerģijas un klimata 
mērķi. Tā sniedz pārskatu par faktoriem, kuri veicinājuši vai kavējuši kopienu enerģijas projektu 
attīstību Latvijā un citās Baltijas jūras reģiona valstīs. Dažas nodaļas veltītas enerģijas kopienu 
izveides un enerģijas pašražošanas tehniskajiem un juridiskajiem jautājumiem.

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

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

Kopkataloga Id: 001026905
Руб, Рубин. 101 рецепт от Рубин Руба. — [Rīga] : [Autorizdevums], [2020]. — 
140 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-23-157-5 (iesiets).
UDK	 641.55(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001018632
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026905
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001026750
427 gadu grāmata = 427 Years Book / sastādītājs Kaspars Groševs ; tekstu autori: 
Christina Gigliotti, Kaspars Groševs, Santa Hirša, Katie Lenanton & Bogna Wis-
niewska, Ainārs Kamoliņš, Natalya Serkova, Jānis Taurens, Marta Trektere ; tul-
kojumi no angļu valodas: Kaspars Groševs, Valts Miķelsons ; tulkojumi uz angļu 
valodu: Rūta Irbīte, Laima Ruduša ; dizains: Valters Kalsers ; fotogrāfi: Jānis Dzir-
nieks, Kristīne Madjare, Kristiāna Marija Sproģe [un vēl 8 fotogrāfi]. — [Rīga] : 
[Biedrība „Mīnuss pluss”], [2020]. — 427 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „2014-
2021”—Titullapā. — Fotogrāfi arī: Līga Spunde, Ansis Starks,Elīna Vītola u.c. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-23-304-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Galerija 427” laidusi klajā grāmatu, kas apkopo visas gandrīz septiņu gadu 
laikā (2014-2021) organizētās izstādes, kā arī atskatu uz nozīmīgākajiem pasākumiem un starp-
tautiskajiem projektiem. Grāmatas lapaspuses sniedz plašāku ieskatu galerijas līdz šim paveik-
tajā, kā arī piedāvā dažādus kritiskus, reflektīvus, poētiskus skatpunktus, no kuriem palūkoties 
uz „427” darbību.

UDK	 7:069(474.362.2)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000918246
Īvāne, Baiba. Kroga vietā gaismas pils : Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēka un tās 
pārbūve 20. gs. sākumā / Baiba Īvāne ; Jelgavas pilsētas bibliotēka. — [Jelgava] : 
Jelgavas pilsētas bibliotēka, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (8 lp., PDF) : ilustrācijas, 
portreti ; 1,14 MB. — (Simtgades publikāciju sērija / Jelgavas pilsētas bibliotēka ; 
#2). — Bibliogrāfija: 8. lp.

A n o t ā c i j a :  20. gadsimta 20. gados Latvija vēl tikai atgūstas no kara posta, un arī bib-
liotēkas tiek ierīkotas ēkās, kas ir ne tik daudz piemērotas bibliotēkas vajadzībām, cik vispār 
pieejamas. Taču arī 20. gadsimta pirmajā pusē, pirms 100 gadiem, aktīvi tiek domāts gan par to, 
kā bibliotēku padarīt par iespējami ērtu un izmantojamu vietu tās apmeklētājiem, gan par to, kā 
atvieglot ikdienu bibliotēkas darbiniekiem.

UDK	 727.8(474.334.2)(091)+027(474.334.2)(091)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001026945
Maksimovs, Pavels. Latvijas boksam 100 / Pavels Maksimovs. — Rīga : [Autoriz-
devums], 2020. — 480 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 
480. lpp. — ISBN 978-9934-23-152-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata par Latvijas boksu paredzēta ne tikai dažādu paaudžu bokseriem, 
bet arī boksa līdzjutējiem, kuri vēlas uzzināt par šā sporta veida rašanos un attīstības procesu 
mūsu valstī. Izdevumā plaši aptverti vēsturiski notikumi no mūsu valsts izcilāko bokseru dzīves.

UDK	 796.83(474.3)(091)+796.83.071.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026750
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918246
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026945
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001022249
Profesoram Jānim Sīlim 70 / Ventspils Augstskola. — Ventspils : Ventspils Augst-
skola, 2020. — 38 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Autori: Ina Druviete, Dace Markus, 
Andrejs Veisbergs, Maija Baltiņa, Aiga Veckalne, Dana Reizniece-Ozola, Anasta-
sija Manastirnaja, Karīna Dinsberga, Sandija Skudra, Matīss Rihards Ikše, Astra 
Skrābane. — ISBN 978-9984-648-94-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Profesors strādā Ventspils Augstskolā kopš tās dibināšanas 1997. gadā, un 
14 gadus ir bijis Tulkošanas studiju fakultātes dekāns. Viņa darbu klāstā ir vairāk nekā simt zi-
nātnisko publikāciju un četras monogrāfijas. Atskatoties uz Ventspils Augstskolā nostrādātajiem 
gadiem, Jānis Sīlis atzīst, ka jūtas gandarīts par paveikto, un viņam ir liels prieks, ka tulkošanas 
studiju programmas atzītas par labākajām visā valstī.

UDK	 81(474.3)(092)(082)

Kopkataloga Id: 001017107
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums = The Word: Aspects of Rese-
arch : conference proceedings / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Gunta Smiltniece 
(atbildīgā redaktore), Dr.philol. Linda Lauze (atbildīgā redaktore), Dr.philol. Juris 
Baldunčiks [un vēl 14 redaktori] ; redaktores kopsavilkumiem svešvalodās: Sigita 
Ignatjeva (angļu valodā) Linda Gaile (vācu valodā) ; Liepājas Universitāte. Huma-
nitāro un mākslas zinātņu fakultāte. — Liepāja : LiePA, 2020.

24 (1/2). — 1 tiešsaistes resurss (461 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 9,91 MB. — Redaktori arī: Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.philol. Maija 
Brēde, Dr.paed. Diāna Laiveniece, Dr.philol. Dzintra Lele-Rozentāle, Dr.philol. 
Liene Markus-Narvila, Dr.philol. Ieva Ozola, Dr.philol. Jānis Sīlis, Dr.comp.sc. 
Inguna Skadiņa, Dr.philol. Dzintra Šulce u.c. — „ISSN 2661-5819 (elektronisks), 
ISSN 1407-4737 (iespiests)”—Datnes 3. lapā. — Raksti latviešu, lietuviešu, an-
gļu un krievu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu, vācu vai latviešu valodā.

UDK	 81’1(082)+811.174(082)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001026985
Bumbiere, Daina. Līdzskaņu spēles / Daina Bumbiere ; zīmējumi: Rudīte Krava-
le. — Rīga : RaKa, [2021].

1. daļa. — 12 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + pielikums (12 atsevišķas nenumurētas 
lp.). — Bibliogrāfija: 12. lpp. — ISBN 978-9984-46-426-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas logopēdiskās spēles, kas palīdz bērniem diferencēt bal-
sīgos un nebalsīgos līdzskaņus. Pirmā daļa veltīta līdzskaņiem s un z, š un ž, c un dz, č un dž. Au-
tore piedāvā sagriežamas kartītes, kur centrā ir attiecīgais burts, bet apkārt tam bērniem jāsaliek 
attēli, kuros atainoto parādību nosaukumā sākumā, vidū vai beigās ir burtam atbilstīgā balsīgā 
vai nebalsīgā skaņa.

UDK	 811.174’342.42(075))

Kopkataloga Id: 001026991
Bumbiere, Daina. Līdzskaņu spēles / Daina Bumbiere ; zīmējumi: Rudīte Krava-
le. — Rīga : RaKa, [2021].

2. daļa. — 12 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + pielikums (14 atsevišķas nenumurētas 
lp.). — Bibliogrāfija: 12. lpp. — ISBN 978-9984-46-427-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Turpinot 1. daļu, grāmatā apkopotas logopēdiskās spēles, kas palīdz bērniem 
diferencēt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus. 2. daļa veltīta līdzskaņiem t un d, p un b, k un g, ķ un 
ģ, kā arī h. Arī otrajā daļā autore piedāvā sagriežamas kartītes, kur centrā ir attiecīgais burts, bet 
apkārt tam bērniem jāsaliek attēli, kuros atainoto parādību nosaukumā sākumā, vidū vai beigās 
ir burtam atbilstīgā balsīgā vai nebalsīgā skaņa.

UDK	 811.174’342.42(075))

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001022249
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001017107
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026985
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026991
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001027956
Donaldsone, Džūlija. Bubulis / Džūlija Donaldsone un Aksels Šeflers ; no angļu 
valodas atdzejojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2021]. — 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosau-
kums: The Gruffalo. — ISBN 978-9934-0-9090-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lielais mežs ir briesmu pilns. Tad ir labi, ja līdzās ir stiprs draugs. Ja tāda nav, 
tad jāmeklē. Tā dara mazā pelīte, kura katram, kas to grib apēst, piedraud ar briesmīgo Bubuli. 
Taču tāda Bubuļa nemaz nav. Vai varbūt ir? To uzzināsiet, izlasot grāmatu „Bubulis”!

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001026563
Rīsa, Džoana. Laimes ķērāja : romāns / Džoana Rīsa ; no angļu valodas tulkojusi 
Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : 
Kontinents, [2021]. — 474 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Runaway 
Daughter. — ISBN 978-9934-25-007-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Anna Dārtone, turīga fabrikanta meita, bēgot no šaušalīga nozieguma, no-
nāk Londonā. Jaunā lēdija ir palikusi gluži viena visā plašajā pasaulē, bet viņa negrasās padoties. 
Anna vēlas pati noteikt savu dzīves ceļu. Un viņa no sirds tic, ka Londona ļaus piepildīt viskvēlā-
kos sapņus.

UDK	 821.111-311.6

821.111(71)  Kanādiešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 001026308
Lorensa, Margareta. Akmens eņģelis : romāns / Margareta Lorensa ; no angļu 
valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; redaktore Sandra Skuja ; mākslinieks 
Ivo Grundulis. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 300, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: The Stone Angel. — ISBN 978-9984-33-530-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna galvenā varone Hagara Šiplija ir vienkārša, patiesību sakot, ne pārāk 
simpātiska sieviete, kuru dzīve nav saudzējusi, turklāt viņas mūžs neizbēgami tuvojas norietam. 
Un tomēr, pat deviņdesmit gadu vecumā, kad nākotnē gaida vienīgi veco ļaužu pansionāts vai 
slimnīcas palāta, Hagara nav zaudējusi aso mēli, cīņas garu un apbrīnojamu spēju bez lieka sen-
timenta vērtēt piedzīvoto un pārdzīvoto.

UDK	 821.111(71)-31

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 001027287
Eštavīka, Hanne. Bordo klajie lauki : romāns / Hanne Eštavīka ; no norvēģu va-
lodas tulkojusi Inga Bērziņa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; dizainere Ilze 
Kalnbērziņa-Prā ; pēcvārds: Andrea Romanci ; pēcvārda tulkojums latviešu valo-
dā: Andrejs Vīksna. — Rīga : Valodu māja, [2020]. — 252 lpp. ; 19 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux. — ISBN 978-9934-8611-2-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Māksliniece Ruta dodas ceļā uz Bordo, kur līdztekus izstādes atklāšanai iz-
dzīvo savu attiecību veidošanās epopeju gan caur atmiņām un prātojumiem, gan fiziski — caur 
savu jutekliskumu un sāpēm, caur saskarsmi ar citiem. Viņas ilgās un gaidās jūtams cilvēcisks 
trauslums, ko autore kā satrauktas elpošanas ritmu ievijusi savā vienreizīgajā valodā. Grāmatā 
liela loma ir atvēlēta seksualitātei un Rutas fiziskajam un garīgajam ceļojumam, taču no tā izaug 
stāsts arī par to, kā ir dzīvot starp citiem, kā saslēgties ar pasauli ārpus sevis un kā pasaule atbild 
uz mūsu mēģinājumiem to darīt.

UDK	 821.113.5-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027956
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026563
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026308
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027287
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821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001026756
Larionova, Olga. Мыслевороты / Ольга Ларионова. — Даугавпилс : Ольга 
Ларионова, 2021. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20×20 cm. — „В подбор-
ку вошли стихотворения и фотографии за 2005-2020 годы”—Titullapā. — 
ISBN 978-9934-23-310-4 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001007548
Антропов, Пётр. „Я — человек не праздничного дня…” : избранная лири-
ка / автор и составитель Пётр Антропов ; редактор Александр Черевченко ; 
вступительное слово Антонины Пикуль ; перевод на латгальский: Янина 
Дукуль ; перевод на латышский: Мара Рубине. — Рига : [izdevējs nav zināms], 
2020. — 191 lpp. : notis ; 15 cm. — Veltījuma dzeja dzejniekam 75. jubilejā: [173.]-
184. lpp. — Teksts krievu valodā; viens dzejolis paralēli arī latviešu un latgaliešu 
rakstu valodā. — ISBN 978-9934-23-165-0 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001026314
Аристов, Владимир. устройство утренних московских улиц : стихи / Влади-
мир Аристов ; редактор проекта Дмитрий Кузьмин ; обложка: Олег Пащен-
ко. — Ozolnieki : Literature Without Borders, 2020. — 111 lpp. ; 21 cm. — (Поэзия 
без границ. Русская серия). — Ziņas par autoru titullapas otrā pusē. — Dzejoli 
uz 4. vāka latviski atdzejojis Einārs Pelšs. — ISBN 978-9934-8867-4-4 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1

Kopkataloga Id: 001026319
Беляков, Александр Юрьевич. программные радиограммы : стихи / 
Александр Беляков ; редактор проекта Дмитрий Кузьмин ; обложка: Олег 
Пащенко. — Ozolnieki : Literature Without Borders, 2020. — 119 lpp. ; 21 cm. — 
(Поэзия без границ. Русская серия). — Ziņas par autoru titullapas otrā pusē. — 
Dzejoli uz 4. vāka latviski atdzejojis Einārs Pelšs. — ISBN 978-9934-8867-3-7 
(brošēts).
UDK	 821.161.1-1

Kopkataloga Id: 001026952
Смородин, Алексей. Sonic.exe : боль и отчаяние / Алексей Смородин. — 
[Рига] : [Irina Smorodina], [2020]. — 120 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-045-5 
(iesiets).
UDK	 821.161.1-3(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026756
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007548
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026314
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026952
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821.162.3  Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 001026295
Baņkova, Markēta. Žagata entropijas valstībā : fizikālas fabulas no dzīves / 
Markēta Baņkova, teksts un ilustrācijas ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapi-
ņa ; redaktors Jānis Kalve. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 138, [2] lpp. : ilustrāci-
jas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Straka v říši entropie. — ISBN 978-9984-33-
529-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Žagata entropijas valstībā” ir fabulas pieaugušajiem un bērniem. Dzīvnie-
ki tajās risina pasaules pastāvēšanas un funkcionēšanas noslēpumus. Grāmata palīdzēs saprast, 
kāpēc nīlzirgs noturas uz ūdens virsmas un kā lapsas pārdzīvo pusmūža krīzi. Fabulas atklās arī 
tādus fizikas noslēpumus, kas izskaidros, kāpēc nav jēgas cīnīties pret nekārtību un kā tikt galā 
ar āpsi alkoholiķi. Resnā suņa un peļu tēliem ir pa spēkam vienkārši un saprotami izskaidrot arī 
sarežģītas fizikas tēmas — laiktelpas izliekumu un kvantu nenoteiktību.

UDK	 821.162.3-342

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001007146
Apškrūma, Kornēlija. Mirkļa pieskāriens / Kornēlija Apškrūma ; atbildīgā re-
daktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 94, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-20-424-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kornēlijas Apškrūmas dzeja, nenoliedzami, ir stabila vērtība, jo, atverot kār-
tējo lirikas krājumu, viņa atkal iekaro lasītāju sirdis. Arī šajās lapaspusēs jūs atradīsiet dzejas 
rindas dažādiem dzīves gadījumiem.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001027922
Autogrāfs / sastādītājas: Ilona Vītola, Iveta Krūmiņa ; redaktore, ievada autore 
Ilona Vītola. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 2020.

4, Balts pieneņpūku pušķis. — 185 lpp. ; 20 cm. — Autori: Agnese Līcīte, Arvis 
Degums, Inese Tirzīte, Ivars Strautiņš, Daiga Kalinka, Ramona Ruņģe-Keiša, 
Irisa Puidze, Inta Aizkalniete, Inese Tora, Ilona Vītola, Anita Graumane, Iveta 
Krūmiņa, Dace Jansone, Sarmīte Zviedre, Antoņina Logina, Evita Lūse, Inese 
Strautmale, Vilis Grasis, Aivars Osis, Jolanta Zirne, Ieva Bērziņa, Gunita Irbe, 
Ieva Krūmiņa. — Uz vāka Solveigas Kļaviņas gleznas reprodukcija. — ISBN 
978-9934-554-29-2 (brošēts)(precizēts) ; ISBN 9789984835778 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Kā krāsainas ogu pērles šajā grāmatā ir sabirušas Gulbenes novada autoru 
rakstītās rindas. Tas ir tradīcijas turpinājums. Ik pēc 5 gadiem top kopkrājums „Autogrāfs”, šis 
nu jau ceturtais. Pārsvarā ir lirika par cilvēka iekšējiem pārdzīvojumiem, skumjām, mīlestību un 
prieku, kā arī garīgajiem meklējumiem. Latvieši ir dabu un Latviju mīloši, krājumā ir daudz dze-
joļu, kas ir veltīta tieši Latvijai un dzimtenes mīlestībai.

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001027249
Auziņš, Arnolds. Lapkritī : dzeja / Arnolds Auziņš ; sastādītāja Agnese Piļāne. — 
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 74 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-600-18-0 
(brošēts).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026295
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001007146
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027922
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027249
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Kopkataloga Id: 001027920
Brice, Silvija. Baigās piezīmes / Silvija Brice ; vāka dizaina autores: Inguna Kļava 
Švanka un Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 158, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-0-9348-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Tulkošana ir liela un būtiska manas dzīves daļa. Galva mūžam ir pilna ar 
vārdiem, un kādā brīdī šie vārdi sāk kondensēties kā rasa uz stikla, savelties lāsēs un ritēt paši 
no sevis. Bet reālajā pasaulē viss ir tik spilgts un rosinošs citādā veidā nekā svešos tekstos, tas 
pārsteidz manu untumaino iekšējo bērnu, un viņš ķersta ainas kā taureņus. Šie spontānie vārdu 
ritējumi ir izveidojuši ko līdzīgu piezīmju grāmatiņai, un šīs piezīmes ir baigas tāpēc, ka pārlieku 
vaļsirdīgas. Tagad tās tiek atstātas parkā uz soliņa — ja nu kāds tās pašķirsta un atrod kaut ko 
sev noderīgu,” saka Silvija Brice.

UDK	 821.174-94+81’25(474.3)

Kopkataloga Id: 001025403
Bulis, Andris. Erotērika / Andris Bulis ; ilustrācijas: Arvils Linde ; grāmatas 
dizains: Baiba Linga-Bērziņa. — [Stopiņu novads] : [Andris Bulis], [2020]. — 
127 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-23-225-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Andris Bulis — aktieris, dzejnieks, skumjš romantiķis. Šajā krājumā dzejoļi 
veido stāstu no iepazīšanās brīža, kas pāriet kaislē un beidzas ar šķiršanos un ilgām. Tas viss — 
ar vīrieša acīm un sajūtām.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001026703
Čerkovskis, Rihards. Čerkovska pasakas / teksta redaktore Dace Prīdāne-Skuki-
na ; ilustratore Miera Kūpa ; karikatūrists Dzintars Melnis ; vāka dizainere Liāna 
Cvetkova. — [Rīga] : [Riharda Čerkovska aģentūra], 2020.

I [1.] daļa, Burvju parūka. — 144, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-23-057-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tā ir grāmata, kas vieno vecākus un bērnus. Autors ir pārliecināts, ka lasot 
šo grāmatu saviem bērniem pirms miega, jūs atklāsiet, ka mūsu bērniem, un arī mums bērnībā, 
visums ir devis visu nepieciešamo, lai šo pasauli izdzīvotu vispatiesāk. Diemžēl daudzi no pieau-
gušajiem šo redzējumu ir pazaudējuši, un ir pienācis laiks to atgādināt. Atgādināt sev, cik lieliski 
mēs mācējām savā bērnībā baudīt šo skaisto dzīvi. Pats svarīgākais — ir jāapņemas nosargāt 
savos bērnos šo „brīnumaino bērnības redzējumu”, lai izaugot, viņi varētu dzīvot skaistas, apzi-
nātas, bagātīgas un mīlestības piepildītas dzīves.

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 001026700
Čerkovskis, Rihards. „Manas bijušās” / Rihards Čerkovskis ; teksta redakto-
re Dace Prīdāne-Skukina. — [Rīga] : Riharda Čerkovska aģentūra, 2020. — 175, 
[1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8972-0-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Lai cik jocīgi tas neizklausītos, šī grāmata ir veltīta visām manām „bijušajām 
draudzenēm”. Ar šodienas prātu es mācos piedot, mācos saprast, kā tas ir — būt vienotiem, sais-
tītiem. Ar šodienas prātu es saprotu, ka garīgā līmenī mēs visi esam brāļi un māsas. Attiecības 
starp vīriešiem un sievietēm ir tikai ēnu teātris. Šīs sāpes, ko mēs izciešam, kad attiecībās ir grūti, 
vai arī kad tās izbeidzas, nav nekas vairāk par mākslīgi radītas ilūzijas sekām, kas liek mums 
atcerēties, ka šī visa dzīve ir viena vienīga ilūzija. Jā, ticama, šķietami īsta, bet tikai un vienīgi 
ilūzija,” saka autors.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001026739
Graudiņa, Anita. Plōciņu Mase roksta : humoristisku vēstuļu krōjums, 1994.-
2020. gods / raksteja un sastōdeja Anita Graudiņa ; biļdes zeimēja Marts Hahelis ; 
grāmatas dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīcei-
ba, 2021. — 315 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Ziņas par autori uz 4. vāka. — Teksts 
latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-341-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jau vaira nikai divdesmit godu Plōciņu Mase roksta viestulis iz Kaliporneju 
sovai draudzinei Cecilejai. Aiz ituo latgaliski kolorituo i humoristyskuo tāla stuov nazkodejuo 
Rēzeknis tautys teatra aktrise, žurnaliste, ilggadejuo Rēzeknis i Viļānu nūvoda avīzis „Rēzeknes 
Vēstis” golvonuos redaktoris vītineica Anita Graudiņa.

UDK	 821.174’282-7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027920
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025403
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026703
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026700
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026739
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Kopkataloga Id: 001021470
Gulbe, Evija. Koko un Riko skolas zvaigznes / Evija Gulbe ; māksliniece Linda Lo-
šina ; redaktore Guna Pitkevica ; grāmatas vāka dizaina autore Māra Alševska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. — 50, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-
0-9225-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kamēr žurku puikas Koko un Riko sapņo, ka abi reiz kļūs slaveni, pienācis 
laiks doties uz skolu. Ko iesākt, ja uz skolu negribas iet? Tad uz skolu ir jāskrien — tā nolemj 
žurkulēni, jo par visu vairāk viņiem patīk draiskoties. Taču skolā draiskulības piemirstas, zināt-
kārie žurkulēni naski rēķina, dzied, vingro, slēpjas, izgudro un pavisam negaidīti kļūst par skolas 
zvaigznēm. Izrādās, popularitāte ne vienmēr sniedz gandarījumu, bet īsta draudzība — gan!

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001027875
Harju, Rasma. Manu „Gundegu” gundegu zvani… / Rasma Harju ; sastādīja Ilona 
Vītola ; vāka dizains: Viesturs Reķis. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2020]. — 
111 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-554-32-2 (brošēts)(preci-
zēts) ; ISBN 9789934554315 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  „Manī jau daudzus gadus neizteikta un vienmēr dzīva gulēja mana paradīzes 
zeme — mana bērnība. Man gribējās, lai par šo laimes zemi uzzina arī mani bērni un mazbērni,” 
saka R. Harju.

UDK	 821.174-94+821.174(092)(044)

Kopkataloga Id: 001027280
Karlsone, Staņislava. Rumbas šalkas Kuldīgā / Staņislava Karlsone ; sastādītā-
ja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 143, [5] lpp. : ilustrāci-
ja ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-24-1 (iesiets)(precizēts) ; ISBN 9781234567897 
(kļūda).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001026920
Knopkena, Santa. Pasaka par Mazo Meluķi Blēdi Bezkaunīgo / Santa Knopkena, 
teksts, ilustrācijas. — [Saldus novads] : Santa Knopkena, 2021. — 104 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 978-9934-8805-2-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Reiz dzīvoja Meluķis. Mazais Meluķis Blēdis Bezkaunīgais. Viņš bija viens no 
tiem daudzajiem mazajiem meliem, kas, patiesību sakot, vēl šodien ir pasaulē. Neviens ar viņu 
nevarēja tikt galā. Ne bērni, ne pieaugušie.

UDK	 821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 001026696
Krasts, Simons. tārpu tēja / Simons Krasts, teksts un ilustrācijas ; sastādītājs Di-
dzis Kalniņš ; redaktore Ilze Jansone. — [Rīga] : bolderāja, [2020]. — 245, [3] lpp. : 
ilustrācijas ; 18 cm. — Vāka noformējumā izmantots Simona Krasta zīmējums. — 
ISBN 978-9934-8995-1-5 (brošēts).
UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001026692
Kūpa, Miera. Mirāža : dzeja un atziņas / Miera Kūpa ; vāka foto: Guntis Bēr-
ziņš. — Rīga : [Riharda Čerkovska aģentūra], [2020]. — 98, [1] lpp. ; 16×16 cm. — 
ISBN 978-9934-23-191-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzeja, kas būs ar jums gan skaistākajos dzīves notikumos, gan brīžos, kad 
vēlēsieties izteikt līdzjūtību. Krājumā ir arī atziņas un dzejoļi, kas var palīdzēt atraisīt prāta mez-
glus un spēcināt jūs šim neparedzamajam dzīves ceļam. Lai šie vārdu virknējumi kalpo kā gaisma 
tumsā.

UDK	 821.174-1+821.174-84

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021470
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027875
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027280
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026920
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026696
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026692
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Kopkataloga Id: 001027924
Lāpāns, Māris. Viegli pieskarties pasaulei vēlos : (3. pēdojums) / Māris Lāpāns ; 
redaktore Ilona Vītola ; māksliniece Elita Teilāne. — [Gulbene] : Vītola izdevnie-
cība, 2020. — 103 lpp. : ilustrācijas, notis ; 20 cm. — ISBN 978-9934-554-28-5 
(brošēts)(precizēts) ; ISBN 9789934554292 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Pēdojums ir katra cilvēka atstātā unikālā individuālā liecība par sevi. „Manas 
trīs izdotās grāmatas ir mans apzinātais pēdojums no brīžiem, kad galvā bija ienākušas kārtējās 
pārdomas par dzīvi.” (M. Lāpāns).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001026550
Loiteršteine-Saveļjeva, Ērika. Traktora Ervīna piedzīvojumi / Ērika Loiterš-
teine-Saveļjeva ; Kristapa Auzenberga ilustrācijas un mākslinieciskais noformē-
jums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 40, [3] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-440-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ervīns ir jauns un ziņkārīgs traktors. Ar viņu garlaicīgi nav ne brīdi! Kopā ar 
viņu iepazīsti viņa draugus un raibo dzīvi laukos. Ervīns tev parādīs, cik svarīga ir savstarpēja 
izpalīdzība, pastāstīs par saviem sapņiem, par to, cik svarīgi ir ieklausīties sirdsbalsī, sadzirdēt 
savas vēlmes un tās īstenot, kā arī to, ka vienmēr ir izvēle un viss atkarīgs no tevis paša.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001027253
Marts, Andris. Noslēpumainās upes stāsti / Andris Marts ; ilustrācijas: Elīna Sa-
laka. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 74 lpp. : ilustrācijas, notis ; 25 cm. — 
Krājumā iekļautas dziesmas ar Ata Priedīša mūziku un vārdiem. — ISBN 978-
9934-600-22-7 (iesiets).
UDK	 821.174-93-32+821.174-343+821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001027263
Marts, Andris. Pasauli mēs zīmēt sākām divatā : dzeja / Andris Marts ; sastādī-
tāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 148 lpp. : ilustrācija ; 
19 cm. — ISBN 978-9934-600-20-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „No debesīm nokritis dārgakmens nekad neatgriežas atpakaļ. Tas vienkārši 
pazūd, vai to atrod kāds cits. Es eju tev blakus, pieskāries tavai plaukstai.” (A. Marts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001027935
Mikele, Aija. Zirneklis : izmeklē Maksis Mežals / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 255, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 978-9934-0-8954-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mazpilsētas parkā vienu pēc otra atrod pie laternas staba piesietu vīriešu 
līķus. Ar smalku intuīciju apveltītajam jaunajam izmeklētājam Maksim Mežalam ir aizdomas, ka 
slepkavības saistītas ar seniem pagātnes notikumiem, kad bijušā skārda ceha teritorijā neatļauti 
ielavījās trīs zēni. Viens no viņiem kļuva par invalīdu, bet otrs pazuda bez vēsts. Varbūt slepkavī-
bu motīvs ir atriebība par toreiz notikušo? Vai arī pilsētā tomēr uzdarbojas maniaks?

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001027259
Pirktiņa, Eleonora. Lai zied! / Eleonora Pirktiņa ; redaktore Agnese Piļāne. — 
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 196, [7] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-600-17-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027924
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026550
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027253
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027263
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027935
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027259
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Kopkataloga Id: 001027256
Puķe, Elita Ieva. Literārās pasakas un stāsti / Elita Ieva Puķe ; sastādītāja Agnese 
Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 94 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
600-21-0 (iesiets).
UDK	 821.174-343+821.174-34

Kopkataloga Id: 001027273
Puķe, Elita Ieva. Tava zvaigznīte : dzejoļi bērniem / Elita Ieva Puķe, Irēna Anna 
Puķe ; ilustrācijas: Edmunds Puķe. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 104 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-600-25-8 (iesiets).
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001021466
Tilaks, Dzintars. Šausmiņa : skolas vecuma romāns / Dzintars Tilaks ; autora 
ilustrācijas ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2020]. — 186, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-9170-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šarlotei Ausmai ir divi vārdi un divas lielas problēmas — mazais augums un 
matemātika. Ja ar matemātiku vēl kaut kā varētu „cīnīties”, tad ar stiepšanos garumā ir sarež-
ģītāk. Mūsu mazās nepilnības mūs padara ievainojamus. Vai vērts uztraukties par to, ka esam 
atšķirīgi? Šarlote domā, uztraucas un meklē risinājumus, līdz galu galā tas kļūst pat smieklīgi. Kā 
radusies iesauka Šausmiņa, droši vien nav grūti uzminēt. Jaunajiem lasītājiem tā būs ne tikai laba 
lasāmviela, bet arī iemesls padomāt un „neķert kreņķi”, paraugoties uz sevi no malas.

UDK	 821.174-93-31

Kopkataloga Id: 001027873
Tora, Inese. balta gaisma tevī : vēlējuma dzeja / Inese Tora ; sastādīja Ilona Vī-
tola ; fotogrāfijas: Mirdza Ankupa ; dizains: Viesturs Reķis. — [Gulbene] : Vītola 
izdevniecība, [2020]. — 119 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN 978-9934-554-33-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ir jauki, ja radošās aktivitātes rada tauriņa spārna efektu — tās veicina citu 
cilvēku mākslinieciskās izpausmes. Tādā pozitīvā gaisotnē ir veidojies dzejnieces Ineses Toras 
un fotogrāfes Mirdzas Ankupas tandēms. Abas autores ar patiesu prieku sadarbojās, veidojot šo 
dzejas krājumu „balta gaisma tevī”.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001026689
Treijs, Normunds. Tirzmaliete. Zvaigžņu mirdzumā atmirdzēt… : Tirzmalietes 
Lejasciema perioda (1912-1942) periodikā un grāmatās no 1913. gada līdz 1927. 
gadam publicētie atrastie dzejoļi / Normunda Treija priekšvārds, sakārtojums un 
komentāri ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. — Rīga : NT2015, 2021. — 128 lpp. ; 
22 cm. — „Refleksija par rakstnieces pašrocīgi sakārtotā, redakcijā nodotā, bet 
tā arī nekad nenodrukātā otrā dzejoļu krājuma iespējamo saturu”—Titullapā. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8909-2-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir mēģinājums restaurēt to, kāds saturiski varēja izskatīties neno-
drukātais Tirzmalietes krājums „Zvaigžņu mirdzumā”. Šis krājums ir pirmais apkopojošais pētī-
jums, uzsākot Tirzmalietes Lejasciema perioda daiļrades izpēti. Tas uzlūkojams par iestrādi, lai 
nākotnē uzsāktu Tirzmalietes Kopoto rakstu izdošanu.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027256
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027273
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001021466
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027873
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026689
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Kopkataloga Id: 001027267
Zoltāne, Evita. Veltījumi / Evita Zoltāne ; Ances Evijas Salcēvičas zīmējums. — 
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 62 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
600-16-6 (brošēts).
UDK	 821.174-1

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 001026309
Looka, Kairi. Pija Prjaņika un bandīti / Kairi Looka ; ilustrācijas un mākslinie-
ciskais noformējums: Ulla Sāra ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; re-
daktore Sandra Godiņa. — Rīga : Pētergailis, [2020]. — 142, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
24 cm. — Oriģinālnosaukums: Piia Präänik ja bandiidid. — ISBN 978-9984-33-
527-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Igauņu bērnu rakstnieces Kairi Lookas jaunākā grāmata „Pija Prjaņika un 
bandīti” stāsta par māju Papeļu alejā 5, kurā dzīvo mazā Pija un viņas ģimene — mamma, tētis 
Pauls Prjaņiks, brālīši trīnīši un kaķis Vīkšķis. Pie viņiem bieži ciemojas vecmāmiņa un vectētiņš, 
kurš domā, ka Lieldienas var svinēt, kad tikai iegribas. Citā dzīvoklī apmeties dīvains politiķis ar 
savu onkuli — kādreizējo cirka meistaru, kuram klausa bars zaķu. Vēl citā — Mirjama ar draugu 
Džeku no Kanādas, kurš prot sarunāties ar lāčiem.

UDK	 821.511.113-93-32

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001027679
Barder, Gemma. Mani pirmie dzīvnieku stāsti / [teksts]: Gemma Barder ; [ilus-
trācijas]: Ela Jarzabek, Robert Dunn and Emma Foster ; tulkojusi Dace Andžāne ; 
redaktore Linda Kalna. — [Rīga] : Egmont Publishing, [2021]. — 96 lpp. : ilustrāci-
jas ; 23 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My First Treasury 
of Animal Stories. — ISBN 978-9934-16-876-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laipni aicināti sirsnīgajā uz aizraujošajā dzīvnieku pasaulē! Jaukie stāsti, kas 
papildināti ar skaistām ilustrācijām, ielīksmos sirdi gan lieliem, gan maziem.

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 001027698
Moss, Stephanie. Lauku stāsti : septiņi stāsti, katrs savai nedēļas dienai / 
[teksts]: Stephanie Moss ; [ilustrācijas]: Francesca DeLuca ; tulkojusi Linda Kal-
na ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 48 lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Country 
Stories. — ISBN 978-9934-16-877-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katru vakaru noklausies vienu jaunu, aizraujošu stāstu! Pievienojies dzīvnie-
ciņiem sporta dienas sacīkstēs, iepazīsti lauku sētas skaļāko zirgu un atklāj aitiņas noslēpumu. 
Septiņi sirsnīgi stāsti patiks gan lieliem, gan maziem!

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 001027693
Mūsu mīluļi : septiņi stāsti, katrs savai nedēļas dienai / [teksts]: Hannah Cam-
pling, Daisy Edwards, Stephanie Moss and Claire Mowat ; [ilustrācijas]: Katya 
Longhi ; tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont Pub-
lishing, [2021]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Pet Stories. — ISBN 978-9934-16-878-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katru vakaru noklausies vienu jaunu, aizraujošu stāstu! Uzspēlē paslēpes 
kopā ar dzīvnieciņiem, dodies burbuļu medībās ar akvārija zivtiņām uz uzzini, kā kucēns ieguva 
jaunus draugus. Septiņi jaukie stāsti patiks gan lieliem, gan maziem!

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027267
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026309
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027679
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027698
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027693
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902  Arheoloģija

Kopkataloga Id: 001026709
Urtāns, Uģis. Arheoloģiskie pētījumi Ropažu novadā / sastādītājs Uģis Urtāns ; 
māksliniece Justīne Baltā. — Ropaži : Ropažu novada pašvaldība, [2020]. — 
109 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 100.-109. lpp. — 
ISBN 978-9934-23-072-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ropažu novadā vēsturiskais mantojums un vietas identitāte ir vērtība, kuru 
godā un kuru cenšas saglabāt, nododot to nākamajām paaudzēm. Grāmatā apkopoti nozīmīgākie 
arheoloģijas nozares pētījumi, kas veikti Ropažu novadā un Ķoderu pilskalnā.

UDK	 902(474.362)(082)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001027926
Daugavas muzejs. Daugavas muzeja raksti / zinātniskais redaktors Mārtiņš 
Mintaurs ; atbildīgais par izdevumu Zigmārs Gailis ; grāmatas vāka autors Didzis 
Upens ; Daugavas muzejs. — [Rīga] : Mantojums, [2020]. — 216 lpp., 1 nenumurē-
ta lp. ielīme : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 
978-9934-23-265-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pirmais Daugavas muzeja rakstu krājums ir rezultāts gandrīz divus gadus il-
gam pētnieciskajam darbam, kura ietvaros Daugavas muzeja speciālisti un Latvijā zināmi vēstur-
nieki atklāj novadam vai Daugavas lejteces reģionam nozīmīgas vēstures tēmas dažādos vēstures 
periodos. Rakstu krājums dod būtisku ieguldījumu vietējā reģiona un visas Latvijas vēstures ko-
pējā izpētē, jo aptver tēmas, kas līdz šim nav bijušas pētnieku uzmanības centrā.

UDK	 94(474.362)(082)

Kopkataloga Id: 001027879
Ievedniece, Astrīda. Laiks pēc kara : dokumentāli apraksti par nacionālo par-
tizānu kustības dalībniekiem Alūksnes novadā no 1944. gada līdz 1953. gadam / 
sastādītāja Astrīda Ievedniece ; redaktore Ilona Vītola ; vāka dizains: Viesturs 
Reķis. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2020]. — 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
kartes, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-554-31-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Skarbi, uz patiesiem notikumiem balstīti atmiņu stāsti par nesalaužamas 
gribas līdzcilvēkiem tepat līdzās. Cilvēki un notikumi -pretošanās kustība, nacionālie partizāni, 
viņu ģimenes un dzīvesstāsti Alūksnes novadā. Dokumentālo aprakstu krājums informē par na-
cionālās bruņotās pretošanās kustības norisēm Latvijā pēc Otrā pasaules kara, kas bija viens no 
nozīmīgākajiem nepakļaušanās un valstisko nepārtrauktību apliecinošajiem faktoriem komunis-
tiskās okupācijas periodā.

UDK	 94(474.367)”1944/1953”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026709
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027879


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 4, 16.–28. februāris

33

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423

Redaktores: Ilva Āķe ilva.ake@lnb.lv
 Rita Dzvinko rita.dzvinko@lnb.lv
Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv

Kopkataloga Id: 001001590
Manteifels, Gustavs. Poļu Inflantija = Inflanty Polskie / Gustavs Manteifels ; no 
poļu valodas tulkojis Rišards Labanovskis ; mākslinieks Valdis Villerušs ; atbil-
dīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Irīda Miska ; poļu teksta re-
daktore Alīcija Bermane ; priekšvārds: Monika Mihališina, Dorota Janiševska-Ja-
kubjaka, Juzefs Ignacijs Kraševskis. — Rīga : Jumava ; [Warszawa] : Narodowy 
Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, [2020]. — 
414, [1] lpp., 22 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, kartes, portrets, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 183.-[193.], 403.-[415.] lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts paralēli latviešu un poļu valodā, tulkots no poļu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Inflanty Polskie. — ISBN 978-9934-20-399-2 (iesiets) (Jumava) ; 
978-83-66172-21-0 (iesiets) (Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kultu-
rowego za Granicą „Polonika”).

A n o t ā c i j a :  Lasītāju vērtējumam nododam Gustava Manteifela grāmatu „Poļu Inflantija”. 
Kaut gan deviņpadsmitā gadsimta pētnieks savā darbā neiztiek bez subjektīvisma devas, tomēr 
tas ir ļoti nozīmīgs vēsturisks avots, kas apraksta latviešu zemju vēsturi. Zinātniekiem, kuri pēta 
senās Inflantijas vēsturi un kultūras mantojumu, par sākotnējo avotu, neapšaubāmi, uzskatāmi 
barona Gustava Manteifela, pārpoļojušās Manteifelu-Scēgu dzimtas no Dricāniem pārstāvja, darbi.

UDK	 94(474.38)+930.85(474.38)

Kopkataloga Id: 001026942
Solozemnieks, Jānis. Senču pagalmā / apkopojis Jānis Solozemnieks. — Rīga : 
[Jānis Solozemnieks], 2021. — 199 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, kartes ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 196.-198. lpp.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autors atgādina dažus hronoloģiskus notikumus Latgales vēsturē. 
Laika gaitā šo zemi pakļāvušas, ekspluatējušas, postījušas un laupījušas dažādas varas. Pieminē-
ta arī dažu dzimtu pagātne. Te autors piebilst, ka ziņu par novada nomalēs dzīvojošiem ļaudīm 
praktiski nav. Senajos avotos galvenokārt atainota augstākās sabiedrības dzīve.

UDK	 94(474.38)+929.5(474.3)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001027002
Valsts pirms valsts (5 : 2019 : Rīga, Latvija). Latvijas zemes no 19. gadsimta bei-
gām līdz 1918. gadam: ceļš līdz valstij / sastādītājs Ēriks Jēkabsons ; zinātniskie 
recenzenti: Dr.hist. Valters Ščerbinskis, Dr.hist. Jānis Ķeruss ; tulkojums no angļu 
valodas un angļu valodā: Ivo Puzo ; literārā redaktore Ieva Jansone ; mākslinie-
ciskais noformējums: Anete Krūmiņa ; priekšvārds: Andris Vilks, Vija Daukšte ; 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakul-
tāte. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020. — 303 lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, portreti, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789984850931. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ietver tulkojumus. — ISBN 978-9984-850-92-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājuma mērķis ir dot izpratni par Latvijas vietu un lomu 20. gad-
simta sākumā, salīdzinot to ar citām reģiona zemēm. Pirmajā daļā sniegta būtiskāko aplūkojamā 
laikposma problēmjautājumu zinātniska analīze Latvijas vēsturnieku redzējumā, kas demonstrē 
to raksturu un Latvijas situācijas īpatnības. Otrajā daļā ietvertas citzemju vēsturnieku sarakstītas 
nodaļas par stāvokli un procesu attīstību 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs kaimiņvalstīs — 
Lietuvā, Somijā, Polijā u.c.
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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=001001590
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001026942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027002
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