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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

Kopkataloga Id: 001030912
Twetman, Henrik. Social Media Monitoring: a Primer : methods, tools, and ap
plications for monitoring the social media space / Henrik Twetman, Marina Para
monova, Monika Hanley ; editor Anna Reynolds ; design: Linda Curika. — Riga : 
NATO Strategic Communications Centre of Excellence, [2020]. — 1 tiešsaistes 
resurss (70 lp., PDF) : diagramma, ilustrācijas ; 14,02 MB. — ISBN 978-9934-564-
91-8 (PDF).
UDK	 077.5(082)+316.774:004.738.5(082)

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 001035644
Grumolte-Lerhe, Inese. Zinātnes politika un pārvaldība zinātniskajās institūci
jās: izaicinājumi Latvijā : apskats, 2021. gada februāris / Inese Grumolte-Lerhe ; 
Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, [2021]. — 
12 lpp. : diagrammas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 12. lpp. — ISBN 978-9934-598-13-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas zinātnieki sasniedz pasaules līmeņa rezultātus zinātnē, neraugoties 
uz daudzreiz mazāku saņemto finansējumu nekā vidēji ES, nepietiekamu atbalstu administra
tīvo funkciju veikšanai ievērojama administratīvā sloga apstākļos un neprognozējamu karjeras 
vidi. Ilgtspējīgai zinātnes politikai, tostarp zinātniskā darba vērtēšanas sistēmai, būtu jārespektē 
fakts, ka izcilības standartu sasniegšanai zinātnē vajadzīgi labvēlīgi apstākļi un nosacījumi, ko 
valsts līdz šim nav nodrošinājusi optimālā apmērā.

UDK	 001(474.3)

Kopkataloga Id: 001033755
Latvijas Universitāte. Studentu zinātniskā konference (2 : 2020 : Rīga, Latvi-
ja). Mundus et: Idea. Homo. Communitas. Sciens : 2020. gada LU studentu zināt
niskās konferences rakstu krājums / sastādītājs Jēkabs Akermanis ; latviešu valo
das teksta literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas teksta redaktore Andra 
Damberga ; Latvijas Universitātes Studentu padome. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2021. — 183 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfi
ja rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 
978-9934-18-642-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājums „Mundus et” ir LU Studentu padomes organizētās zinātnis
kās konferences jauno pētnieku darbu apkopojums. Šī gada konferences virstēma liek uzsvaru uz 
cilvēka apkārtējo pasauli un tajā notiekošo, reizē arī mudinot dalībniekus aplūkot pasauli globā
lā mērogā, pievēršoties tās mijiedarbībai ar ideju, indivīdu, sabiedrību un saprātu. Konferences 
darbs noritēja sekcijās „Mundus et idea”, „Mundus et homo”, „Mundus et communitas” un „Mun
dus et sciens”.

UDK	 001(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001030912
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035644
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033755
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Kopkataloga Id: 001035772
Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata / sastādītāji: Ligita Āzena, Kristaps 
Broks, Daina Daija, Alma Edžiņa (vadītāja), Vera Hohlova, Sofja Negrejeva, Ilze 
Stengrevica, Ilze Trapenciere ; redaktore Ieva Jansone ; priekšvārds: Ivars Kal
viņš ; Latvijas Zinātņu akadēmija. — Rīga : Zinātne, [2021].

2021. — 1 tiešsaistes resurss (232 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,83 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Latvijas zinātnes organizēšanā 
iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: 224.-[228.] lp. — Ietver bibliogrāfi
ju. — ISBN 9789934599125 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Latvijas zinātnieki 2020. gadā ir spēruši nozīmīgu soli uz priekšu, lai tuvotos 
ES līdervalstīm gan izglītības, gan zinātnes, pētniecības un inovāciju jomā. Latvijas Zinātņu aka
dēmija stiprina savu darbību arī humanitāro un sociālo zinātņu dimensijā, rūpējoties par Latvi
jas kultūras un mākslas izaugsmi. Šī ir viena no valstiski atzītajām LZA misijām — kopt dzimto 
valodu, pētīt valsts vēsturi, veicināt mūsu zemes pamatnācijas un minoritāšu kultūras attīstību 
sabiedrības saliedētības un garīgās izaugsmes labā.

UDK	 001.32(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 001036406
Ley, Debora. Zilā Flovdiva : NLO uzdod mīklu = UFO asking a riddle = НЛО задаёт 
загадку / Debora Ley ; mākslinieciskais noformējums: Elīna Salaka ; tulkojums: 
Valodu koks, tulkošanas birojs. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 120 lpp. ; 
20 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā, tulkots no latviešu va
lodas. — ISBN 978-9934-600-33-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autore stāsta par notikumiem, par kuriem daudzus gadus klusējusi. Te nav 
nekā zinātniska, šis ir tikai notikumu atstāsts, tā ir vēstule visiem… Katra cilvēka dzīvē droši vien 
ir bijuši neparasti un neizskaidrojami notikumi. Tie izraisa dažādas jūtas, un vispirms jau bailes 
un vēlēšanos redzēto aizmirst. Vēlāk, kad pagājis ilgāks laiks un nekas slikts nav noticis, rodas 
interese un vēlme izskaidrot notikušo.

UDK	 001.94

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001036033
Rekomendācijas Atsauču datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp 
Latvijas kultūras mantojuma institūcijām = Recommendations for promoting the 
semantic interoperability of Reference Data between Latvian cultural heritage 
institutions / izstrādes darba grupa: Mārīte Apenīte, Uldis Bojārs, Anita Gold
berga, Maira Kreislere, Anita Rašmane, Jogita Sauka ; LNB Bibliogrāfijas insti
tūts. — Rīga : LNB Bibliogrāfijas institūts, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (72 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,96 MB. — Bibliogrāfija: 54.-56. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-
610-00-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Rekomendācijas ir pirmais mēģinājums aprakstīt vajadzības jaunam datu 
modelim datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institū
cijām digitālā vidē. Tajās raksturoti atmiņas institūciju atšķirīgie datu modeļi un standarti, galve
nās datu elementu klases un praksē izmantotās vērtību vārdnīcas. Rekomendācijās veikts starp
tautisko konceptuālo arhīvu, bibliotēku un muzeju datu modeļu būtisko entīšu salīdzinājums. 
Noslēgumā apkopots, kā, izmantojot atvērto saistīto datu risinājumus, no ierakstiem atsevišķu 
institūciju slēgtās sistēmās pāriet uz vienotu kultūras mantojuma entīšu reģistra izveidi, kam 
jākļūst par galveno Atsauču datu risinājuma komponenti.

UDK	 004.774.2+025.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035772
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036406
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036033


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 7/8, 1.–30. aprīlis

3

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001037515
Babris, Sandis. Praktiskais LEAN / Sandis Babris, Henrijs Kaļķis, Mārtiņš Pikšs, 
Vladislavs Sorokins ; zinātniskie redaktori: Dr.oec. Sandis Babris, Dr.sc.admin. 
Henrijs Kaļķis ; literārā redaktore Inita Vītola ; vāka un ilustrāciju autore Signe 
Skalberga. — Rīga : Biznesa efektivitātes asociācija, 2021. — 325 lpp. : diagram
mas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 22 cm. — Ziņas par autoriem: 324.-
325. lpp. — Bibliogrāfija: 310.-313. lpp. — ISBN 978-9934-23-341-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir otrā latviešu valodā izdotā grāmata par LEAN metodēm. Tā turpina un 
papildina iepriekšējā izdevuma „LEAN risinājumi efektīvākam biznesam” (2016) saturu. Ter
mins LEAN netiek precīzi tulkots, bet ar to saprot uzņēmuma spēju paveikt vairāk, tērējot mazāk 
resursu un piepūles. Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar šo metožu lietojuma iespējām 
praksē. Izdevuma struktūra veidota, lai lasītājam būtu viegli izprast gan katras LEAN metodes 
teorētisko pusi, gan arī iepazīt Latvijas uzņēmumu pieredzi, ieviešot dažādas LEAN metodes un 
paņēmienus.

UDK	 005.6+658.562+005.336.1

Kopkataloga Id: 001037617
Turlais, Viktors. The Impact of Transformational Leadership on Building an 
Organizational Climate for Creativity : doctoral thesis, discipline: economics 
and business, sub-discipline: business management / Viktors Turlais ; research 
supervisor Dr.sc.administr. Lotārs Dubkēvičs ; RISEBA, Banku augstskola. — 
Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 150 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 135.-149. lp.
UDK	 005.322(043)

Kopkataloga Id: 001037485
Turlais, Viktors. Transformatīvās līderības ietekme radošumu veicinoša orga
nizācijas klimata pilnveidošanai : promocijas darba kopsavilkums, nozare: eko
nomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Viktors 
Turlais ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.administr. Lotārs Dubkēvičs ; darba recenzen
ti: Dr.oec. Irina Senņikova, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.sc.admin. Ligita Šimans
kienė ; RISEBA, Banku augstskola = The Impact of Transformational Leadership 
on Building an Organizational Climate for Creativity : summary of doctoral thesis, 
discipline: economics and business, sub-discipline: business management / Vik
tors Turlais ; research supervisor Dr.sc.administr. Lotārs Dubkēvičs ; reviewers: 
Dr.oec. Irina Senņikova, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.sc.admin. Ligita Šimans
kienė ; RISEBA, BA School of Business and Finance. — Rīga : Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskola „RISEBA” : Banku augstskola, 2020. — 70 lpp. : diagram
mas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 68.-70. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9984-705-51-4 (brošēts).
UDK	 005.322(043)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001035386
Andersone, Diāna. Pankūciņš : gardumu grāmata mazajiem / Diāna Anderso
ne ; ilustrācijas: Aleksandra Manekina. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2021]. — 
23 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Gardumu grāmata mazajiem ; 2. grāmata). — 
ISBN 978-9934-550-43-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatu caurvij pasaka par Pankūciņu Paulu, kuru izcepusi meitene Zanīte. 
Mazais pankūku cilvēciņš ar mērķi iepriecināt meiteni saraksta brokastu ēdienkarti ar brīnum
gardām pankūku receptēm. To starpā ir gan klasiskās plānās pankūkas, gan saldās zemeņu-ķiršu 
pankūkas ar saldējumu, pankūkas no ķirbjiem un vēl daudzas citas.

UDK	 087.5+641.5(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037515
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037617
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037485
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035386
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Kopkataloga Id: 001035660
Braucamie : meklē un mācies jaunus vārdus! / [ilustrācijas]: Simon Abbott. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
ISBN 978-9934-16-919-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācīties jaunus vārdus bērnam ir ļoti svarīgi, un ar šo grāmatu tas būs ne 
tikai viegli, bet arī aizraujoši. Krāsainās ilustrācijas ar parakstiem palīdzēs apgūt dažādu brau
camrīku un ar tiem saistītu lietu nosaukumus, kā arī attīstīs uztveres un koncentrēšanās spējas 
un trenēs atmiņu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001035627
Esi apburoša! : stilīgi uzdevumi / [ilustrējusi] Penny Bell ; tulkojusi Agnese Straz
diņa. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilus
trācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-16-816-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies apburošajām lamām šajā brīnumu pilnajā grāmatā! Risini uzde
vumus un steidz papildināt ar krāsām mirdzošos attēlus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001035731
Fredis : ugunsdzēsēju auto — glābējs. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 
8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Oriģinālnosaukums: Freddie: the Fire 
Engine. — ISBN 978-9934-16-920-5 (iesiets).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001035640
Laukos : meklē un mācies jaunus vārdus! / [ilustrācijas]: Simon Abbott. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2021]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 
978-9934-16-918-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācīties jaunus vārdus bērnam ir ļoti svarīgi, un ar šo grāmatu tas būs ne 
tikai viegli, bet arī aizraujoši. Krāsainās ilustrācijas ar parakstiem palīdzēs apgūt vārdus, kas sais
tīti ar dzīvi laukos. Bērns uzzinās dažādu mājdzīvnieku, darbarīku, transportlīdzekļu, augļu un 
dārzeņu nosaukumus.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001035625
Maģiskie vienradži : burvju uzdevumi / [ilustrējusi] Penny Bell ; tulkojusi Ag
nese Strazdiņa. — Rīga : Egmont Publishing, [2020]. — 24 nenumurētas lpp. : 
pārsvarā ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-16-815-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies maģiskajiem vienradžiem šajā brīnumu pilnajā grāmatā! Risini 
uzdevumus un steidz papildināt ar savām krāsām mirdzošos attēlus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001035743
Minecraft Dungeons : uzlīmju grāmata / sarakstījis Kreigs Dželijs ; Raiena Mārša 
ilustrācijas ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone ; Mojang. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2021]. — 32 lpp., 12 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
29 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Minecraft: Dungeons 
Sticker Book. — ISBN 978-9934-16-943-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dodies ceļojumā pa „Minecraft Dungeons” pasauli ar šo interesanto grāmatu! 
Tajā sastapsi bīstamus briesmoņus, aizsargāsi ciema iedzīvotājus un apliecināsi savu varonību, 
liekot šķēršļus Superienāvotāja neģēlīgajiem nodomiem. Grāmatā iekļauti atjautības uzdevumi, 
ceļojumi labirintos, atšķirību meklēšana, mīklas un darbošanās ar uzlīmēm. 

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035660
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035627
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035731
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035640
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035625
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035743
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Kopkataloga Id: 001035623
My Little Pony : meklē un atrodi! / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda Kal
na. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 

Dārgumu medības. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-9934-16-
955-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sirsnīgajām ponijmeitenēm katra diena ir piedzīvojums, un garlaicīgi nav ne 
mirkli. Prieku sagādā gan pelde ezerā, gan gatavošanās ābolu ballei! Aplūko attēlus un palīdzi 
ponijiem atrast norādītās būtnes un priekšmetus.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001037600
Prāta mīklas un uzdevumi bērniem / [teksts]: Kirsteen Robson ; [ilustrācijas]: 
Manola Caprini, Maria Neradova, Fred Blunt [un vēl 5 ilustrētāji] ; no angļu valo
das tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 
93, [8] lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Little Children’s 
Puzzle Pad. — ISBN 978-9934-0-9194-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izpildot vienkāršos vārdu, skaitļu un bilžu uzdevumus, bērns gūs prieku un 
attīstīs dzīvē tik ļoti nepieciešamās prasmes lasīt, rakstīt, skaitīt un novērot.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001035736
Tedis : kravas auto — vedējs. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 8 nenumu
rētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Oriģinālnosaukums: Toby: the Truck. — ISBN 
978-9934-16-921-2 (iesiets).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001035615
Trīs kaķēni : meklē un atrodi! / tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Linda Kal
na. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 

Dārgumu medības. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Oriģinālno
saukums: Kid-e-Cats. — ISBN 978-9934-16-954-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Trim draudzīgajiem kaķēniem katra diena ir piedzīvojums. Nokāpt pagrabā, 
iet uz veikalu vai apmeklēt fotostudiju — ik nodarbe var sagādāt daudz jautru brīžu. Vērīgi aplū
ko attēlus un palīdzi kaķēniem atrast norādītās būtnes un priekšmetus.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035623
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037600
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035736
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035615
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001034187
Bēge, Dīters. Mēs — cilvēki / Dīters Bēge, Bernds Melks-Tasels ; no vācu valodas 
tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Ro
zes apgāds, [2021]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģi
nālnosaukums: Wir Menschen. — ISBN 978-9984-23-839-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Labsirdības pilna bilžu grāmata mums visiem un par mums viesiem. Bilžu 
grāmatas nav domātas tikai bērniem, vismaz ne šī. Izcils dizains, oriģināls mākslinieciskais ro
kraksts, spēcīgs un iedvesmojošs vēstījums. Pārliecinieties paši — attēls ir runīgāks un daudzno
zīmīgāks par vārdiem, tikai jāiemācās to lasīt. Neatkarīgi no tā, cik veci vai cik jauni esam, kurā 
pasaules malā dzīvojam, kā izskatāmies un ko domājam.

UDK	 121+17.02

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 001035536
Deģis, Arvīds. Latviešu pašcieņa un Latvijas egregors / Arvīds Deģis ; māksli
niece Signe Cinīte. — [Tukums] : Biedrība „Slepenie Aģenti”, 2020. — 200 lpp. : 
ilustrācijas, portrets, tabula ; 21 cm. — (Dzimtenei un zobenam). — Bibliogrāfija: 
192.-199. lpp. — ISBN 978-9934-8450-8-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  A. Deģis ir uzrakstījis jaunu grāmatu apgāda iedibinātajā sērijā „Dzimtenei 
un zobenam”, reflektējot par nācijas un nacionālisma tēmu. Grāmata vēsta par latviešu tautas 
likteni un misiju — kā nācija veidojās cauri gadu simtiem, sadarbojoties ar Dievu (un egregoru), 
un kas sagaidāms nākotnē. Tās pamatā ir tautas unikālais garīgais mantojums — Dieva dainu 
atšifrējums jeb Dieva atskārta, kā arī augstāko spēku inspirācijas rakstīšanas procesā, ko piedzī
vojis tās autors.

UDK	 133

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001037615
Filozofija : lielo ideju vienkāršs skaidrojums / Vills Bakingems, Duglass Bērnems, 
Klaivs Hills, Pīters Kings, Džons Merenbons, Markuss Vīks ; no angļu valodas tul
kojis Mārtiņš Zelmenis ; redaktors Ansis Zunde. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 
352 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — (A Dorling Kindersley book). — Rādītājs: 
344.-350. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Philosophy Book. — ISBN 978-9934-0-
9339-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kā ir „sākusi būt” pasaule? Kas ir patiesība? Kā nodzīvot labu mūžu? Šādi 
un vēl citi jautājumi par dzīvi un cilvēka eksistenci ir skanējuši vienmēr. Un ievērojamākie prāti 
ir piedāvājuši risinājumus, kas joprojām palīdz veidot mūsu pasauli. Šī grāmata satur īsus, taču 
saturīgus dažādu filozofiju skaidrojumus. Tajos lietoti gan profesionāli termini, gan izvērstas dia
grammas, kas atšķetina sarežģītas teorijas. Viegli iegaumējami filozofijas klasiķu izteikumi, kā arī 
asprātīgas ilustrācijas, kas apspēlē ierastos priekšstatus par domātāju idejām.

UDK	 14(07)

Kopkataloga Id: 001033760
Finkelkrots, Alēns. Pirmajā personā / Alēns Finkelkrots ; no franču valodas tul
kojusi Inta Geile ; literārā konsultante Dace Kraule ; mākslinieks Aldis Aleks. — 
[Rīga] : Omnia mea, [2020]. — 119 lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: À la pre
mière personne. — ISBN 978-9934-8856-1-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Franču filozofs un rakstnieks Alēns Finkelkrots ir aptuveni trīsdesmit grāma
tu autors, Franču akadēmijas loceklis, viens no Francijas ievērojamākajiem domātājiem. A. Finke
lkrots savos darbos ir analizējis šobrīd visai aktuālo tabu tematu, proti, identitātes jautājumus.

UDK	 14(44)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034187
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035536
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037615
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033760
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Kopkataloga Id: 001035506
Nīče, Frīdrihs. Par vēstures derīgumu un kaitīgumu dzīvei / Frīdrihs Nīče ; 
sastādījis, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; literārais 
redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Neputns, 
[2021]. — 141 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādī
tājs: 129.-131. lpp. — ISBN 978-9934-601-08-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļauti divi vācu filozofa F. Nīčes darbi, kas tapuši 1873. gadā. Vie
nu Nīče publicē, savukārt otru tā arī nenopublicē. „Varbūt Nīčes darbi par meliem un vēsturi 
var vedināt pārdomāt arī pašmāju vēsturi, tajā samelsto un atstāties no māžošanās un dievekļu 
pielūgšanas,” krājumu raksturo tā sastādītājs Igors Šuvajevs. „Par vēstures derīgumu un kaitīgu
mu dzīvei” ir pirmpublicējums latviešu valodā, savukārt „Par patiesību un meliem ārpusmorālā 
nozīmē” latviešu valodā ir tulkots, bet I. Šuvajeva tulkojumu var uzskatīt par pirmo akadēmiski 
komentēto tulkojumu.

UDK	 14(430)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001035542
Dr. Love. Harmoniskas attiecības rotaļīgam pārim / Dr. Love ; māksliniece 
Signe Cinīte. — [Tukums] : Slepenie Aģenti, [2020]. — 214 lpp. : ilustrācijas ; 
16×23 cm. — ISBN 978-9934-8931-7-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dr. Love grāmatā dalās padomos un atzinumos, kas smelti viņa dēkainajā 
jaunībā no 1993. gada līdz 2010. gadam un balstīti ārzemju ekspertu rokasgrāmatās. Autors ir pār
liecināts, ka būt savas sievietes mīlestības vērtam ir vīrieša būtiskākā motivācija. Šī ir praktiska 
rokasgrāmata, kā uzlabot saprašanos un intīmo dzīvi pārī.

UDK	 159.922.1+613.883/.885

Kopkataloga Id: 001034049
Holiss, Džeimss. Viduspāreja : no posta līdz piepildījumam pusmūžā / Džeimss 
Holiss ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; no angļu valodas atdzejojis Kārlis 
Vērdiņš ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaig
zne ABC, [2021]. — 160 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [149.]-155. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: [156.]-160. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Mid
dle Passage. — ISBN 978-9934-0-8946-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pienākot pusmūža gadiem, arvien skaidrāk kļūst apjaušams dzīves traus
lums un ķermeņa galīgums. Mūsu ego saņem krietnu dunku, un mums nākas pārvērtēt savu vietu 
ārpasaulē — karjerā, attiecībās, ierastajos mierinājuma avotos. Aktuāls kļūst jautājums: kas vēl 
es esmu bez savas pagātnes un izspēlētajām lomām? Pusmūža krīze jeb viduspāreja patiesībā ir 
lieliska iespēja pārorientēt savu personību.

UDK	 159.922.6

Kopkataloga Id: 001034176
Karlina, Jevgēnija. Mīlestība un neiroze : ceļvedis jūsu mīlasstāstam / Jevgēnija 
Karlina ; no krievu valodas tulkojusi Ieva Sanita Kleimarāne ; Unas Andersones 
dizains un ilustrācijas ; Margaritas Stokas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Sandra Skuja. — [Rīga] : Jumava : 
Liegra ; [2021]. — 199 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 194.-199. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Любовь и невроз. — ISBN 978-9934-572-68-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā jūs atradīsiet klasiskās un mūsdienu mīlestības teorijas, tipiskās 
problēmas un veidus, kā tās atrisināt, ilustrētas ar piemēriem no konsultēšanas prakses. Grāmata 
nav paredzēta, lai lasītājam sniegtu atbildi uz jautājumu „Ko darīt, lai viss būtu labi?”, bet ļautu 
patstāvīgi formulēt izpratni par to, kāpēc es nevaru izveidot veselīgas attiecības? Rekomendēja
ma cilvēkiem, kuri ir noguruši no padomiem un kļūdām un kuri meklē nevis attaisnojumus, bet 
gan veidu, kā būt laimīgiem.

UDK	 159.922.1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035542
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034049
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034176
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Kopkataloga Id: 001038515
Saulīte, Laura. Priekā, par s*dīgu dzīvi! : neērti atklāta, sarkastiski smieklīga mo
tivācijas grāmata par to, kā sasniegt visu, ko esi pelnījusi / Laura Saulīte, Ance Si
liņa ; dizains: Anda Kļaviņa, Kārlis Virbulis ; ilustratore Melānija Vilks. — [Rīga] : 
[Autorizdevums], [2021]. — 213, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — ISBN 
978-9934-23-306-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir tieša un patiesa saruna pie vīna glāzes, kurā autores aicina pastā
vēt par sevi un palīdz sasniegt to, ko patiesi esi pelnījusi. Tā nemoralizē, bet atklāj, ka reizēm ir 
normāli būt savtīgai, savukārt centieni būt perfektai ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tā apgāž priekšstatu par 
tradicionālajām self-help grāmatām, kurās sniegtie padomi bieži nav ne praktiski, ne noderīgi.

UDK	 159.923.2-055.2

Kopkataloga Id: 001037744
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (14 : 2019 : Daugavpils, Latvija). 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 
2019” materiāli (2019. gada 11.-12. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The 
materials of the International Scientific Conference „Social Sciences for Regional 
Development 2019” (11th-12th October, 2019) : proceedings of the International 
Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University / zi
nātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; recenzenti: Dr.psych. D. Beresnevi
čiene, Dr.psych. A. Ruža, Dr.psych. M. Ņesterova ; atbildīgā par izdevumu Margari
ta Ņesterova ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Humanitāro un 
sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds „Saule”, 2020.

IV [4.] daļa, Psiholoģijas aktualitātes = Part IV [4], Issues of Psychology. — 
119 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — „ISSN 2255-8853”—Titul
lapas otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, kopsavilkumi angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-14-915-8 
(brošēts).

UDK	 159.9(062)

Kopkataloga Id: 001039113
Ziediņa, Sanita. Pieneņpūka / Sanita Ziediņa ; redaktore Ērika Bērziņa ; vāka 
ilustrācija: Agnese Aljēna. — [Jelgava] : Biedrība „Droši un Koši”, [2021]. — 101, 
[5] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8917-4-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  S. Ziediņa ir triju dēlu mamma, kas dalās savā grūtajā un vienlaikus skaistajā 
pieredzē par dzīvi ar bērnu, kuram ir īpašas vajadzības. Grāmata ir patiess dzīvesstāsts par mazu 
zēnu un viņa ģimeni. Gadiem izsapņotas alkas par vēl vienu bērniņu, kas rezultējās ar dubultu 
prieku, ciešanām, asarām un neziņu par nākotni. Stāsts ir par beznosacījuma mīlestību, par dzī
ves vērtībām un pieņemšanu. Lai šī grāmata ir kā iedrošinājums nebaidīties un nepadoties!

UDK	 159.922.76(474.3)(092)+159.9-055(474.3)+821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038515
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037744
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039113
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001036924
Geislers, Ēriks. Žēlastībā vadīti : Saldus baptistu draudze 150 gados / Ēriks Geis
lers ; literārā redaktore Ilze Lāce ; mākslinieks Gints Veilands. — [Rīga] : Libri 
Style, 2021. — 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
96. lpp. — ISBN 978-9934-602-03-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Saldus baptistu draudze dibināta 1870. gadā. Grāmatas autors un ikgadējais 
draudzes priekšnieks Ēriks Geislers līdz ar draudzes vēsturi met skatu pagātnē Latvijas baptistu 
Kurzemes draudžu sīkstumā grūtību laikos mērķtiecīgā Evaņģēlija sludināšanā. Stāstījumu papil
dina bagātīgs fotomateriāls no jaunākajiem laikiem.

UDK	 277.4-9(474.327)

Kopkataloga Id: 001033629
Guzevičs, Mečislavs. Jēzus — paraugs un spēka avots vīrietim / Mečislavs Gu
zevičs ; no poļu valodas tulkojusi Irēna Laiva ; literārās redaktores: Marta Jance 
un Aija Balode ; teoloģiskais konsultants bīskaps Andris Kravalis ; māksliniece 
Laura Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 2020. — 112, [3] lpp. ; 21 cm. — (Mieram 
tuvu grāmata). — Oriģinālnosaukums: Jezus wzorem i źródłem mocy dla męż
czyzny. — ISBN 978-9984-871-88-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autors atklāj Jēzu kā patiesu vīrieti, kurš var kļūt par iedvesmas 
avotu ikvienam vīram, var palīdzēt iepazīt savu patieso identitāti un to sevī izkopt un izpaust. Ar 
grāmatā izteiktās vēsts palīdzību sievas var palīdzēt vīriem kļūt par īstiem vīriešiem un uzņem
ties to misiju, kas izriet no viņu būtības.

UDK	 27-318

Kopkataloga Id: 001039074
Kadiķe, Maija. Ceļš ar Eņģeļiem / Maija Kadiķe ; māksliniece Elita Ābele. — 
[Rīga] : [Maija Kadiķe], [2021]. — 213, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-8877-3-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  M. Kadiķes grāmatā apkopots pēdējo divu gadu Gaismas darbs. Nodaļas satur 
apceri par kādu garīgu tēmu, kurai seko lūgšana — prakse, kas palīdz dziļāk izprast sevi šajā 
enerģijā un strādāt ar to. Grāmatā ir noteikts Gaismas kāpinājums, kas var aizvest pie plašākas 
apzināšanās un savienošanās ar iekšējo Gaismu. Grāmatu var lasīt kā vēstījumu no smalkās pa
saules, brīvi atverot lapu un vadoties pēc intuīcijas.

UDK	 2-29+2-584+2-534.35

Kopkataloga Id: 001039078
Kadiķe, Maija. Deja ar Dievu / Maija Kadiķe ; māksliniece Elita Ābele. — [Rīga] : 
[Maija Kadiķe], [2021]. — 191, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
8877-5-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Deja ar Dievu” ir M. Kadiķes septītā grāmata. Tā ir patiesa saruna ar sevi. 
Deja ar Dievu — tā ir pati dzīve. Katru dienu mēs tiekam aicināti izdejot savu dzīvi. Tikai no 
mums ir atkarīgs, kāda būs šī deja. Deja ar Dievu atgriež mūs dabīgā plūstamībā, kurā esot, pār
varam šķēršļus un iegūstam mieru. Deja ar Dievu ir deja ar sevi. 

UDK	 2-584

Kopkataloga Id: 001034286
Liepājas Svētā evaņģēliski luteriskā Trīsvienības baznīca = Die heilige Dreifaltg
keitskirche in Libau / materiālus sagatavoja Rita Minkeviča, Ella Patikne. — Lie
pāja : Liepājas vācu kopiena ASNS, 2021. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bib
liogrāfija: 24. lpp. — Teksts latviešu un vācu valodā. — ISBN 978-9934-569-97-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle ir kultūrvēsturiska celtne, nozīmīgs 
arhitektūras piemineklis. Katedrālē mājo divas draudzes — evaņģēliski luteriskā draudze un 
vācu draudze Liepājā.

UDK	 274.5-523.41-9(474.321.2)+726.54:274.5(474.321.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036924
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033629
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039074
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039078
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034286
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Kopkataloga Id: 001033779
Nursi, Bediuzzaman Said. About Ramadan : from the Risale-i Nur collection / 
Bediuzzaman Said Nursi ; translation: Ibrahim Nurullah. — First Edition. — 
[Rīga] : Rišats Kazakbajevs, [2021]. — 27 lpp. ; 14 cm. — Tulkots no turku valo
das. — Oriģinālnosaukums: Risale-i Nur Külliyatından Ramazan Risalesi. — ISBN 
978-9934-9001-4-3 (brošēts).
UDK	 28-565.6

Kopkataloga Id: 001038488
Pāvests Francisks. Veritatis Gaudium (Patiesības prieks) : apustuliskā konstitū
cija par ekleziālajām universitātēm un fakultātēm / Pāvests Francisks ; tulkojusi 
Baiba Brūdere ; redaktore Astra Feldmane. — Rīga : RARZI, 2021. — 94, [1] lpp. ; 
20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Veritatis 
Gaudium. — ISBN 978-9934-8294-7-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Veritatis Gaudium”, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē „Patiesības 
prieks”, ir pāvesta Franciska 2018. gada janvārī izdotā apustuliskā konstitūcija. Tajā ir atrodamas 
jaunas normas par izglītību Baznīcas vadītajās izglītības iestādēs. Apustuliskajā konstitūcijā pā
vests norāda uz ekleziālo studiju atjaunotnes kritērijiem Baznīcā, iesaka veikt garīgo, intelektu
ālo un eksistenciālo kerigmu, un aicina veidot tīklus izglītības iestāžu un institūciju starpā, kas 
dažādās pasaules malās nodarbojas ar ekleziālo studiju programmu īstenošanu.

UDK	 272-756

Kopkataloga Id: 001036617
Sedova, Gaļina. Padomju valsts un pareizticīgās baznīcas attiecības: Rīgas epar
hija (1944-1964) : tematiski vienota zinātnisku publikāciju kopa : promocijas 
darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai vēstures nozarē, 
Latvijas vēstures apakšnozarē = Relations between the Soviet State and the Or
thodox Church: the Riga Diocese (1944-1964) : thematic collection of scientific 
publications : summary of the thesis for obtaining the scientific doctoral degree 
(Ph.D.), (speciality: history, subfield: history of Latvia) / Gaļina Sedova ; zināt
niskais vadītājs Dr.hist. Aleksandrs Ivanovs ; oficiālie recenzenti: Dr.hist. Irēna 
Saleniece, Dr.hist. Inese Runce, PhD Irina Paert ; Daugavpils Universitāte. Vēstu
res katedra. — Daugavpils : DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 83 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā, vāks un titullapa noformēta abās valodās. — ISBN 978-9984-14-913-4 
(brošēts).
UDK	 271.22(474.3)-9(043)+322(474.3)(091)(043)

Kopkataloga Id: 001036641
Sedova, Gaļina. Padomju valsts un pareizticīgās baznīcas attiecības: Rīgas epar
hija (1944-1964) : tematiski vienota zinātnisku publikāciju kopa : promocijas 
darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktora (Ph.D.) vēsturē iegūšanai (Lat
vijas vēstures apakšnozarē) / Gaļina Sedova ; promocijas darba zinātniskais va
dītājs Dr.hist. Aleksandrs Ivanovs ; Daugavpils Universitāte. Vēstures katedra. — 
Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 1 sējums : ilustrācijas ; 30 cm.
UDK	 271.22(474.3)-9(043)+322(474.3)(091)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033779
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038488
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036617
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036641
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Kopkataloga Id: 001033553
Svētā Terēze. Svētās Terēzes no Bērna Jēzus un no Svētā Vaiga vēstules / no fran
ču valodas tulkojusi, redaktore, ievada autore Baiba Brūdere ; literārā redaktore 
Dzintra Krievāne ; mākslinieks Mārtiņš Krūklis. — Atkārtots izdevums. — Rīga : 
Kala Raksti, 2021.

II [2]. — 251, [2] lpp. ; 21 cm. — Virstitulā: Karmela Avots. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Tulkots no: Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sain
te-Face. Oeuvres complètes. Lettres. — ISBN 978-9984-871-85-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Vēstuļu 2. sējums ietver 127 vēstules. Šī sējuma 
būtisks tematiskais pavediens ir karmelītes sarakste ar abiem garīgajiem brāļiem — semināris
tu Morisu Beljēru un misionāru Ķīnā Ādolfu Rulānu, atklājot lasītājam jaunas Terēzes dvēseles 
stīgas.

UDK	 27-36:929(44)

Kopkataloga Id: 001033959
Zveja, Voldemārs. Jauna rīta ausma / Voldemārs Zveja. — Papildināts izde
vums. — Liepāja : LiePA, 2020. — 247 lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā 
izdevuma ISBN. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — ISBN 9789934522598 (kļūda).
UDK	 277.4-287

Kopkataloga Id: 001037144
Архиепископ Рижский и всея Латвии Иоанн (Поммер) (1876-1934) в фото
графиях, рисунках и кинокадрах 1921-1934 гг. : каталог выставки / состави
тель Борис Равдин при ближайшем участии Дмитрия Трубецкого ; худож
ник Виктория Матисон. — Рига : Латвийское общество русской культуры, 
2021. — 159, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 158.-
159. lpp. un rādītāji: 146.-158. lpp. — Teksts krievu valodā, kopsavilkums latviešu 
valodā. — ISBN 978-9934-8636-7-7 (iesiets).
UDK	 271.22(474.3)-726.1(083.824)

Kopkataloga Id: 001037752
Инокиня Евфросиния (Седова). Служение митрополита Вениамина (Фед
ченкова) на Рижской кафедре (1948-1951 годы) : научное издание / Иноки
ня Евфросиния (Седова) ; научный редактор Dr.hist. А. Иванов ; рецензен
ты: Dr.hist. И. Салениеце, Dr.hist. А. Бамбалс, А.А. Федотов ; редактор Т.М. 
Фадеева ; Daugavpils Universitāte, Latvijas Kristīgā akadēmija. — Издание 3-е 
исправленное и дополненное. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Aka
dēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 318, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — (Historica et Religio). — Bibliogrāfija: 259.-275. lpp. un zemsvītras pie
zīmēs, personu rādītājs: 276.-285. lpp. — Teksts krievu valodā, kopsavilkums lat
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-906-6 (brošēts).
UDK	 271.2-726.2(474.3)+271.22(474.3)-9

Kopkataloga Id: 001039007
Plokšts, Leonards. Garīgās pilnveides pasaule = Мир духовного совершен
ства / Leonards Plokšts ; teksta krievu valodā redaktore Marija Safronova ; tul
kojums latviešu valodā: Lidija Vasaraudze. — Daugavpils : [Leonards Plokšts], 
2021. — 67 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-23-315-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  L. Plokšta grāmatā apkopoti viņa 15 gadu darba augļi. Tajā ietvertas autora 
radītās katoļu un pareizticīgo visvairāk godināto svēto svētbildes un ikonas, pievienots to vēstu
riskais apraksts. Tās ir unikālas, jo analogu tām pasaulē nav. Darbu radīšanā izmantots dzintars, 
sudrabs, krāsainais metāls, plastika, ļoti plāna zelta kārtiņa, organiskais stikls. Izmantojot šādu 
tehniku var radīt mūžīgus mākslas darbus.

UDK	 27-526.62+7.04

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033553
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033959
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037144
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037752
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039007
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001033880
Latvijas koledžu asociācija. Zinātniskā konference (2021 : Rīga, Latvija). 
Latvijas koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu 
konferences rakstu krājums / redkolēģija: Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.paed. Jānis 
Rozenblats, Dr.sc.admin. Ināra Upmale ; literārā redaktore un vāka dizaina autore 
Anita Rudziša ; priekšvārds: Tālavs Jundzis ; Latvijas koledžu asociācija. — Rīga : 
Latvijas koledžu asociācija, 2021. — 208 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-311-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā ir ietverti studentu pētījumi, kuri ir gan ar teorētisku, gan ar izteikti 
praktisku ievirzi, savukārt tēmas — aktuālas, interesantas un ļoti dažādas: medicīna, veselības 
aprūpe, sociālās zinātnes, publiskā pārvalde, mediji, tiesības, inženierzinātnes, būvniecība, zem
kopība.

UDK	 3(062)+6(062)

Kopkataloga Id: 001039119
Siņicins, Mihails. Sociālās zinības 8. klasei : mācību grāmata / Mihails Siņicins. — 
Rīga : RaKa, [2021]. — 98 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — „Ap
stiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā”—Ti
tullapā. — ISBN 978-9984-46-425-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmatā piedāvāti materiāli, kas mudina skolēnus izzināt ekonomis
ko vidi savā apkārtnē un informāciju, kas nepieciešama, lai šo izziņu veiktu. Līdz ar to skolēns 
iegūst kompetenci, kas ļauj viņam plānot savu dzīvi. Skolēni iepazīs ekonomikas pasauli tādu, 
ar kādu var saskarties ikdienā, uzzinās daudzus jēdzienus un atziņas, ar kurām operē mūsdienu 
ekonomisti.

UDK	 3(075.2)

Kopkataloga Id: 001031439
Valsts izglītības satura centrs. Sociālās zinātnes II : padziļinātā kursa pro-
grammas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / Evi Daga-Krūmiņa, Santa Kazaka, 
Indra Lazdiņa, Evija Pumpuriņa ; mācību satura recenzente Nora Heinrihsone ; 
zinātniskā recenzente Žaneta Ozoliņa ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (71 lp., PDF) : tabu
las ; 1,18 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-24-011-9 (PDF).

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

UDK	 3(073)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001030589
Ločmele, Klinta. Ceļazīmes mediju lietošanā : medijpratības rokasgrāmata bib
liotekāriem / Klinta Ločmele ; redaktore Jolanta Treile ; dizains: Vanda Voiciša ; 
priekšvārds: Dace Melbārde ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — [Rīga] : [Dace Mel
bārde], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, ta
bulas, portrets ; 1,23 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
23-331-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Tie, kam aktuāls ir jautājums — kā veicināt lasītāju medijpratību ikdienā, or
ganizējot izglītojošus pasākumus bibliotēkās, rokasgrāmatā atradīs informatīvu atbalstu medij
pratības nodarbību sagatavošanai. Tas piedāvāts gan praktisku scenāriju, gan saistošu aprakstu 
veidā par dažiem medijpratības aspektiem, kuri viedokļu aptaujā atzīmēti kā svarīgi. Rokasgrā
matā iekļautie nodarbību scenāriji ir viegli pielāgojami arī norisei digitālā formātā.

UDK	 316.774:02(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033880
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039119
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001031439
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001030589
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Kopkataloga Id: 001032213
Russia’s Activities in Africa’s Information Environment : case studies: Mali, Cen
tral African Republic / contributors: Karel Svoboda, Paula-Charlotte Matlach, 
Zack Baddorf ; editors: Tomass Pildegovičs, Kristina VanSant, Monika Hanley. — 
[Riga] : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, [2021]. — 1 tieš
saistes resurss (35 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 3,37 MB. — Bibliogrāfija: 
28.-35. lp. — ISBN 978-9934-564-96-3 (PDF).
UDK	 316.774:32(662.1)(078.7)+316.776.2(662.1)(078.7)+ 
	 +316.774:32(674.1)(078.7)+316.776.2(674.1)(078.7)+ 
	 +32.019.5(470+571)(078.7)

Kopkataloga Id: 001037540
Socioloģiskie aspekti mākslas zinātnē : Latvijas Mākslas akadēmijas dokto
rantūras nodaļas zinātnisko rakstu krājums / sastādītājs un priekšvārda autors 
Dr.habil.art. Ojārs Spārītis. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2021. — 152 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvīt
ras piezīmēs. — ISBN 978-9934-541-58-2 (brošēts).
UDK	 316.74:7(474.3)

32  Politika

Kopkataloga Id: 001037596
Krīzes kā Eiropas Savienības liktenis / zinātniskie redaktori un ievada autori: 
Dr. Kārlis Bukovskis un Dr. Andris Sprūds ; zinātniskie recenzenti: Daina Ble
iere, Māris Andžāns ; angļu valodas tulkojums: Tālis Saule Arčdīkons ; vāka di
zains: Zigmunds Lapsa. — Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2021. — 207 lpp. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums an
gļu valodā. — ISBN 978-9934-567-62-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā analizēta Eiropas Savienības attīstība un Latvijas — ES attiecības 
krīžu kontekstā. Grāmatas uzdevums, aplūkojot ES nozīmīgākās krīzes kopš Latvijas pievienoša
nās Eiropas Savienībai un salīdzinot to izvēlētos politiskos risinājumus, ir izvērtēt, kurp vedušas 
šīs krīzes un Latvijas vietu tajās. Iepriekšējā krīžu pieredze liek domāt, ka ES ikreiz vēl vairāk sa
tuvinās un integrējas. Vai šī pieeja turpinās arī Breksita un Covid-19 krīžu kontekstā, vai arī gluži 
pretēji — valstu robežas un valstu lomas atjaunināšanās dēļ tā kļūs dezintegrētāka, ir jautājums, 
kas tiek risināts šīs grāmatas ietvaros.

UDK	 32(4)(082)+33(082)

323  Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 001029839
Karadeli, Andreea Stoian. Extremist Communication Capabilities in North Af
rica and the Sahel / Andreea Stoian Karadeli, Terrorism Joint Analysis Group ; 
editor Tomass Pildegovičs ; design: Ieva Viese-Vigula. — [Rīga] : NATO Strate
gic Communications Centre of Excellence, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., 
PDF) : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 6,33 MB. — Bibliogrāfija: 38.-40. lp. — ISBN 
978-9934-564-85-7 (PDF).
UDK	 323.28(6)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001032213
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037540
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037596
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001029839
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Kopkataloga Id: 001034133
Voins, Valdis. Terorisms / Valdis Voins ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Teivāns-Trei
novskis, Dr.hab.coc.sc., Dr.iur. Viktors Justickis ; Ilutas Koidu vāka grafiskais no
formējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārais redaktors Andris Dze
nis ; priekšvārds: Dr.iur. Andrejs Vilks. — Rīga : Jumava, [2020].

II [2.] daļa, Pretdarbības organizēšana starptautiskajā un nacionālajā līme
nī. — 334, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 311.-
[335.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-20-458-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Politisko procesu attīstība mūsdienu pasaulē saistīta ar augstu vardarbības 
risku pakāpi, kam raksturīgs globāls raksturs — tie vienādā mērā skar visas valstis visos konti
nentos. Arī organizēto pretdarbības pasākumu raksturam jābūt visaptverošam un universālam. 
Terorismam robežas nepastāv. Teroristi meklē vieglas iespējas, neizvēloties konkrētu vietu vai 
valsti kā uzbrukuma mērķi. Terorisms pēc būtības ir daudzslāņains, tā izpētei nepietiek izskatīt 
tikai tiesiskos aspektus, tāpēc darbā ietverti gan terorisma finansēšanas, gan arī indivīdu un or
ganizāciju darbības psiholoģiskie aspekti.

UDK	 323.28+316.485.26+343.341

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001033509
Bikse, Veronika. Makroekonomika : teorija un politika / Veronika Bikse ; re
cenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Tatjana Volkova ; literārās redak
tores: Dr.philol. Dzintra Šulce, Inga Ronče, Dr.oec. Tatjana Volkova ; vāka di
zains: Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. — 2. izdevums. — Liepāja : LiePA, 
[2020]. — 363 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
360.-363. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 
978-9934-569-90-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veltīta makroekonomikas teorijas jaunāko nostādņu un makroeko
nomiskās politikas īstenošanas jautājumu izpētei atbilstoši 21. gadsimta izaicinājumiem darba, 
naudas, preču un ārējā tirgū, galveno uzmanību pievēršot valsts iekšējā un ārējā makroekono
miskā līdzsvara nodrošināšanas problēmu risināšanai, valdībai īstenojot fiskālo un monetāro 
politiku, un to ietekmi uz ekonomiku kopumā. Kopš 1. izdevuma publicēšanas ir notikusi strauja 
IT attīstība un visu jomu digitālā transformācija, un šajā kontekstā darba saturs ir papildināts.

UDK	 330.101.541

Kopkataloga Id: 001036665
Seļivanova-Fjodorova, Nataļja. Latvijas reģionu ekonomiskā diferenciācija 
21. gadsimta sākumā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grā
da zinātnes doktore (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai reģionā
lās ekonomikas apakšnozarē = Economic Differentiation of Latvia’s Regions at 
the Beginning of the 21st Century : summary of the doctoral thesis for obtaining 
the scientific degree (Ph.D.) in economics and business (speciality: regional eco
nomics) / Nataļja Seļivanova-Fjodorova ; promocijas darba zinātniskais vadītājs 
Dr.oec. Andrejs Nikolajevs ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Olga Lavriņenko, Dr.oec. 
Elita Jermolajeva, Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene ; Daugavpils Universitāte. So
ciālo zinātņu fakultāte. Ekonomikas un socioloģijas katedra. — Daugavpils : Dau
gavpils Universitāte, 2020. — 130 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 330.34(474.3)(043)+330.34(4/9)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034133
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033509
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036665
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Kopkataloga Id: 001036646
Seļivanova-Fjodorova, Nataļja. Latvijas reģionu ekonomiskā diferenciācija 21. 
gadsimta sākumā : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore 
(Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Nataļja Seļivanova-Fjodorova ; 
promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.oec. Andrejs Nikolajevs ; Daugavpils 
Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Ekonomikas un socioloģijas katedra. — 
Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 400 lp. : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 147.-165. lp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.
UDK	 330.34(474.3)(043)+330.34(4/9)(043)

Kopkataloga Id: 001037705
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (14 : 2019 : Daugavpils, Latvija). 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 
2019” materiāli (2019. gada 11.-12. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The 
materials of the International Scientific Conference „Social Sciences for Regional 
Development 2019” (11th-12th October, 2019) : proceedings of the International 
Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University / zi
nātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; recenzenti: Dr.sc.soc. V. Meņšikovs, 
Dr.oec. V. Komarova, Dr.oec. V. Šipilova ; atbildīgā par izdevumu Vera Komarova ; 
Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Humanitāro un sociālo zināt
ņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Sau
le”, 2020.

III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes = Part III [3rd], Issues of Economics. — 
183 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei
gās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-
9984-14-908-0 (brošēts).

UDK	 33(062)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 001036631
Čižo, Edmunds. Eiropas Savienības valstu finanšu attīstības izmaiņu ietekme uz 
ekonomisko izaugsmi laika periodā no 1995. gada līdz 2017. gadam : promocijas 
darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomi
kā un uzņēmējdarbībā iegūšanai (apakšnozarē finanses un kredīts) = Influence 
of Changes in the Financial Development in the European Union Countries on 
their Economic Growth in the Period 1995-2017 : summary of the doctoral thesis 
for obtaining the scientific degree (Ph.D.) in economics and business (speciality: 
finance and credit) / Edmunds Čižo ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.soc. Vladimirs 
Meņšikovs ; zinātniskā konsultante Dr.oec. Olga Lavriņenko ; oficiālie recenzenti: 
Dr.oec. Viktorija Šipilova, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Manuela Tvaronavičie
ne ; Daugavpils Universitāte. Sociālo Zinātņu fakultāte. Ekonomikas katedra. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2020. — 132 lpp. : diagrammas, shēmas, 
tabulas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, vāks un titullapa no
formēta abās valodās. — ISBN 978-9934-8983-2-7 (brošēts).
UDK	 336.7(4)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036646
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037705
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036631
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Kopkataloga Id: 001036658
Čižo, Edmunds. Eiropas Savienības valstu finanšu attīstības izmaiņu ietekme uz 
ekonomisko izaugsmi laika periodā no 1995. gada līdz 2017. gadam : promocijas 
darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikā un uzņē
mējdarbībā iegūšanai (apakšnozarē finanses un kredīts) / Edmunds Čižo ; pro
mocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs ; Daugavpils 
Universitāte. Sociālo Zinātņu fakultāte. Ekonomikas katedra. — Daugavpils : [iz
gatavotājs nav zināms], 2020. — 201 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 133.-146. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 336.7(4)(043)

Kopkataloga Id: 001036435
Jansons, Reinis. Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas / Reinis Jansons, Evija Kro
pa, Simons Urbons ; no lietuviešu valodas tulkojusi Elīna Jaunalksne ; mākslinie
ce Lina Ribinske ; redaktore Inta Kalniņa. — Rīga : Avots, [2021]. — 57, [6] lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — Tulkots un adaptēts no: Jūrate Cvilikiene, Simonas Urbo
nas. Pinigai ir kiti Gilučių šeimos reikalai. — ISBN 978-9934-590-27-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lasot stāstus, jūs atpazīsiet finanšu mīklas, uz kurām meklējat atbildes arī sa
vās mājās. Kad bērns ir gatavs apgūt finanšu pratību? Kad un kam bērni var sākt taupīt? Kā bērni 
var nopelnīt, par kādiem darbiem nekad labāk nemaksāt un kā viņiem tērēt savus uzkrājumus? 
Cik dzimšanas dienas mēnesī svinēt un kā pārvaldīt svētku un izklaides budžetu? Cīruļu ģimenes 
stāstos un finanšu eksperta padomos jūs atradīsiet atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī pakāpe
niski veidosiet ģimenes budžeta noteikumus, kas palīdzēs attīstīt finansiāli izdevīgus ieradumus.

UDK	 336.7-053.2

Kopkataloga Id: 001034659
Jurušs, Māris. Nodokļu plānošana Latvijā un starptautiskā vidē : mācību grā
mata / Māris Jurušs ; recenzente Dace Pelēkā ; literārā redaktore Rūta Lapsa ; 
vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecī
ba, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (209 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,66 MB. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225895. — Bibliogrāfija: 
204.-206. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-22-590-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  „Uzrakstīt mācību grāmatu par nodokļiem ir teju vai „neiespējamā misija”. 
Lielākās grūtības rada biežās nodokļu regulējuma izmaiņas, ko var salīdzināt ar situāciju, kad 
„jāķer aizbraucošs vilciens””, atzīst autors. Tomēr viņam ir izdevies sarakstīt grāmatu, kurā anali
zēti aktuāli jautājumi — nodokļu plānošanas metodes un to pielietojums praksē, atšķirības starp 
nodokļu plānošanu un izvairīšanās no nodokļiem, ES nodokļu tiesības u.c.

UDK	 336.22(474.3)(075)

Kopkataloga Id: 001036632
Valtenbergs, Visvaldis. Budžeta procedūra parlamentā : pētījuma gala ziņo
jums, 2021. gada februāris / Visvaldis Valtenbergs, Inese Grumolte-Lerhe, Ilona 
Beizītere. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2021. — 53, [2] lpp. : tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 49.-53. lpp. — ISBN 978-9934-598-07-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ziņojumā aplūkota parlamentu loma budžeta veidošanas procesā un to no
teicošie faktori, analizēta ārvalstu parlamentārā prakse budžeta pieņemšanā, aplūkojot budžeta 
plānošanas jautājumus, tā pieņemšanas ietvaru un termiņus, likumdevēja apstiprināto jautāju
mu spektru, konsultatīvo atbalstu, kas likumdevējam ir pieejams budžeta izskatīšanas procesā, 
kā arī dažādas iekšējās procedūras. Ziņojumā arī raksturotas problēmas, kas saistītas ar budžeta 
pieņemšanu Latvijā.

UDK	 336.142(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036658
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036435
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034659
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036632
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338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un 
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Kopkataloga Id: 001034992
Anokhina, Marina. Theory and Practice Public-Private Partnership : mono
graph / Marina Anokhina, Elena Sulimova. — Riga : Scientific World, 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (270 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 6,11 MB. — Bibliogrāfija: 
263.-268. lp. — ISBN 978-9934-8941-1-4 (PDF).
UDK	 338.49

338.43  Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas ražošanas 
ekonomika

Kopkataloga Id: 001031087
Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un 
pēckrīzes laikā Latvijā : zinātniska monogrāfija / redakcijas kolēģija: Dr.oec. Irina 
Pilvere (galvenā redaktore), Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte, Dr.oec. Aina Muška, 
Ilze Upīte, Inga Ciproviča, Edīte Kaufmane ; zinātniskie recenzenti: Dr.agr. Vol
demārs Strīķis, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža, Dr. Eugene Eteris ; latviešu valo
das redaktore Ausma Mukāne ; angļu valodas redaktors Sandris Ancāns ; vāka 
dizains: Astra Strance ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LLU APP Dārz
kopības institūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. — 
464 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Monogrāfijas 
līdzautori: Ancāns Sandris, Beitāne Ilze, Bite Dina, Bujaka Katerina, Ciproviča 
Inga, Górnaś Pawel, Grāvīte Ilze, Grīnberga-Zālīte Gunta, Ikase Laila, Īriste Sand
ra, Janmere Lana, Kaufmane Edīte, Krasnova Inta, Krūma Zanda, Krūzmētra Že
nija, Ķince Tatjana, Laugale Valda, Lepse Līga, Muižniece-Brasava Sandra, Muška 
Aina, Nipers Aleksejs, Pilvere Irina, Segliņa Dalija, Strautiņa Sarmīte, Strode Sin
tija, Šabovics Mārtiņš, Šilovs Mihails, Upīte Ilze, Zeipiņa Solvita. — Bibliogrāfija: 
414.-431. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9984-48-369-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir sagatavota Valsts pētījumu programmas „Covid-19 seku ma
zināšanai” projekta „Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības 
potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītās 
krīzes” apakšprojekta „Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krī
zes un pēckrīzes laikā Latvijā” ietvaros. Analizējot situāciju pārtikas nozarē 2020. gada sākumā 
izsludinātās ārkārtējas situācijas laikā un apkopojot starptautisko pieredzi, LLU pētnieki izstrā
dājuši pēckrīzes apstākļiem piemērotus risinājumus, kas „uzlabos vietējo ražotāju, pārtikas pie
gādes ķēžu un pārtikas sastāvdaļu piegādes ķēžu noturību, vienlaikus stiprinot Latvijas pārtikas 
pašpietiekamību un ļaujot uzņēmumiem sagatavoties iespējamai pēkšņai pārtikas sistēmu pār
strukturēšanai krīzes laikā un pēc tās”.

UDK	 338.439.6(474.3)+633/635(474.3)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001033888
Juridiskā koledža. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti / krājuma zinātniskais 
redaktors un priekšvārda autors Dr.iur. Tālavs Jundzis ; literārā redaktore Anita 
Rudziša. — Rīga : Juridiskā koledža, 2020.

2020, devītais sējums. — 332 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — ISSN 1691-
5992. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Juridiskās koledžas dibināšanas divdesmitajā gadadienā 2020. gada nogalē tā 
lasītājiem piedāvāja jau devīto Juridiskās koledžas zinātnisko rakstu krājumu. Tajā ir publicēti ti
kai Juridiskās koledžas studentu pētnieciskā darba rezultāti, kas atspoguļojas viņu sagatavotajos 
zinātniskajos rakstos. Tas nozīmē, ka šajā sējumā nav iekļauti akadēmiskā personāla zinātniskie 
raksti, kā tas bijis iepriekš.

UDK	 34(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034992
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001031087
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033888


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 7/8, 1.–30. aprīlis

18

Kopkataloga Id: 001036615
Kāršenieks, Jānis. Data Protection and the Right to Protection of Privacy in 
Criminal Proceedings : summary of the doctoral thesis for obtaining the degree 
of the doctor of science in the sub-branch of criminal law of legal science / Jā
nis Kāršenieks ; scientific supervisor Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis ; official 
reviewers: Dr.iur. Sandra Kaija, Dr.iur. Anatolijs Kriviņš, Dr.iur. Ryšardas Burda ; 
Daugavpils University. — Daugavpils : DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 
99, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 60.-[100.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9984-14-912-7 (brošēts).
UDK	 343.45(043)

Kopkataloga Id: 001036612
Kāršenieks, Jānis. Datu aizsardzība un tiesības uz privātuma aizsardzību krimi
nālprocesā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai 
tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē / Jānis Kāršenieks ; zinātniskais va
dītājs Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis ; oficiālie recenzenti: Dr.iur. Sandra Kaija, 
Dr.iur. Anatolijs Kriviņš, Dr.iur. Ryšardas Burda ; Daugavpils Universitāte. — Dau
gavpils : DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 95, [1] lpp. ; 21 cm. — Biblio
grāfija: 56.-[96.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-14-911-0 (bro
šēts).
UDK	 343.45(043)

Kopkataloga Id: 001036639
Kāršenieks, Jānis. Datu aizsardzība un tiesības uz privātuma aizsardzību kri
minālprocesā : promocijas darbs izstrādāts zinātniskā doktora grāda iegūšanai 
tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē / Jānis Kāršenieks ; zinātniskais va
dītājs Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis ; oficiālie recenzenti: Dr.iur. Sandra Kaija, 
Dr.iur. Anatolijs Kriviņš, Dr.iur. Ryšardas Burda ; Daugavpils Universitāte. — Dau
gavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 275 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm + 
pielikums (276.-354. lp.). — Bibliogrāfija: 242.-275. lp. un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 343.45(043)

Kopkataloga Id: 001037595
Novicāne, Evija. Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrībai nodarītajiem 
zaudējumiem / Evija Novicāne ; priekšvārdu autori: Aigars Strupišs un Dr.iur. Jā
nis Kārkliņš ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu 
namu aģentūra, 2021. — 400 lpp. : diagrammas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [364.]-
386. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-508-87-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir fundamentāls pētījums Latvijas tiesību zinātnē, jo tajā pirmo rei
zi apkopotas būtiskākās atziņas par valdes locekļa atbildības jautājumiem kapitālsabiedrībās. 
Autore pētījusi tādus jautājumus kā krietna un rūpīga saimnieka jēdziens, aplūkojusi tādas ģe
nerālklauzulas kā „rūpības pienākums”, „legalitātes pienākums”, „lojalitātes pienākums”, „risku 
vadība”, aplūkojusi nozīmīgo „business judgement rule” doktrīnu. Padziļināts ieskats dots jau
tājumā par civiltiesiskās atbildības piemērošanas priekšnoteikumiem valdes loceklim. Aplūkoti 
jautājumi par zaudējumu nošķiršanu no neatlīdzināmiem zaudējumiem. Liela uzmanība veltīta 
jautājumam par valdes locekļa atbildības piemērošanas procesuālo pusi.

UDK	 347.5+347.471.036

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036615
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036612
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036639
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037595
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Kopkataloga Id: 001025780
Paršova, Velta. Zemes attiecību pārkārtošana Latvijā (1989-2019) / Velta Par
šova, Anda Jankava ; recenzenti: Dr.oec. Irina Pilvere, Dr.sc.ing. Armands Celms ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. Zemes 
pārvaldības un ģeodēzijas katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības uni
versitāte, 2021. — 95 lpp. : ilustrācijas, plāni, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 94.-
95. lpp. — ISBN 978-9984-48-364-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sagatavota ar mērķi sniegt visaptverošu un padziļinātu priekšstatu 
par pēdējo zemes reformu Latvijā. Tajā uz reformu regulējošo normatīvo aktu un reformas veicē
ju publicēto darbu pamata apskatīti zemes reformas principi un uzdevumi, kā arī reformas darbu 
izpildes kārtība un procedūras. Analizējot kadastra un citu datu bāzu informāciju, sniegts zemes 
reformas rezultātu novērtējums.

UDK	 349.41(474.3)(091)+347.235(474.3)(091)+332.021.8(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 001034166
Rusanovs, Egons. Versija par profesora Paula Minca dzīvi un viņa ekstraordi
nāro krimināljustīciju / Egons Rusanovs ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; 
literārā redaktore Baiba Krauze-Krūze ; vāka dizains: Santa Oborenko. Ekstraor
dinārā krimināljustīcija / Pauls Mincs ; Egona Rusanova tulkojums no vācu va
lodas un komentāri. — Rīga : Zvērinātu advokātu birojs „Rusanovs & Partneri”, 
[2021]. — 252, [4] lpp., 190, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Ab
pusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija. — Bibliogrāfija: 
[198.-219.] lpp., [188.-191.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Pamatteksts latviešu 
valodā, tulkotais teksts paralēli vācu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-9006-
0-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir trīs atsevišķu publikāciju kopums. Ievadā autors rosina diskusi
ju par mūsdienu Latvijas kriminālprocesuālajām novitātēm aktuālo notikumu un Paula Minca 
uzskatu kontekstā. Turpinājumā lasītājiem tiek piedāvāta versija par Paula Minca biogrāfijas no
zīmīgākajiem faktiem. Un visbeidzot − vairāk nekā pirms simts gadiem Rīgā iespiestās P. Minca 
grāmatas „Extraordinäre Strafjustiz: rechtsgeschichtlichen Studien” (Ekstraordinārā krimināl
justīcija: tiesību vēstures studijas) sešu nodaļu tulkojums no vācu valodas, kas dizainiski uztve
rama kā atsevišķa grāmata.

UDK	 34.08(474.3)(=411.16)(092)

Kopkataloga Id: 001037493
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (14 : 2019 : Daugavpils, Latvija). 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 
2019” materiāli (2019. gada 11.-12. oktobris) : Daugavpils Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = The 
materials of the International Scientific Conference „Social Sciences for Regional 
Development 2019” (11th-12th October, 2019) : proceedings of the International 
Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University / zi
nātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; recenzenti: Dr.iur. V. Zahars, Dr.iur. 
N. Jefimovs, Dr.iur. J. Teivāns-Treinovskis ; atbildīgais par izdevumu Nikolajs Jefi
movs ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Humanitāro un sociālo 
zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 
„Saule”, 2020.

II [2.] daļa, Valsts un tiesību aktuālās problēmas = Part II [2nd], Current Prob
lems of State and Law. — 176 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei
gās. — Teksts latviešu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 
978-9984-14-909-7 (brošēts).

UDK	 34(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001025780
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034166
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037493


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 7/8, 1.–30. aprīlis

20

Kopkataloga Id: 001037175
Trofimovs, Igors. Noziegumu, kas saistīti ar prettiesiski atsavinātu transportlī
dzekļu apriti, izmeklēšana : mācību līdzeklis / Igors Trofimovs ; recenzenti: Dr.iur. 
Vitolds Zahars, Dr.iur. Ryšardas Burda ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 83 lpp. : ilustrāci
jas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 77.-81. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-914-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā pētījumā transportlīdzeklis tiek identificēts kā nozieguma apdraudēju
ma objekts. Mācību līdzeklī aplūkotā noziegumu, kas saistīti ar prettiesiski atsavinātu transport
līdzekļu apriti, izmeklēšanas metodika balstās uz mūsdienīgām kriminālistikas zināšanām un ir 
aprobēta Latvijas tiesībaizsardzības institūcijās.

UDK	 343.132(075)+343.132(075.8)

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

Kopkataloga Id: 001039732
Jermacāne, Ilze. Strēlnieku dzīvība sarkanā : latviešu strēlnieki Otrajā pasaules 
karā / Ilze Jermacāne ; zinātniskais konsultants Kaspars Zellis ; māksliniece Iluta 
Koidu ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokarevi
ča. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 397, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158445. — Grāmatas 
pamātā ir 2014. gadā LU Vēstures un filozofijas fakultātē aizstāvētā disertācija 
„Sarkanās armijas 201. (43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzija: sociālpolitiskie 
procesi, 1941. gada augusts-1943. gada aprīlis”. — Bibliogrāfija: 333.-[353.] lpp. 
un zemsvītras piezīmes, personu rādītājs: 355.-[398.] lpp. — ISBN 978-9934-15-
843-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latviešu strēlnieku divīzija bija nacionālais formējums, tajā bija gan 1941. 
gada vasarā no Latvijas evakuējušies un evakuētie iedzīvotāji, gan Krievijas latvieši. Viņi visi bija 
Latvijas sabiedrības daļa, par kuras motivāciju, nonākšanas ceļu armijā un dzīvi tajā mēdz būt 
maldīgs priekšstats. Ir zināms, ka viņi kara beigās bija „uzvarētāju armijā”. Bet kā dzīvoja „sarka
nais” latviešu karavīrs? Ko ēda? Kā jutās un par ko domāja? Par ko tika sodīts? To visu var atklāt 
karavīru sarakstē ar mājiniekiem, atmiņās, arhīva dokumentos un attēlos.

UDK	 355.31(47+57)(091)

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

Kopkataloga Id: 001033928
Vites un Hikes bāreņu nams, 1798-1898 : Liepājas pilsētas labklājībai / no vācu 
valodas tulkoja: Taisija Hristoļubova, Agnese Frickausa ; redaktore Inga Ronče ; 
literārā redaktore Astra Ziemele ; priekšvārds: Taisija Hristoļubova. — [Liepāja] : 
LiePA, 2021. — 48 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Teksts latviešu 
un vācu valodā. — Oriģinālnosaukums: Witte und Huecke Waisenhause, 1798-
1898. — ISBN 978-9934-569-94-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir vērtīga baltvācu izdevuma — jubilejas rakstu krājuma, kas veltīts 
Liepājas Bāreņu nama pastāvēšanas 100. gadskārtai, tulkojums. Tas dod ieskatu Liepājas pilsētas 
18.-19. gadsimta dzīvē, it īpaši toreizējā izglītības sistēmā, no kuras mums būtu ko mācīties. Izde
vums papildināts ar ilustratīviem materiāliem un paskaidrojumiem.

UDK	 364-5(474.321.2)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037175
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039732
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033928
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001034094
Liepājas Universitāte. Liepājas Universitātes studentu zinātniskie raksti / at
bildīgā redaktore, priekšvārda autore Dr.philol. Ieva Ozola ; vāka noformējums: 
Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2020.

XIV [14.] laidiens. — 138 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Re
sursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934569968. — Bibliogrā
fija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavil
kumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-569-95-1 (brošēts) (precizēts) ; ISBN 
9789934569944 (kļūda).

UDK	 37(082)+821.174-34.09(082)+82-312.9.09(082)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001035675
Mācīsimies! : pirmsskolas uzdevumi : rakstīšana, figūras, skaitīšana / ilustrāci
jas: Gabriel Cortina ; tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Eg
mont Publishing, [2021]. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Let’s Learn!: Writing. Shapes. Count
ing. — ISBN 978-9934-16-868-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstīt, pazīt figūras, skaitīt un vērot… Šajā grāmatā ir daudz aizraujošu uz
devumu, kas ļaus bērnam apgūt skolai nepieciešamās pamatprasmes.

UDK	 373.2.091.3

374  Ārpusskolas izglītība un apmācība. Papildizglītība

Kopkataloga Id: 001038474
Avotniece, Zanita. Pieaugušo digitālās, tehnoloģiju un valodu prasmes: to at
tīstīšanas iespējas un izaicinājumi Latvijā : pētījuma gala ziņojums, 2021. gada 
februāris / autori: Zanita Avotniece, Inese Grumolte-Lerhe, Inta Krūmiņa, Ilo
na Beizītere ; Latvijas Republikas Saeima. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 
2021. — 78 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
63.-78. lpp. — ISBN 978-9934-598-15-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas iedzīvotājus vecumā no 40 līdz 45 gadiem darba tirgū raksturo sa
līdzinoši augsts nodarbinātības un ekonomiskās aktivitātes līmenis. Bet šie iedzīvotāji nereti 
strādā automatizācijas riskam pakļautās profesijās, un viņiem trūkst darba tirgus vajadzībām 
atbilstošas kvalifikācijas. Šis pētījums ir izstrādāts, lai raksturotu šīs vecuma grupas iedzīvotāju 
iespējas veicināt dalību izglītībā un attīstīt darba tirgū pieprasītās digitālās, tehnoloģiju un valo
du prasmes.

UDK	 374.7(474.3)(047.32)

Kopkataloga Id: 001034674
Avotniece, Zanita. Pieaugušo digitālās, tehnoloģiju un valodu prasmes: to attīs
tīšanas iespējas un izaicinājumi Latvijā : pētījuma gala ziņojums, 2021. gada feb
ruāris / Zanita Avotniece, Inese Grumolte-Lerhe, Inta Krūmiņa, Ilona Beizītere ; 
Latvijas Republikas Saeima. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2021. — 1 tieš
saistes resurss (81 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 4,2 MB. — 
Bibliogrāfija: 63.-78. lp. — ISBN 978-9934-598-16-6 (PDF).
UDK	 374.7(474.3)(047.32)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034094
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035675
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038474
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034674
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376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 001035171
Prudņikova, Ilga. Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības trau
cējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamat
skolā : monogrāfija / Ilga Prudņikova ; recenzenti: Dr.habil.paed. Tatjana Koķe, 
Dr.paed. Velta Ļubkina, Ph.D. Ilona Bruveris. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (194 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 2,66 MB. — Bibliogrāfija: 170.-181. lp. — ISBN 978-9984-44-251-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā formulēta nepieciešamība pēc attieksmes maiņas pedagoģijā un 
sabiedrībā pret cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. Pētījums ietver teoriju analīzi par pētāmo 
problēmu. Praktiskās darbības pieredzes dinamikas izvērtēšanai izmantota pedagoģiskā procesa 
novērošanas metode, ekspertvērtējuma metode, vecāku aptauja, bērnu veikto darbu un to rezul
tātu izpēte un analīze, personīgās pedagoģiskās pieredzes refleksija.

UDK	 376-056.34+376-056.36

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

Kopkataloga Id: 001036619
Arhipova, Olga. Variatīvo moduļu sistēma vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
vadītāju profesionālajā pilnveidē : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā 
doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūša
nai izglītības vadības apakšnozarē = Variative Module System in the Professional 
Development of the Heads of General Education Institutions : summary of the 
doctoral thesis for obtaining the scientific degree (Ph.D.) in economics and en
trepreneurship (speciality: education management) / Olga Arhipova ; zinātniskā 
vadītāja Dr.psych. Irēna Kokina ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, 
Dr.oec. Olga Lavriņenko, Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene ; Daugavpils Universitā
te. — Daugavpils : DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 63, [1] lpp. : shēmas, 
tabulas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, vāks un titullapa no
formēta abās valodās. — ISBN 978-9984-14-919-6 (brošēts).
UDK	 377.8(043)+373.1(043)

Kopkataloga Id: 001036638
Arhipova, Olga. Variatīvo moduļu sistēma vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
vadītāju profesionālajā pilnveidē : promocijas darbs ekonomikas un uzņēmēj
darbības zinātņu nozarē, izglītības vadības apakšnozarē / Olga Arhipova ; pro
mocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.psych. Irēna Kokina ; Daugavpils Universi
tāte. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 157 lp. : shēmas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 111.-121. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā.
UDK	 377.8(043)+373.1(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035171
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036619
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036638
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394  Sabiedriskā dzīve, svētki

Kopkataloga Id: 001036906
Kovzele, Oksana. Svētku kultūras transformācijas pierobežā: Latgales un Ples
kavas apgabala piemērs : monogrāfija / Oksana Kovzele ; recenzenti: Dr.philol. 
Igors Koškins, Dr.philol. Nataļja Boļšakova ; zinātniskā redaktore Dr.philol. Jeļena 
Koroļova ; literārā redaktore Dr.philol. Rudīte Rinkeviča ; mākslinieciskais nofor
mējums: Andra Liepiņa. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2020. — 270, 
[1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu bei
gās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-
8983-1-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā sniegts vispārīgs situācijas raksturojums (populārākie svētki, sa
biedrības līdzdalība, informācijas apjoms, pasākumu daudzveidība un kvalitāte, riska faktori), 
plašāk analizētas Ziemassvētku un Lieldienu tradīciju ievērošanas īpatnības, atklāta aptaujas 
dalībnieku attieksme pret aizgūtām svētku reālijām (Valentīndiena, Helovīns), komercializāciju, 
svētku reklāmu, gadatirgiem un citiem aktuāliem jautājumiem. Monogrāfija ir domāta plašai au
ditorijai, tomēr vairāk šis pētījums būs saistošs speciālistiem un lasītājiem, kuriem patiešām rūp 
savas nacionālās svētku kultūras nākotne.

UDK	 394.2(474.3)(091)+394.2(474.38)+394.2(470.25)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036906
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001037743
Irbe, Iveta. Dabaszinības 1. klasei / Iveta Irbe, Daila Zēberga ; Rudītes Kravales 
zīmējumi. — Rīga : RaKa, [2020]. — 90, [9] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm + 
pielikums (12 atsevišķas lp.). — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrija 2021. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9984-46-415-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību materiāls paredzēts dabaszinību satura apguvei 1. klasē. Izdevums 
piedāvā mācību materiālu (uzdevumus, pētījumus, dažādas stratēģijas, modeļu veidošanu, ak
tivitātes) dabaszinību stundām atbilstīgi programmā definētajiem sasniedzamajam rezultātam. 
Materiālu papildina atgādnes, kas daļēji jāveido pašiem skolēniem, veicinot skolēnu ieinteresētī
bu un pašvadītu mācību procesu. Pielikumā dotas spēles, kas palīdzēs atcerēties un apgūt mācību 
materiālu, kā arī sekmēs skolēnu sadarbības prasmes.

UDK	 5(076)

Kopkataloga Id: 001037608
Irbe, Iveta. Dabaszinības 2. klasei / Iveta Irbe, Daila Zēberga ; Rudītes Kravales 
zīmējumi. — Rīga : RaKa, [2021]. — 106, [5] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm + 
pielikums (6 atsevišķas lp.). — ISBN 978-9984-46-423-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā aplūkoti temati — Kas ir laikapstākļi un kā tie mainās? Kāpēc nepie
ciešama enerģija? Kā notiek kustība? Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem? Izdevums satur 
daudzveidīgus uzdevumus un spēles dabaszinību stundām, kas rosina skolēnus iepazīt apkārtējo 
vidi un pašiem atklāt tās likumsakarības. Tajā ievietoti arī atbalsta materiāli — atgādnes, kas 
daļēji jāveido pašiem skolēniem, veicinot skolēnu ieinteresētību un pašvadītu mācību procesu. 
Pielikumā dotas spēles, kas palīdzēs atcerēties un apgūt mācību materiālu, kā arī sekmēs skolēnu 
sadarbības prasmes.

UDK	 5(075.2)

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

Kopkataloga Id: 000992628
Krūkle, Zanda. Environmental Noise Management in Latvia : doctoral thesis, 
submitted for the degree doctor of science (Ph.D.) in Earth sciences, physical 
geography, environmental sciences / Zanda Krūkle ; scientific advisor Dr.phys. 
Rūta Bendere ; reviewers: Dr.geogr. Iveta Šteinberga, Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, 
Dr.techn. Linas Kliučininkas ; University of Latvia. Faculty of Geography and 
Earth sciences = Vides trokšņa pārvaldība Latvijā : promocijas darba kopsavil
kums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā, vi
des zinātnēs iegūšanai / Zanda Krūkle ; darba zinātniskā vadītāja Dr.phys. Rūta 
Bendere ; darba recenzenti: Dr.geogr. Iveta Šteinberga, Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, 
Dr.techn. Linas Kliučininkas ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2020. — 226 lpp. : diagrammas, ilustrāci
jas, kartes, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 162.-169. un 225.-226. lpp. — Promo
cijas darbs angļu valodā, kopsavilkums latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-540-3 (brošēts).
UDK	 504.6:534.322.3(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000992644
Krūkle, Zanda. Environmental Noise Management in Latvia : summary of doctor
al thesis submitted for the scientific doctor’s degree — doctor of science (Ph.D.) 
in Earth sciences, physical geography, environmental sciences / Zanda Krūkle ; 
scientific advisor Dr.phys. Rūta Bendere ; reviewers: Dr.geogr. Iveta Šteinber
ga, Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.techn. Linas Kliučininkas ; University of Latvia. 
Faculty of Geography and Earth Sciences. — Rīga : University of Latvia, 2020. — 
28 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 27.-28. lpp. — Teksts angļu 
valodā, vāka noformējums angļu un latviešu valodās. — ISBN 978-9934-18-541-0 
(brošēts).
UDK	 504.6:534.322.3(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037743
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037608
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992628
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992644
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Kopkataloga Id: 001035092
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Bio-
loģijas sekcija. Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : Latvijas Universi
tātes 79. starptautiskā zinātniskā konference, bioloģijas sekcijas apakšsekcija : 
referātu tēžu krājums / atbildīgais par izdevumu Dr.biol. Ivars Druvietis ; Latvijas 
Universitāte. Bioloģijas fakultāte. Hidrobioloģijas katedra. — Rīga : Latvijas Uni
versitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,45 MB. — Bib
liogrāfija tēžu beigās.
UDK	 504.5.064.3:556.114(474.3)(062)+574.64(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001009347
Prūse, Baiba. Co-Creation of Knowledge: Supporting the Implementation of Sus
tainable Development Goals Through Citizen Science and Ethnobotany : doctoral 
thesis — collection of thematically united articles — submitted for the degree 
of doctor of science (Ph.D.) in Earth sciences, physical geography and environ
mental sciences / Baiba Prūse ; supervisor Māris Kļaviņš ; consultant Rena
ta Sõukand ; reviewers: Jaime Piera Fernández, Hans Peter Hansen, Raimonds 
Ernšteins ; University of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences. Depart
ment of Environmental Science. — Riga : University of Latvia, 2020. — 74 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 65.-74. lpp. — ISBN 
978-9934-18-596-0 (brošēts).
UDK	 502.131.1(043)+574.2(043)+58:39(043)

Kopkataloga Id: 001009361
Prūse, Baiba. Co-Creation of Knowledge: Supporting the Implementation of 
Sustainable Development Goals Through Citizen Science and Ethnobotany : sum
mary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of science (Ph.D.) in 
Earth sciences, physical geography and environmental sciences / Baiba Prūse ; 
supervisor Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš ; consultant Renata Sõukand ; review
ers: Jaime Piera Fernández, Hans Peter Hansen, Raimonds Ernšteins ; University 
of Latvia. Faculty of Geography and Earth Sciences. Department of Environmen
tal Science = Zināšanu koprade: sabiedriskā zinātne un etnobotānika kā atbalsts 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā : promocijas darba kopsavilkums zināt
niskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā, vides 
zinātnē / Baiba Prūse ; darba zinātniskais vadītājs Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš ; 
konsultante Renata Sõukand ; darba recenzenti: Jaime Piera Fernández, Hans 
Peter Hansen, Raimonds Ernšteins ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 73 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 67.-73. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atse
višķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-597-7 
(brošēts).
UDK	 502.131.1(043)+574.2(043)a+58:39(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035092
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009347
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009361
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52  Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija

Kopkataloga Id: 001034244
Vormels, Kriss. Planetarium / ilustrējis Kriss Vormels ; teksta autors Ramans 
Prindža ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; zinātniskais konsultants Il
gonis Vilks ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2021]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 38 cm. — (Laipni lūgti muzejā). — Rādītājs: 94.-
95. lpp. — Oriģinālnosaukums: Planetarium. — ISBN 978-9984-23-815-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sērijas „Laipni lūgti muzejā!” sestā grāmata iepazīstina ar zvaigžņotās debess 
noslēpumiem un ļauj uz brīdi iejusties astronoma lomā. Šis grāmatas formā veidotais muzejs ir 
īpašs, tas ir atvērts 24 stundas diennaktī un var lepoties ar pasaulē izcilāko kosmosa objektu 
kolekciju, sākot no nelieliem asteroīdiem un Saules sistēmas planētām līdz pat milzīgām galak
tiku kopām. Cik liels ir Visums? Kur tas sākas, kad beigsies un kādus noslēpumus glabā? Vai mēs 
Visumā esam vienīgās dzīvās būtnes? Vai pastāv vēl citi Visumi? Dodies elpu aizraujošā kosmosa 
ekspedīcijā un atklājiet Visumu visā tā diženumā!

UDK	 52(02.053.2)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001035209
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Mag
netic Soft Matter : 79th International Scientific Conference of the University of 
Latvia, February 11, 2021 : abstract book / University of Latvia. Lab of Magnet
ic Soft Materials. — [Riga] : University of Latvia, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(24 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,10 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un autoru rādī
tājs: 23. lp.
UDK	 537.6(062)

Kopkataloga Id: 001031394
Valsts izglītības satura centrs. Fizika II : padziļinātā kursa programmas pa
raugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Ludmila Belogrudova, Jānis Bu
kins, Ata Krūmiņa, Ģirts Zāģeris, Valdis Zuters ; mācību satura recenzents Vol
demārs Muižnieks ; zinātniskā recenzente Lolita Jonāne ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(73 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,74 MB. — ISBN 978-9934-24-004-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Fizikas padziļinātā kursa programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu sko
lotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārē
jās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” noteiktos 
plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā mācību satura apguves 
augstākajā līmenī.

UDK	 53(073)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001036904
Pormale, Milda. Pie atmiņu avotiem / Milda Pormale ; redaktore Dzintra Dāvid
sone ; mākslinieks Gints Veilands. — [Rīga] : Libri Style, [2021]. — 205, [1] lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-602-01-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Valsts emeritētā zinātniece, J. Lintera prēmijas laureāte M. Pormale lasītā
jiem nodod apceri par savu dzimtu un ģimeni, kas ir mūsu tēvzemes Latvijas likteņa līdzgaitnieki. 
Grāmata veltīta autores māmuļas Olgas Pormales (dzimusi Sloka) piemiņai.

UDK	 547(474.3)(092)+821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034244
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001031394
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036904
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Kopkataloga Id: 001031427
Valsts izglītības satura centrs. Ķīmija II : padziļinātā kursa programmas pa
raugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja Kārlis Greitāns, Irina Fjodorova, 
Laura Fjodorova, Irina Halatina ; mācību satura recenzente Andra Reinholde ; 
zinātniskais recenzents Jāzeps Logins ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (63 lp., PDF) : ilus
trācijas, tabulas ; 1,22 MB. — Padziļinātā kursa programmas parauga izstrādē pie
dalījās Agnese Freiberga, Karina Kalerija Kostrjukova, Ilmārs Rikmanis, Jeļena 
Volkinšteine. — ISBN 978-9934-24-005-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Ķīmijas padziļinātā kursa programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu sko
lotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās 
vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” noteiktos plā
notos skolēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā augstākajā mācību satura 
apguves līmenī.

UDK	 54(073)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 001031285
Māli un keramika (3 : 2021 : Rīga, Latvija). The 3rd International & Interdis
ciplinary Symposium „Clays & Ceramics” : 8th-10th February 2021, Riga : book 
of abstracts / editors: Līva Dzene, Ilze Vircava ; cover design: Linards Davidāns ; 
Latvijas Mālu zinātniskā apvienība. — [Babīte] : Latvian Clay Science Society, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,86 MB. — Bib
liogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-23-319-7 (PDF).
UDK	 553.611(062)+666.3(062)

Kopkataloga Id: 001009402
Stankeviča, Karina. Character of Sapropel Properties Based on its Formation 
Conditions and Possibilities of its Use : doctoral thesis submitted for the PhD 
degree in Earth sciences, physical geography and environmental sciences, sub
field — environmental sciences / Karina Stankeviča ; scientific advisors: Dr.habil.
chem. Māris Kļaviņš, Dr.geogr. Laimdota Kalniņa ; reviewers: Dr. Vaidotas Val
skys, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Dr.biol. Gunta Spriņģe ; University of Latvia. Fac
ulty of Geography and Earth Sciences = Sapropeļa īpašību raksturs atkarībā no 
veidošanās apstākļiem un tā izmantošanas iespējas : promocijas darba kopsa
vilkums zinātņu doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeo
grāfijā, vides zinātnēs / Karina Stankeviča ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.habil.
chem. Māris Kļaviņš, Dr.geogr. Laimdota Kalniņa ; darba recenzenti: Dr. Vaidotas 
Valskys, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Dr.biol. Gunta Spriņģe ; Latvijas Universitāte. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2020. — 
175 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 129.-
144. un 172.-175. lpp. — Promocijas darbs angļu valodā, kopsavilkums latviešu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-18-567-0 (brošēts).
UDK	 553.973(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001009431
Stankeviča, Karina. Character of Sapropel Properties Based on Its Formation 
Conditions and Possibilities of Its Use : summary of doctoral thesis submitted for 
the PhD degree in Earth sciences, physical geography and environmental scienc
es, subfield — environmental sciences / Karina Stankeviča ; scientific advisors: 
Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.geogr. Laimdota Kalniņa ; reviewers: Dr. Vaidot
as Valskys, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Dr.biol. Gunta Spriņģe ; University of Latvia. 
Faculty of Geography and Earth Sciences. — Riga : University of Latvia, 2020. — 
32 lpp. : ilustrācijas, karte, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-32. lpp. — ISBN 
9789934185670 (kļūda).
UDK	 553.973(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001031427
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001031285
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009402
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001009431
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57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 001037194
Пескова, Т. Ю. Основные методы биомониторинга пресноводных водое
мов для использования в аквакультуре = Saldūdens ūdenstilpju biomonito
ringa pamatmetodes izmantošanai akvakultūrā : учебное пособие / Т.Ю. Песко
ва, Г.К. Плотников, А. Шкуте, М. Пупиньш ; рецензенты: Георгий Алексеевич 
Москул, Andris Čeirāns ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 167 lpp. : ilustrācijas, tabu
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 159.-163. lpp. — Teksts krievu valodā, nosaukums pa
ralēli krievu un latviešu valodā. — ISBN 978-9984-14-904-2 (brošēts).
UDK	 574.63(075.8)

58  Botānika

Kopkataloga Id: 001036635
Akmane, Ieva. Krustziežu dzimtas Cruciferae Juss. taksonomiskā revīzija Lat
vijas florā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes 
doktora (Ph.D.) bioloģijā, botānikas apakšnozarē iegūšanai / Ieva Akmane ; zi
nātniskais vadītājs Dr.biol. Pēteris Evarts-Bunders ; recenzenti: Dr.biol. Anna Me
žaka, Dr.geogr. Solvita Rūsiņa, Ph.D. Thea Kull ; Daugavpils Universitāte. Dzīvības 
zinātņu un tehnoloģiju institūts. Biosistemātikas departaments = A Taxonomic 
Revision of Crucifers Family Cruciferae Juss. in the Flora Latvian : summary of 
the doctoral thesis for obtaining the scientific doctoral degree doctor of science 
(Ph.D.)in biology sub-branch botany / Ieva Akmane ; supervisor Dr.biol. Pēte
ris Evarts-Bunders ; official reviewers: Dr.biol. Anna Mežaka, Dr.geogr. Solvita 
Rūsiņa, Ph.D. Thea Kull ; Daugavpils University. Institute of Life Sciences and 
Technologies. Department of Biosystematics. — Daugavpils : Daugavpils Uni
versitāte, 2020. — 82, [2] lpp. : ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 78.-
[84.] lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka no
formējums abās valodās. — ISBN 978-9934-23-200-8 (brošēts).
UDK	 582.683.2(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001036655
Akmane, Ieva. Krustziežu dzimtas Cruciferae Juss. taksonomiskā revīzija Lat
vijas florā : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktora (Ph.D.) 
bioloģijā, botānikas apakšnozarē iegūšanai / Ieva Akmane ; promocijas darba zi
nātniskais vadītājs Dr.biol. Pēteris Evarts-Bunders ; Daugavpils Universitāte. Dzī
vības zinātņu un tehnoloģiju institūts. Biosistemātikas departaments. — Daugav
pils : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 184 lp., 55 nenumurētas lp. : ilustrācijas, 
kartes, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 161.-183. lp.
UDK	 582.683.2(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001033969
Irbe, Aivars. Turaidas dendroloģiskās un vides vērtības : dendroloģiska eks
kursija pa Turaidas muzejrezervātu / Aivars Irbe ; māksliniece Māra Ranka ; 
par izdevumu atbild Veronika Lāce ; [ievads]: Andrejs Svilāns. — Rīga : Sol Vita, 
[2021]. — 115 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā, kopsa
vilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-183-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir dendroloģisks ceļojums caur Turaidas Muzejrezervātu, iemūži
not tā simtgadīgos kokus un vēsturiskās būves. No pilskalna, baznīckalna, pārvaldnieka jaunās 
un vecās mājas sliekšņa līdz Dainu kalnam, Lībiešiem, Mārai, kas lūkojas muižas dīķu atspulgos, 
izbaudot Dieva Dārza mieru. Dieva dārzs — to līvu valodā nozīmē Turaidas vārds. Cauri laikiem 
te tiek stādītas jaunas ābeles, liepas, plaukst lilijas, parks turpina attīstīties. Tā dendroloģisko 
daudzveidību un skaistumu iemūžinājusi šī grāmata.

UDK	 582.091/.093(474.362.2)(036)+635.925.054/.055(474.362.2)(036)+ 
	 +94:069(474.362.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037194
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036635
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036655
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033969
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59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001036611
Kirillova, Viktorija. Latvijas savvaļas dzīvnieku muskulatūrā konstatēto Sarco
cystis spp. daudzveidība un apraksts : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā 
doktora grāda zinātnes doktora (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai (zooloģijas apakšno
zarē) / Viktorija Kirillova ; zinātniskais vadītājs Dr.biol. Muza Kirjušina ; zināt
niskais konsultants Petras Prakas ; recenzenti: Dr.habil.med. Ludmila Vīksna, 
Dr.habil. Saulius Petkevičius, Dr.biol. Arvīds Barševskis ; Daugavpils Universitāte. 
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts = Diversity and Description of Sarco
cystis spp. Detected in Wild Animal Muscles of Latvia : summary of the doctoral 
thesis in biology for the scientific degree (Ph.D.), (branch: zoology) / Viktorija 
Kirillova ; supervisor Dr.biol. Muza Kirjušina ; scientific adviser Petras Prakas ; 
opponents: Dr.habil.med. Ludmila Vīksna, Dr.habil. Saulius Petkevičius, Dr.biol. 
Arvīds Barševskis ; Daugavpils University. Institute of Life Sciences and Technol
ogy. — Daugavpils : DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 71 lpp. : diagram
mas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 65.-71. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9984-14-907-3 (brošēts).
UDK	 593.192(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001036651
Kirillova, Viktorija. Latvijas savvaļas dzīvnieku muskulatūrā konstatēto Sarco
cystis spp. daudzveidība un apraksts : promocijas darbs zinātniskā doktora grā
da zinātnes doktora (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai (zooloģijas apakšnozarē) / Vik
torija Kirillova ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.biol. Muza Kirjušina ; 
promocijas darba zinātniskais konsultants Petras Prakas ; recenzenti: Dr.habil.
med. Ludmila Vīksna, Dr.habil. Saulius Petkevičius, Dr.biol. Arvīds Barševskis ; 
Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts. — Daugav
pils : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 111 lp., 47 nenumurētas lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 93.-111. lp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā.
UDK	 593.192(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036611
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036651
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001036413
Bubnovskis, Sergejs. Veseli asinsvadi jeb kāpēc cilvēkam ir muskuļi ; Galvassā
pes jeb kāpēc cilvēkam ir pleci / Sergejs Bubnovskis ; no krievu valodas tulkoju
šas Iveta Boge un Ieva Rudzinska ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 271, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Здоровые сосуды, или зачем человеку мышцы?. — ISBN 978-9934-0-9306-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Medicīnas zinātņu doktors S. Bubnovskis ir izstrādājis jaunu mugurkaula un 
locītavu ārstēšanas bezoperācijas metodi, izveidojis jaunu medicīnas virzienu — kineziterapiju, 
kurā pats slimnieks aktīvi piedalās sevis atveseļošanā. Šajā grāmatā viņš vēsta par asinsvadu 
slimību un ar tām saistīto sirds un galvas smadzeņu saslimšanu ārstēšanu. Kā asinsvadu slimības 
ir saistītas ar muskuļu sistēmas pavājināšanos? Kas kopīgs osteohondrozei un sirds išēmiskajai 
slimībai? Kāpēc, pat lietojot pareizu uzturu, rodas holesterīna nogulsnējumi? Kā atbrīvoties no 
galvassāpēm bez tabletēm? Uz šiem un citiem jautājumiem S. Bubnovskis atbild grāmatā.

UDK	 613.71+616-053.9

Kopkataloga Id: 001036624
Kokarēviča, Anita. Smēķēšanas ekonomiskais izvērtējums Latvijā : promocijas 
darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) ekonomi
kā un uzņēmējdarbībā iegūšanai, reģionālās ekonomikas apakšnozarē = Econom
ic Assessment of Smoking in Latvia : summary of the doctoral thesis for obtain
ing the scientific degree (Ph.D.) in economics and business (speciality: regional 
economics) / Anita Kokarēviča ; zinātniskais vadītājs Dr.oec. Elita Jermolajeva ; 
zinātniskais konsultants Dr.med. Ģirts Briģis ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Oksana 
Ruža, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene ; Daugavpils Uni
versitāte. Ekonomikas un socioloģijas katedra. — Daugavpils : DU Akadēmiskais 
apgāds „Saule”, 2020. — 115 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
107.-115. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, vāks un titullapa nofor
mēta abās valodās. — ISBN 978-9984-14-895-3 (brošēts).
UDK	 613.84:33(4)(043)

Kopkataloga Id: 001036643
Kokarēviča, Anita. Smēķēšanas ekonomiskais izvērtējums Latvijā : promocijas 
darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) ekonomikā un uzņē
mējdarbībā iegūšanai / Anita Kokarēviča ; promocijas darba zinātniskā vadītā
ja Dr.oec. Elita Jermolajeva ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Ekonomikas un socioloģijas katedra. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 
2020. — 168 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 131.-
149. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
UDK	 613.84:33(4)(043)

Kopkataloga Id: 001030114
Mikažāns, Ingmārs. Ādas slimību lokālā terapija : lietošanas vadlīnijas / Ing
mārs Mikažāns, Ilona Hartmane, Elga Sidhoma ; redaktore I. Orleja ; vāka māksli
nieks M. Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universi
tāte, 2021. — 27 lpp. ; 23 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934563744. — ISBN 978-9934-563-71-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vadlīnijas ietver jaunākos ieteikumus ādas slimību lokālai terapijai, pacienta 
rehabilitācijai un iespējami labākā rezultāta sasniegšanai. Lai veicinātu studējošo iesaisti mācī
bu procesā daudz augstākā profesionālā līmenī, vadlīnijās skaidroti dermatoloģijā (kā medicīnas 
apakšnozarē) ādas slimību lokālajā terapijā pielietotie termini un jēdzieni, kas mēdz būt ietilpīgi 
un plaši interpretējami.

UDK	 616.5-085

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036413
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036624
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036643
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001030114
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Kopkataloga Id: 001034061
Mūzikas terapija : pētniecība, pieredze, prakse, atmiņas : zinātnisko rakstu 
krājums / sastādītāja un redaktore Mirdza Paipare ; recenzenti: Dr.psych. Maija 
Zakriževska-Belogrudova, Dr.psych. Sandra Mihailova, Dr.soc.sc. Vilmante Alek
siene ; literārā redaktore Līga Liepiņa ; Latvijas Mūzikas terapijas asociācija, Lie
pājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2021.

II [2]. — 211 lpp. : diagrammas, tabulas ; 20 cm. — Resursā uzrādīts arī elek
troniskā izdevuma ISBN 9789934569920. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, ievads un kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-
9934-569-93-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājums ir jau trešais šāda formāta izdevums, kas veltīts mūzikas 
terapijai kā vienai no mākslas terapijas specializācijām. Zinātniskais rakstu krājums ir tapis, sa
darbojoties ar kolēģiem un jaunajiem mūzikas terapeitiem Latvijā. Krājumā ievietoti pētījumi, 
kas veikti maģistra darbu ietvarā mūzikas terapijā, kā arī apkopota pieredze un praksē balstīti 
pētījumi mūzikas terapijā.

UDK	 615.851:7(082)

624  Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā

Kopkataloga Id: 001035068
Tiltu specifikācijas, 2020 : tiltu būvprojektu specifikāciju standartizēti teksti : 
rokasgrāmata / Latvijas Valsts ceļi. — Rīga : Rīgas Tehniskā Universitāte, 2021. — 
148 lpp. : tabulas ; 24 cm. — „Versija: v2.0, 2020.12.11.”—Uz vāka. — ISBN 978-
9934-22-607-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Tiltu specifikācijas 2020” izstrādātas, pilnveidojot un atjauninot „Tiltu spe
cifikācijas 2005”. Tiltu specifikācijas nodrošina specifikāciju atbilstību eirokodeksiem un Eiropas 
standartiem, tās ietver prasības tiltu būvmateriālu kvalitātei, būvdarbu izpildei un darbu kvali
tātes novērtēšanai. Izdevums ietver prasības tiltu uzturēšanas, atjaunošanas, pārbūves un būv
niecības darbu veikšanai. Specifikācijas ir paredzēts izmantot darbos, ko veic gan pēc „Latvijas 
Valsts ceļu”, gan pašvaldību pasūtījuma.

UDK	 624.21/.8(474.3)(083.742)+625.745.1(474.3)(083.742)

Kopkataloga Id: 001037156
Tiltu specifikācijas, 2020 : tiltu būvprojektu specifikāciju standartizēti tek
sti : rokasgrāmata / Latvijas Valsts ceļi. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (149 lp., PDF) : tabulas ; 1,09 MB. — „Versija: v2.0, 
2020.12.11.”—Datnes 1. lp. — ISBN 978-9934-22-608-3 (PDF).
UDK	 624.21/.8(474.3)(083.742)+625.745.1(474.3)(083.742)

626/627  Ūdensierīcība un konstrukcijas. Ūdens iekārtas

Kopkataloga Id: 001035510
Kalvāns, Aleksandrs. Dzelmes bruņinieki : Cilvēki. Notikumi. Noslēpumi / Alek
sandrs Kalvāns, teksts un foto ; Raula Liepiņa dizains. — [Amatas novads] : Sprī
dīšu draugu biedrība, 2021. — 230, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-9003-0-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iepazīstam, kā strādā glābšanas kuģi jūrās un zemūdens darba 
rūķi — ūdenslīdēji — lielos dziļumos. Kopš slavenais franču akvanauts Žaks Īvs Kusto izgudroja 
„ūdens plaušas” jeb akvalangu, ceļš uz jūru, ezeru un upju dzelmēm nu pavērts arī lieliem un 
maziem, veciem un jauniem niršanas entuziastiem. Bet zilajā kontinentā spēj ienirt tikai tie, kuri 
ir gatavi sastapties ar ārkārtējām grūtībām un ir gatavi cīnīties. Un cik ir tādu cilvēku, kuri zina, 
ka nirējs Kusto juniors ciemojies arī Rīgā? Ar neatslābstošu interesi un aizrautību varam lasīt arī 
par mūsu zemūdens sportistiem un viņu raibajiem piedzīvojumiem. Par tiem uzzinot, ir ne vien 
jāpasmaida, bet arī gardi jāpasmejas.

UDK	 627.76(474.3)(091)+626/627.024(474.3)(091)+797.215(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034061
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035068
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037156
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035510
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628  Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika

Kopkataloga Id: 001029852
Daļecka, Brigita. Mikroskopisko sēņu izmantošana sadzīves notekūdeņu attīrī
šanā no farmaceitiski aktīvajām vielām : promocijas darba kopsavilkums / Bri
gita Daļecka ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Tālis Juhna, Dr. Gunaratna Kuttava 
Rajarao ; oficiālie recenzenti: profesors Nelson Lima, Dr.habil.sc.ing. Paul Van 
der Wielen ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. 
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, Karaliskais Tehnoloģiju Institūts. 
Ķīmijas, biotehnoloģijas un veselības inženierzinātņu fakultāte. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (23 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
3,11 MB. — Bibliogrāfija: 21.-23. lp. — ISBN 978-9934-22-602-1 (PDF).
UDK	 628.35(043)

Kopkataloga Id: 001029845
Daļecka, Brigita. Wastewater Treatment from Pharmaceutical Substances with 
Filamentous Fungi : summary of the doctoral thesis / Brigita Daļecka ; scientific 
supervisors: Dr.sc.ing. Tālis Juhna, Dr. Gunaratna Kuttava Rajarao ; official review
ers: professor Nelson Lima, Dr.habil.sc.ing. Paul Van der Wielen ; Riga Technical 
University. Faculty of Civil Engineering. Institute of Heat, Gas, and Water Tech
nology, KTH Royal Institute of Technology in Stockholm. School of Engineering 
Science in Chemistry, Biotechnology and Health. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 
tiešsaistes resurss (24 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,96 MB. — Bibliogrāfija: 
22.-24. lp. — ISBN 978-9934-22-601-4 (PDF).
UDK	 628.35(043)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 001031140
Līdzsvarota lauksaimniecība (2021 : Jelgava, Latvija). Līdzsvarota lauksaim
niecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgās par izdevumu: Ingrī
da Augšpole, Dzidra Kreišmane, Diāna Ruska, Ina Alsiņa, Gunita Bimšteine ; vāka 
dizains: Evija Godiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības 
fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zināt
ņu akadēmija. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. — 1 tieš
saistes resurss (113 lp., PDF) : tabulas ; 8,89 MB. — Konference notika 2021. gada 
25. un 26. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātē. — „ISSN 2501-0255”—
Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija dažu tēžu beigās. — ISBN 978-9984-48-374-0 (PDF).
UDK	 63(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001029625
Līdzsvarota lauksaimniecība (2021 : Jelgava, Latvija). Līdzsvarota lauksaim
niecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgās par izdevumu: In
grīda Augšpole, Dzidra Kreišmane, Diāna Ruska, Ina Alsiņa, Gunita Bimšteine ; 
vāka dizains: Evija Godiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaim
niecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un 
meža zinātņu akadēmija. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2021. — 97 lpp. : tabulas ; 30 cm. — Konference notika 2021. gada 25. un 26. febru
ārī Latvijas Lauksaimniecības universitātē. — „ISSN 2501-0166”—2. lpp. — Bib
liogrāfija dažu tēžu beigās. — ISBN 978-9984-48-373-3 (brošēts).
UDK	 63(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001029852
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001029845
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001031140
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001029625
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633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001034144
Hofmane, Eva Katarīna. Telpaugu neredzamā enerģija : telpaugi, kuri mūs ie
tekmē labvēlīgi, un tādi, kuri nav mums piemēroti : neparasti telpaugu portreti 
un augu aprūpes padomi / Eva Katarīna Hofmane ; no vācu valodas tulkojis And
ris Zvirgzds ; zinātniskā konsultante Zane Purne ; redaktore Anita Poļakovska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 
124. lpp. un rādītājs: 125.-127. lpp. — Oriģinālnosaukums: Energiepflanzen im 
Haus. — ISBN 978-9984-22-354-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izvēloties telpaugus darbavietai vai mājām, cilvēkam būtu vairāk jāpaļaujas 
uz savu intuīciju vai izjūtu fantastisko spēku — tieši šis augs ir manējais un neviens cits! Tāpēc ir 
svarīgi jau iepriekš uzzināt par augu īpašībām, dzīves ritmu, audzēšanas īpatnībām, tāpat kā to 
darām, piemēram, izvēloties mājdzīvniekus. Autore sniedz mums mazāk pazīstamu versiju par 
telpaugu un cilvēku savstarpējās ietekmes procesiem.

UDK	 635.914

Kopkataloga Id: 001036627
Morozova, Inga. Linu ģenētisko resursu rezistence pret slimībām — rezistences 
izvērtējums un uzlabošanas metodes : promocijas darba kopsavilkums zinātnis
kā doktora grāda zinātnes doktora (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai (ekoloģijas apakš
nozarē) / Inga Morozova ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.biol. Dace 
Grauda ; recenzenti: Dr.biol. Inese Kokina, Ph.D. Petras Prakas, Ph.D. Donatas 
Šneideris ; Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts = 
The Evaluation of Disease Resistance of Flax Genetic Resources and Improving 
Methods : summary of the doctoral thesis for obtaining the scientific doctoral 
degree doctoral of science (Ph.D.) in biology sub-branch of ecology / Inga Moro
zova ; supervisor Dr.biol. Dace Grauda ; opponents: Dr.biol. Inese Kokina, Ph.D. 
Petras Prakas, Ph.D. Donatas Šneideris ; Daugavpils University. Institute of Life 
Sciences and Technology. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2020. — 70, 
[1] lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 65.-[71.] lpp. — Teksts lat
viešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valo
dās. — ISBN 978-9934-8983-0-3 (brošēts).
UDK	 633.521:581.169(043)+632.938:633.521(043)

Kopkataloga Id: 001036649
Morozova, Inga. Linu ģenētisko resursu rezistence pret slimībām — rezistences 
izvērtējums un uzlabošanas metodes : promocijas darbs zinātniskā doktora grā
da zinātnes doktora (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai (ekoloģijas apakšnozarē) / Inga 
Morozova ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.biol. Dace Grauda ; recen
zenti: Dr.biol. Inese Kokina, Ph.D. Petras Prakas, Ph.D. Donatas Šneideris ; Dau
gavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts. — Daugavpils : 
[izgatavotājs nav zināms], 2020. — 150 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 123.-150. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī 
angļu valodā.
UDK	 633.521:581.169(043)+632.938:633.521(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034144
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036627
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036649
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64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 001034178
Elksne, Inga. Veselīgs uzturs ar pirmo karoti : padomi un receptes zīdaiņiem 
un bērniem / Inga Elksne ; ilustratore Jevgēnija Keizerova ; fotogrāfe Natālija 
Petruhina ; Agņa Auna vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa 
Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2021]. — 144 lpp. : diagramma, ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-457-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autore apkopojusi gan zinātniskās atziņas un ieteikumus bērnu 
uzturam, gan savu profesionālo pieredzi, gan sniedz bezgala daudz krāsainu un garšīgu ēdienu 
recepšu pašiem mazākajiem. Grāmata būs ļoti noderīga jaunajiem vecākiem, lai jau no pirmajām 
mazuļa dzimšanas dienām soli pa solim apgūtu veselīga uztura zināšanas un prasmes, kā arī mā
cētu tās īstenot dzīvē, gatavojot ne tikai veselīgi, bet arī garšīgi.

UDK	 641.562(083.12)+613.2-053.2

Kopkataloga Id: 001039392
Дианова, Марина. Ешь и худей : рецепты лучших поваров мира / соста
витель Марина Дианова ; литературный редактор Константинова Ида. — 
Рига : Agency Media Moderator, 2021. — 164 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
(Библиотека Titanium, ISSN 2661-5908).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ievietotas pasaules labāko pavāru ēdienu receptes. Tajā sniegtas 
zupu un uzkodu, pamatēdienu, desertu un dzērienu receptes.

UDK	 641.561(083.12)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001032355
Каплан, Ярослав. Философия предпринимательства = Philosophy of Entre
preneurship / Каплан, Ярослав. — [Rīga] : [Jaroslavs Kaplans], [2021]. — 1 tieš
saistes resurss (181 lp., PDF) : ilustrācijas ; 7,25 MB. — (Бизнес-Интеллект). — 
Nosaukums paralēli krievu un angļu valodā, teksts krievu valodā. — ISBN 
978-9934-8989-1-4 (PDF).
UDK	 658

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 001030892
Ozoliņš, Jurijs. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti : praktikums / Jurijs Ozo
liņš, Armands Bušs, Imants Kreicbergs ; redaktore Dzintra Birnbauma ; dizains: 
Baiba Puriņa ; vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021.

Mehāniskie, siltuma un masas apmaiņas procesi. — 1 tiešsaistes resurss 
(140 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,43 MB. — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225314. — Bibliogrāfija: 140. lp. — ISBN 
978-9934-22-532-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Praktikums paredzēts kā palīgs studentiem ķīmijas tehnoloģijas procesu un 
aparātu izzināšanā. Tajā ir ietverti metodiski norādījumi un deviņu laboratorijas darbu apraksti 
par mehāniskajiem, siltuma un masas apmaiņas procesiem, kas notiek jebkurā ķīmiskajā ražotnē.

UDK	 66.02(076.5)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034178
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039392
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001032355
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001030892
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Kopkataloga Id: 001033145
Rundāns, Māris. Poras saturoša kordierīta keramika no minerālo un sintētis
ko izejvielu maisījumiem : promocijas darba kopsavilkums / Māris Rundāns ; 
zinātniskā vadītāja Dr.habil.chem. Gaida Maruta Sedmale ; oficiālie recenzenti: 
Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.chem. Kestutis Baltakys, Dr. Laszlo A. Gomze ; Rī
gas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Silikā
tu materiālu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(38 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,02 MB. — Bibliogrāfija: 37.-38. lp. — ISBN 
978-9934-22-598-7 (PDF).
UDK	 666.3-127:549.632(043)+549.632(043)

Kopkataloga Id: 001032460
Rundāns, Māris. Poras saturoša kordierīta keramika no minerālo un sintētisko 
izejvielu maisījumiem : promocijas darba kopsavilkums / Māris Rundāns ; zināt
niskā vadītāja Dr.habil.chem. Gaida Maruta Sedmale ; oficiālie recenzenti: Dr.ha
bil.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.chem. Kestutis Baltakys, Dr. Laszlo A. Gomze ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Silikātu 
materiālu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 37 lpp. : ilustrācijas, ta
bulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 36.-37. lpp. — ISBN 
978-9934-22-597-0 (brošēts).
UDK	 666.3-127:549.632(043)+549.632(043)

Kopkataloga Id: 001032467
Rundāns, Māris. Poras saturoša kordierīta keramika no minerālo un sintētisko 
izejvielu maisījumiem : promocijas darbs / Māris Rundāns ; zinātniskā vadītāja 
Dr.habil.chem. Gaida Maruta Sedmale ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzi
nātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Silikātu materiālu institūts. — Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2021. — 92 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 
4. vāka. — Bibliogrāfija: 85.-89. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un 
anotācija arī angļu valodā.
UDK	 666.3-127:549.632(043)+549.632(043)

Kopkataloga Id: 001033142
Rundāns, Māris. Porous Cordierite Ceramics from Mineral and Synthetic Raw 
Material Compositions : summary of the doctoral thesis / Māris Rundāns ; sci
entific supervisor Dr.habil.chem. Gaida Maruta Sedmale ; official reviewers: 
Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.chem. Kestutis Baltakys, Dr. Laszlo A. Gomze ; Riga 
Technical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Insti
tute of Silicate Materials. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,94 MB. — Bibliogrāfija: 37.-38. lp. — ISBN 978-9934-
22-600-7 (PDF).
UDK	 666.3-127:549.632(043)+549.632(043)

Kopkataloga Id: 001032471
Rundāns, Māris. Porous Cordierite Ceramics from Mineral and Synthetic Raw 
Material Compositions : summary of the doctoral thesis / Māris Rundāns ; sci
entific supervisor Dr.habil.chem. Gaida Maruta Sedmale ; official reviewers: 
Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.chem. Kestutis Baltakys, Dr. Laszlo A. Gomze ; Riga 
Technical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Insti
tute of Silicate Materials. — Riga : RTU Press, 2021. — 37 lpp. : ilustrācijas, tabu
las ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 36.-37. lpp. — ISBN 
978-9934-22-599-4 (brošēts).
UDK	 666.3-127:549.632(043)+549.632(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033145
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001032460
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001032467
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033142
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001032471
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Kopkataloga Id: 001033122
Sansonetti, Errj. Ar nanoizmēra dzelzs oksīdiem uzlabota inovatīva alkīda 
emulsijas kompozīcija termiski modificētas koksnes aizsardzībai āra apstākļos : 
promocijas darba kopsavilkums / Errj Sansonetti ; zinātniskie vadītāji: Dr.chem. 
Bruno Andersons, Dr.sc.ing. Jānis Kajaks ; oficiālie recenzenti: Dr.chem. Ingars 
Reinholds, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.habil.ing. Piotr Czub ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimērmateriālu 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 6,6 MB. — Bibliogrāfija: 36.-37 lp. — ISBN 978-
9934-22-604-5 (PDF).
UDK	 667.637.4:620.193.8(043)+667.633.26:678.674(043)

Kopkataloga Id: 001032403
Sansonetti, Errj. Ar nanoizmēra dzelzs oksīdiem uzlabota inovatīva alkīda 
emulsijas kompozīcija termiski modificētas koksnes aizsardzībai āra apstākļos : 
promocijas darba kopsavilkums / Errj Sansonetti ; zinātniskie vadītāji: Dr.chem. 
Bruno Andersons, Dr.sc.ing. Jānis Kajaks ; oficiālie recenzenti: Dr.chem. Ingars 
Reinholds, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.habil.ing. Piotr Czub ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimērmateriālu 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 36 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 35.-36. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-603-8 (brošēts).
UDK	 667.637.4:620.193.8(043)+667.633.26:678.674(043)

Kopkataloga Id: 001032406
Sansonetti, Errj. Innovative Alkyd Emulsion Composition Enhanced with Nano
size Iron Oxides for the Protection of Thermally Treated Wood in Outdoor Con
ditions : doctoral thesis / Errj Sansonetti ; scientific supervisors: Dr.chem. Bruno 
Andersons, Dr.sc.ing. Jānis Kajaks ; official reviewers: Dr.chem. Ingars Reinholds, 
Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.habil.ing. Piotr Czub ; Riga Technical University. 
Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute of Polymer Mate
rials. — Riga : RTU Press, 2021. — 101 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 79.-91. lpp. — Teksts angļu 
valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 667.637.4:620.193.8(043)+667.633.26:678.674(043)

Kopkataloga Id: 001033119
Sansonetti, Errj. Innovative Alkyd Emulsion Composition Enhanced with Nano
size Iron Oxides for the Protection of Thermally Treated Wood in Outdoor Con
ditions : summary of the doctoral thesis / Errj Sansonetti ; scientific supervisors: 
Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.sc.ing. Jānis Kajaks ; official reviewers: Dr.chem. 
Ingars Reinholds, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.habil.ing. Piotr Czub ; Riga Tech
nical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute of 
Polymer Materials. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 6,58 MB. — Bibliogrāfija: 36.-37. lp. — ISBN 
978-9934-22-606-9 (PDF).
UDK	 667.637.4:620.193.8(043)+667.633.26:678.674(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033122
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001032403
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001032406
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033119
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Kopkataloga Id: 001032392
Sansonetti, Errj. Innovative Alkyd Emulsion Composition Enhanced with Nano
size Iron Oxides for the Protection of Thermally Treated Wood in Outdoor Con
ditions : summary of the doctoral thesis / Errj Sansonetti ; scientific supervisors: 
Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.sc.ing. Jānis Kajaks ; official reviewers: Dr.chem. 
Ingars Reinholds, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.habil.ing. Piotr Czub ; Riga Tech
nical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute of 
Polymer Materials. — Riga : RTU Press, 2021. — 36 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 35.-36. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-605-2 (brošēts).
UDK	 667.637.4:620.193.8(043)+667.633.26:678.674(043)

664  Pārtikas ražošana un konservēšana

Kopkataloga Id: 001027948
Strukturētas zivju masas un to produktu ražošanas rokasgrāmata : ražošanas 
tehnoloģija, ekonomiskie aprēķini / M. Šabovics, S. Muižniece-Brasava, I. Grāma
tiņa, S. Sazonova, T. Ķince, J. Zagorska, E. Straumīte, Z. Krūma, D. Kunkulberga, E. 
Sturmoviča, M. Šilovs, J. Ozoliņš ; vāka autors Mārtiņš Šabovics ; Latvijas Lauk
saimniecības universitāte sadarbībā ar FoodTech Baltija. — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, 2021. — 87 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shē
mas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 87. lpp. — ISBN 978-9984-48-372-6 (bro
šēts).

A n o t ā c i j a :  Materiālā uzsvars likts uz ekonomiski pamatotu tehnoloģisko produkcijas 
apstrādi, bezatkritumu izejvielu pārstrādi un jaunas receptūras radīšanu. Mācību grāmata iezī
mē principiālu pavērsienu Latvijas zivju pārstrādes industrijā. Tā parāda vēl vienu no nozares 
attīstības virzieniem, ko iespējams sasniegt, automatizējot vietējo zivju produkcijas bezatlikuma 
pārstrādi, un ražot jaunus un inovatīvus pārtikas produktus ar augstāku pievienoto vērtību, ko 
var veikt paralēli zivju konservu ražošanai.

UDK	 664.95(035)+637.56(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001032392
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027948
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001034170
Dempsija, Eimija. Galamērķa māksla / Eimija Dempsija ; literārā konsultane 
Aiga Dzalbe ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. — [Rīga] : Jāņa Rozes 
apgāds, [2021]. — 176 lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 cm. — (Mākslas pamati). — 
Personu rādītājs: 172.-174. lpp. — Oriģinālnosaukums: Destination Art. — ISBN 
978-9984-23-829-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata, kas rosina doties uz dažādiem brīvdabas objektiem. Tā atklāj da
žus no pasaules visiedvesmojošākajiem mākslas darbiem, kas piederīgi savai vietai un kļuvuši 
par ceļojumu galamērķi. Nokļūšana pie tiem nereti ir daļa no aizraujošas dēkas — daudzi no 
tiem atrodas tuksnešos, mežos, upēs, tīrumos un kalnos, spoku pilsētās, pamestās rūpnieciskās 
teritorijās, akmeņlauztuvēs un klosteros. Citi dārgumi apslēpti pilsētu nostūros vai mākslinieku 
pagalmos. Autore prasmīgi izvada mūs caur šiem mākslas darbiem visā pasaulē.

UDK	 7.038.541(4/9)+730:712.7(4/9)+730-026.912(4/9)

Kopkataloga Id: 001033282
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti : rakstu krājums / galvenais 
redaktors Andris Vilks ; sējuma redaktore, priekšvārda autore Beata Paškevica ; 
redakcijas kolēģija: Pauls Daija, Vija Daukšte, Jana Dreimane [un vēl 12 redak
tori] ; literārie redaktori: Ieva Jansone (latviešu valoda), Beata Paškevica (vācu 
valoda) ; tulkojumi angļu valodā: Eva Eihmane ; māksliniece Una Grants ; Latvijas 
Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020.

5 (XXV), Dzejnieks un mākslinieks Karls Gothards Grass (1767-1814). — 1 tieš
saistes resurss (370 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 14,26 MB. — 
Redaktori arī: Māra Grudule, Jānis Kalnačs, Ināra Klekere, Kaspars Kļaviņš, 
Mārtiņš Mintaurs, Viesturs Zanders, Jānis Krēsliņš, Andrejs Pakalns u.c. — 
ISSN 1691-5941 (elektroniskais), ISSN 2661-5134 (iespiestais). — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, vācu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātnisko rakstu 5.(XXV) sējums veltīts Lat
vijā dzimušā vācbaltiešu mākslinieka, dzejnieka un ceļojumu aprakstu autora Karla Gotharda 
Grasa (1767-1814) daiļradei. Krājumā apkopoti Grasa 250. dzimšanas dienai veltītās starptautis
kās konferences rosināti pētījumi. Grasa daudzveidīgais devums Eiropas un Latvijas kultūrā ap
lūkots Itālijas, Latvijas, Šveices un Vācijas zinātnieku skatījumā.

UDK	 7.071.1(=112.2)(474.3)(082)+821.112.2(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001034154
Rada, Natalī. Pašportreti / Natalī Rada ; literārā konsultante Dace Lāže ; tul
kojums latviešu valodā: Renāte Punka. — [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 
175 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — (Mākslas pamati). — Personu rādītājs: 
173.-174. lpp. — Ietver bibliogrāfiju. — Oriģinālnosaukums: The Self-Portrait. — 
ISBN 978-9984-23-830-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā aplūkota pašportreta attīstība septiņu gadsimtu garumā. Autore 
sniedz svaigu skatījumu uz šī žanra popularitāti dažādās pasaules valstīs, pēta, kādā vēsturiskajā 
kontekstā tas radies un pilnveidojies, un vērtē tā nozīmi mūsdienās. Viņa komentē pašportretu 
lomu daudzu mākslinieku daiļradē — grāmatā aprakstīti gan Mikelandželo, Rembrants van Reins 
un Vinsents van Gogs, gan Frīda Kalo, Sindija Šērmane un Zanele Muholi. Šajā aizraujošajā tekstā 
N. Rada izvēlējusies zinātkāras vērotājas pozīciju, kas apšauba līdzšinējos pieņēmumus un aicina 
palūkoties uz mākslu no negaidīta skatpunkta.

UDK	 7.041.53

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034170
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033282
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034154
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72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001039045
Rīgas Celtniecības koledža. Diplomdarbu gadagrāmata : arhitektūra, būvzinī
bas, inženiersistēmas, restaurācija / sastādīja: Sandra Sviķe, Māris Jēkabsons, 
Inese Reitāle, Gunta Ābele, Jānis Niedre, Linda Krāģe, Vineta Vaska ; Rīgas Celt
niecības koledža. — [Rīga] : [Rīgas Celtniecības koledža], 2020.

2018/2019. — 89 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti, tabulas ; 30 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 72(474.3)(058)+7.025.4(474.3)(058)+69(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 001039053
Rīgas Celtniecības koledža. Studentu zinātniski pētniecisko darbu konfe-
rence (2020 : Rīga, Latvija). Arhitektūra. Restaurācija. Būvniecība : studentu zi
nātniski pētniecisko darbu konference 2020 : rakstu krājums / Rīgas Celtniecības 
koledža. — Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2020. — 91 lpp. : diagrammas, ilus
trācijas, plāni, portreti, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu valodā, anotācijas arī angļu valodā.
UDK	 72(474.3)(062)+7.025.4(474.3)(062)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001039032
Linarte, Silva. Silva Linarte : life stories of Latgale-born artists / prepared and 
foreword by Zane Melāne ; [introduction]: Irēna Saleniece, Valda Mežbārde ; En
glish translation: Inga Gedžūne. — Daugavpils : Divruna Association : Daugavpils 
Mark Rothko Art Centre, 2021. — 104 nenumurētas lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 22×25 cm. — (Life stories of Latgale-born artists). — Bibliogrāfija: [102.-
104.] lpp. — Tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-594-06-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums sagatavots, godinot izcilās mākslinieces un ilggadējās mākslas pe
dagoģes Silvas Linartes (1939-2018) piemiņu. S. Linartes dzīvesstāsts ir otrā publikācija sērijā 
„Latgalē dzimušu mākslinieku dzīvesstāsti”, ko veido Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sa
darbībā ar biedrību „Divruna”. Publicētais dzīvesstāsts ir tekstuāli apjomīgs un saturiski bagāts 
mākslinieces stāstījums par dzīvi un radošo darbību gandrīz astoņdesmit gadu garumā.

UDK	 75.071.1(474.38)+75.071.1(474.38)(047.53)

Kopkataloga Id: 001035524
Mīlu Tevi : gleznotāja Jāņa Pauļuka vēstules māksliniecei Felicitai Pauļukai / tek
sti un komentāri: Ingrīda Burāne ; sakārtojums: Ingrīda Burāne un Dina Beināre ; 
redaktore Ieva Jansone ; māksliniece Daiga Brinkmane. — Rīga : Zinātne, 2021. — 
221 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-599-01-9 (bro
šēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopots unikāls materiāls — gleznotāja Jāņa Pauļuka vēstules sa
vai sievai, kuras viņa ir hronoloģiski sakārtojusi no pirmās vēstules 1941. gada 4. novembrī līdz 
pēdējai zīmītei 1956. gadā un saglabājusi. Izdevums līdz šim nezināmā gaismā atklāj J. Pauļuka 
attieksmi pret nākamo dzīvesbiedri, sievu un attiecības pēc šķiršanās. Tās ir mīlestības vēstules, 
kuras tēlaini un skaudri atklāj laikmetu, divu radošu personību domāšanas veidu, radošā procesa 
daudzveidību, vīrieša un sievietes attiecības. Latvijas literatūra nav sevišķi bagāta ar epistolārām 
drāmām. J. Pauļuka rakstītās vēstules dod līdz šim neapzinātas iespējas ne tikai laikmeta izpē
tē, bet arī valodniecības un literārās izteiksmes žanra studijām. Tās atklāj mākslas dzīves noti
kumus, Latvijas Mākslas akadēmijas mācību procesa detaļas un citus Latvijas mākslas vēsturei 
nozīmīgus faktus.

UDK	 75.071.1(474.3)(044)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039045
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039053
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039032
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035524
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76  Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Kopkataloga Id: 001038506
Zināmais un nezināmais Edgars Ozoliņš : darbi no Ķekavas novadpētniecības 
muzeja krājuma / teksts: Austra Avotiņa ; tulkojums: Juris Sils ; dizains: Armīns 
Ozoliņš ; atbildīgā par izdevumu Ināra Rumbiņa. — [Ķekava] : [Ķekavas pagas
ta kultūras centrs], 2020. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : faksimili, ilustrācijas, 
portrets ; 21×30 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-23-253-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Albumā ievietoti mākslinieka Edgara Ozoliņa darbi no Ķekavas novadpētnie
cības muzeja krājuma ar 190 gan publicētiem, gan nepublicētiem zīmējumiem un skicēm. Albums 
dod iespēju iepazīt E. Ozoliņa radošā mantojuma daudzpusību — grāmatu ilustrācijas, karikatū
ras, exlibrus, šaržus, afišas un zīmējumu skices, kā arī palīdz atklāt viņa zīmētāja talantu un pa
rādīt ne tikai darbu saturisko kvalitāti, bet arī māksliniecisko vērtību, akcentējot grafikas izteiks
mes līdzekļus satura atklāsmē. Publicēti arī tādi zīmējumi, kuros tiek atklāta E. Ozoliņa burtu 
veidošanas meistarība, jo viņa zīmējumos tie iegūst daudzveidīgu un interesantu interpretāciju.

UDK	 76.071.1(474.3)(084)+741.5.071.1(474.3)(084)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001034294
Batņa, Liene. Skolas kora darba metodika / Liene Batņa ; redaktori: Dr.paed. 
Dace Medne, Dr.paed. Anna Līduma, Arvīds Platpers ; mākslinieks Ralfs Ozols. — 
Rīga : Musica Baltica, 2020. — 48 lpp. : ilustrācijas, notis, tabulas ; 30 cm. — Bib
liogrāfija: 46.-47. lpp. — ISBN 978-9984-588-64-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir veltīta skolu koru diriģentiem. Tās mērķis — atklāt teorijas un 
prakses vienotībā skolas kora darbību un skolēna dziedātprasmes attīstību skolas korī. Autore 
raksturo skolas kora diriģenta profesionālo darbību, iepazīstina ar kora darbības specifiku un 
dziedātāja vispārējo attīstību skolā, izvērtē skolas kora diriģenta profesionālās darbības kompe
tenci, pievēršas tam, kā noris dziedātprasmes veidošanās skolas vecumā, aplūko skolas vokālā 
ansambļa komponentus, unisona un daudzbalsības veidošanu skolas korī, a cappella dziedājuma 
izkopšanu un mācību procesu skolas korī.

UDK	 78.087.681(072)+784.9(072)

Kopkataloga Id: 001034174
Zandberga, Diāna. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedra 
(1919-2019) / Diāna Zandberga ; zinātniskā konsultante Dr.art. Lolita Fūrmane ; 
zinātniskie redaktori: Dr.habil.art. Jānis Torgāns, Ventis Zilberts, Juris Kalnciems ; 
redaktore Mārīte Dombrovska ; literārā redaktore Ina Eglīte ; kopsavilkuma tul
kojums angļu valodā: Egils Kaljo ; grafiskais dizains: Gundega Kalendra, Dārta 
Kalmuka, aģentūra „Raugs”. — Rīga : Musica Baltica, 2020. — 319 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Ziņas par autori: 318. lpp. — Bibliogrāfija: 236.-
247. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 304.-317. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-588-65-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijas pamatā ir pētījums par Latvijas profesionālās klavierspēles 
vēsturisko attīstību simts gadu laikā, izceļot un portretējot personības, kas strādājušas Latvijas 
Konservatorijas Klavieru nodaļā, vēlāk — Latvijas PSR Valsts konservatorijas un JVLMA Klavieru 
katedrā. Šajā darbā pirmo reizi izskatīti un sistematizēti pieejamie avoti un literatūra, kas attie
cas uz institūcijas mācību un koncertdarbību atšķirīgos vēsturiskajos periodos, kā arī apkopoti 
Klavieru katedras pedagogu radošās un pedagoģiskās darbības sasniegumi.

UDK	 78:378.6(474.3)(091)+78.071.4(474.3)+78.071.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034294
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034174
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791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 001036953
Fellīni, Federiko. Veidot filmu / Federiko Fellīni ; no itāļu valodas tulkojušas 
Līva Trektere un Jana Bērziņa ; redaktore Anna Šēfere ; dizains: Artis Rutks. — 
Rīga : Aminori, [2020]. — 288, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Oriģināl
nosaukums: Fare un film. — ISBN 978-9934-8977-5-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Slavenā itāļu kinorežisora F. Fellīni grāmata ir autobiogrāfisks izdevums, kas 
stāsta par bērnību un pusaudža gadiem piekrastes pilsētā Rimini, par laiku, ko viņš pavadīja kā 
karikatūrists, žurnālists un scenārists Romā, viņa karjerai izšķirošo tikšanos ar kinorežisoru Ro
berto Roselīni, sadarbību ar sievu, aktrisi Džuljetu Mazīnu, kā arī par paša radītajām filmām no 
pirmajiem soļiem kino līdz pat godalgotajiem darbiem. Izdevumā režisors skaidro, cik svarīgi 
radošajā procesā ir noslēpumainie veidi, kā rodas idejas filmām, un kā viņa filmu tapšanu ietek
mējuši vēsturiskie notikumi, politiskās ideoloģijas un filozofisko domu motīvi.

UDK	 791.633-051(450)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 001036538
Brūvere, Ilona. Mana grāmatvedība : aktiera kaleidoskopiskā dzīve un pienāku
mi / Ilona Brūvere ; stāsta Juris Strenga ; dizains: Artis Rutks. — Rīga : Aminori, 
[2021]. — 213 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 19 cm. — ISBN 978-9934-8977-1-9 (ie
siets).

A n o t ā c i j a :  „Mana grāmatvedība” nekavējas slavas mirkļu paēnā, bet ir dokumentāls vēs
tījums aizkulišu dzīlēs — atmiņu vizualizācija tagadnes formā ar lasītājam dotu iespēju sajust 
laika garšu, cilvēku attiecības, aizraušanās, ideālus, draudzību un nodevību kā visu dzīvo, kas 
piemīt tikai klātesošiem notikumiem. Grāmatā tiekamies ar Dailes teātra leģendām Uldi Pūcīti, 
Artūru Dimiteru, Pēteri Pētersonu, Viju Artmani, Eduardu Smiļģi, Hariju Liepiņu, Ausmu Kantāni, 
Eduardu Pāvulu, Olgu Dreģi, Gunāru Placēnu un daudziem citiem, izsekojot dzīvei, kas notiek aiz 
skatuves un bez vārdiem stāsta par mums pašiem, ja nemelojam, bet atzīstamies dzīvei mīlestībā, 
arī tad, kad viss nebūt nav tik vienkārši, kā šķiet, no malas skatoties.

UDK	 792.071.2.028(474.3)

Kopkataloga Id: 001039022
Kaupuža, Regīna. Irēnas Strodes zelta kods / Regīna Kaupuža, Gunta Bāliņa ; 
māksliniece Ieva Upmace. — Rīga : Latvijas Baleta un dejas ģilde, 2021. — 119, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 34 cm. — ISBN 978-9934-8405-1-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Intervijās, atmiņās un fotogrāfijās atklājas Latvijas Nacionālās operas baleta 
solistes, repetitores, pedagoģes un baletmeistares Irēnas Strodes personība, dzīves lappuses un 
nenovērtējamais ieguldījums Latvijas baleta attīstībā.

UDK	 792.82.071.2(474.3)+793.3.071.4(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036953
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036538
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039022
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001037618
Ābola, Signe. Literatūra 5. klasei : mācību grāmata / Signe Ābola, Inga Zemīte ; 
redaktore Māra Rune ; ilustrācijas: Aina Alksne-Alksnīte, Jēkabs Bīne, Anita Pa
egle, Aivars Rušmanis, Agija Staka, Ernests Hovards Šepards, Sīma Škopa ; di
zains: Laura Mortensena. — Labots, papildināts izdevums. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021].

1. grāmata. — 88 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. — „Apstiprinā
jusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā”—Titul
lapā. — Komplektā: mācību grāmata, ko papildina darba lapas, pielikumi 
un klausīšanās teksti, mācību priekšmeta programma. — ISBN 978-9934-0-
9184-1 (iesiets).

UDK	 82(075.2)

Kopkataloga Id: 001037620
Ābola, Signe. Literatūra 5. klasei : mācību grāmata / Signe Ābola, Inga Zemīte ; 
redaktore Māra Rune ; ilustrācijas: Anta Ancveriņa, Jānis Jaunsudrabiņš, Aivars 
Rušmanis, Agija Staka, Kārlis Sūniņš, Valters Trīrs, Irēna Žguta ; dizains: Laura 
Mortensena. — Labots, papildināts izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

2. grāmata. — 104 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. — „Apstiprinā
jusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā”—Titul
lapā. — Komplektā: mācību grāmata, ko papildina darba lapas, pielikumi 
un klausīšanās teksti, mācību priekšmeta programma. — ISBN 978-9934-0-
9190-2 (iesiets).

UDK	 82(075.2)

Kopkataloga Id: 001034213
Bolšaitis, Pēteris. Bet toreiz vēl bija… : anekdotes no seniem un jaunākiem lai
kiem / izlasi sastādījis Pēteris Bolšaitis ; ilustrējis Kristaps Auzenbergs ; atbildī
gā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 207 lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — ISBN 978-9934-20-455-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir anekdošu izlase no Pētera Bolšaita kolekcijas, kuru viņš veidojis 
gandrīz 70 gadu garumā. Ietvertas anekdotes no dažādām kultūrām, no seniem un jaunākiem 
laikiem — dažas nekaunīgas, citas politiski nekorektas, visas atbilstošas savai vietai un laikam, 
un visas stāstāmas labsirdīgi.

UDK	 82-36(082)

Kopkataloga Id: 001036952
Karpenko, Ilona. Literatūra 8. klasei : mācību grāmata / Ilona Karpenko, Mārīte 
Milzere ; redaktore Inese Auziņa ; dizains: Laura Mortensena. — Labots, papildi
nāts izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

1. grāmata. — 96 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā”—Titullapā. — „Kom
plektā mācību grāmata, ko papildina darba lapas, pielikumi un klausīšanās 
teksti un mācību priekšmeta programma”—Uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-0-
9186-5 (iesiets).

UDK	 82(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037618
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037620
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034213
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036952
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Kopkataloga Id: 001036667
Karpenko, Ilona. Literatūra 8. klasei : mācību grāmata / Ilona Karpenko, Mārīte 
Milzere ; redaktore Inese Auziņa ; dizains: Laura Mortensena. — Labots, papildi
nāts izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

2. grāmata. — 88 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — „Apstiprinājusi Lat
vijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā”—Titullapā. — 
„Komplektā mācību grāmata, ko papildina darba lapas, pielikumi un klausī
šanās teksti un mācību priekšmeta programma”—Uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 
[86.] lpp. — ISBN 978-9934-0-9188-9 (iesiets).

UDK	 82(075.2)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001033495
Krūmiņa, Līga. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Dace Mar
kus : biobibliogrāfija II [2] / sastādītāja, redaktore Līga Krūmiņa ; bibliogrāfijas 
sastādītāja Dagnija Ivbule ; [teksts]: Dace Markus ; mākslinieciskais noformē
jums: Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2020. — 242 lpp., 
32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Latvijas zinātnie
ki). — Personu rādītājs: 231.-238. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-569-72-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķes, filoloģijas habilitētās zinātņu dok
tores, Liepājas Universitātes rektores, Liepājas Universitātes Kurzemes humanitārā institūta 
vadošās pētnieces, profesores Daces Markus biobibliogrāfijā apkopoti viņas publicēto darbu, 
rediģēto, recenzēto, sastādīto un konsultēto darbu, konferenču, tēžu, viņas vadībā izstrādāto un 
recenzēto promocijas darbu, to kopsavilkumu bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par 
viņas dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību, intervijas. Darbs ir turpinājums 2006. gadā LAB 
izdotajai biobibliogrāfijai par laika posmu no 1966. līdz 2005. gadam.

UDK	 81(474.3)(092)(01)

Kopkataloga Id: 001035512
Sīle, Aija. Tulkojumu redakcionālā pilnveide / Aija Sīle, Jānis Veckrācis ; recen
zents Dr.philol. Guntars Dreijers ; vāka dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule. — 
Ventspils : Ventspils Augstskola : Zinātne, 2021. — 207 lpp. : tabulas ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija: 199.-206. lpp. — ISBN 978-9934-607-00-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lietišķo un daiļliteratūras tekstu tulkojumu pārskatīšana latviešu valodā la
sāmās publikācijās ir aplūkota diezgan reti. Tomēr redaktora darba nozīmi grūti novērtēt — jeb
kurā tekstveidē pārskatīšanas posms lielā mērā nosaka galīgo kvalitāti. Šī darba mērķis — uz īsa 
teorētisko ideju izklāsta un lietišķo un daiļliteratūras tekstu tulkojumu vienību analīzes pamata 
konstatēt un īpaši izcelt dažus būtiskākos redaktūras aspektus un apsvērumus, kā arī piedāvāt 
praksē izmantojamus tulkojumu pilnveides ieteikumus.

UDK	 81’25

Kopkataloga Id: 001037504
Valoda — 2020. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXX [30.] zinātnisko rak
stu krājums = Proceedings of Scientific Readings XXX [30] / atbildīgā redaktore 
Svetlana Polkovņikova ; redakcijas kolēģija: Ina Druviete, Zaiga Ikere, Anatolijs 
Kuzņecovs [un vēl 10 redaktori] ; literārie redaktori: S. Meškova (angļu valoda), 
J. Butāne-Zarjuta (latviešu valoda), V. Šaudiņa (lietuviešu valoda), A. Kuzņecovs 
(krievu valoda), J. Sergejeva (vācu valoda) ; māksliniece S. Kukle ; Daugavpils 
Universitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 338 lpp. : faksimili, diagrammas, ilustrāci
jas, tabulas ; 24 cm. — (Zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Hu
manitārā fakultāte, ISSN 1691-6042 ; XXX [30]). — Redaktori arī: Ilze Oļehnoviča, 
Gaļina Sirica, Vilma Šaudiņa u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras pie
zīmēs. — Teksts latviešu, lietuviešu, angļu, krievu un vācu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-920-2 (brošēts).
UDK	 81’1(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036667
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033495
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035512
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037504
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Kopkataloga Id: 001031462
Valsts izglītības satura centrs. Svešvaloda II (krievu valoda) : padziļinātā kursa 
programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Ināra Dimpere, Vita 
Kalnbērziņa, Solveiga Ozoliņa, Dina Šavlovska ; mācību satura recenzente Gunda 
Eglīte ; zinātniskā recenzente Marina Novika ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (72 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 2,49 MB. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-
9934-24-000-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Krievu valodas kā svešvalodas padziļinātā kursa programmas paraugs ir vei
dots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās vi
dējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (201.) noteiktos 
plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā svešvalodās augstākajā mācību 
satura apguves līmenī.

UDK	 811.161.1’243(073)

Kopkataloga Id: 001034055
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). — 460 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Redakto
ri arī: Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.philol. Maija Brēde, Dr.paed. Diāna Lai
veniece, Dr.philol. Dzintra Lele-Rozentāle, Dr.philol. Liene Markus-Narvila, 
Dr.philol. Ieva Ozola, Dr.philol. Jānis Sīlis, Dr.comp.sc. Inguna Skadiņa, Dr.phi
lol. Dzintra Šulce u.c. — ISSN 2661-5819 (elektronisks), ISSN 1407-4737 (ie
spiests). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu, lietuviešu, angļu, 
vācu un krievu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu, latviešu vai vācu valodā.

UDK	 81’1(082)+811.174(082)

Kopkataloga Id: 001037221
Королёва, Е. Е. Диалектный словарь одной семьи : (Пыталовский район 
Псковской области) / Е.Е. Королёва ; recenzenti: Dr.philol. Igors Koškins, Irina 
Kačinska ; atbildīgais redaktors Dr.philol. Anatolijs Kuzņecovs ; Daugavpils Uni
versitāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020.

3. — 356 lpp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 17. lpp. — Teksts krievu valodā, priekš
vārds arī latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-916-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Vienas ģimenes dialekta vārdnīcā (Pleskavas apgabala Pitalovas rajons)” ir 
savākts vienas ģimenes divu vecāko paaudžu unikāls leksiskais materiāls, ieskaitot sakāmvārdus 
un frazeoloģismus. Vārdnīcas autore J. Koroļova arī ir piederīga šai dzimtai. Vārdnīca palīdz iz
pētīt atsevišķas personas valodas savdabību un dialekta funkcionēšanu vienas ģimenes ietvaros. 
Tā ievērojami papildina citu zināmo šāda veida vārdnīcu materiālus. Izdevums adresēts plašam 
speciālistu lokam — valodniekiem, studentiem un visiem, kas interesējas par tautas kultūru.

UDK	 811.161.1’374.2-029:81’282(470.25)+811.161.1’282.2(470.25)+ 
	 +811.161.1’282’374.2(470.25)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001031462
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034055
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037221
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001036439
Mans latviskākais vārds / ilustratore Lote Vilma Vītiņa ; dizainere Estere Betija 
Grāvere ; literārā redaktore Santa Logina ; Latviešu valodas aģentūra. — Rīga : 
Latviešu valodas aģentūra, [2021]. — 73 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-
9984-829-83-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latviešu valodas aģentūra rosināja akciju „Mans latviskākais vārds”, kurā 
aicināja piedalīties visus valodas pratējus. Vārds ir kā liecība par laiku, par cilvēkiem un noti
kumiem. Vārdos varam izteikt to, ko jūtam, domājam, ko esam piedzīvojuši, tāpēc kopīgi tika 
noskaidrots, kuri vārdi ir mūsējie, izveidojot latviešu valodas lietotāja leksisko portretu. Pirmā 
desmitnieka vārdi ir — rupjmaize, Jānis, ozols, Latvija, tēvzeme, brīvība, Līgo, dzimtene, latvietis, 
saule, un tie norāda uz mūsu vēlmi pašapzināties plašajā pasaulē.

UDK	 811.174’374.8-022.214

Kopkataloga Id: 001030833
Mans latviskākais vārds / ilustratore Lote Vilma Vītiņa ; dizainere Estere-Betija 
Grāvere ; literārā redaktore Santa Logina ; Latviešu valodas aģentūra. — Rīga : 
Latviešu valodas aģentūra, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : ilustrāci
jas ; 3,53 MB. — ISBN 978-9984-829-84-5 (PDF).
UDK	 811.174’374.8-022.214

Kopkataloga Id: 001033936
Navickaite-Klišauskiene, Agne. Skaidrs! : A1 : latviešu valoda lietuviešu studen
tiem / Agne Navickaite-Klišauskiene, Vītauts Rinkevičs, Egle Žilinskaite-Šinkū
niene ; recenzenti: Edmunds Trumpa, Laimute Balode ; ilustrācijas, dizains: Anita 
Rupeika ; redaktore Santa Jērāne. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2020. — 
230, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm + pielikums (brošūra, 15 lpp.). — Pie
likums: Skaidrs! A1 : atbildes. — Teksts latviešu un lietuviešu valodā. — ISBN 
978-9984-829-80-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmata ir paredzēta Lietuvas augstskolu baltu filoloģijas studen
tiem, kas sākuši latviešu valodas praktisku apguvi. Soli pa solim ejot cauri grāmatas sešām no
daļām, studenti var iepazīties gan ar latviešu un lietuviešu valodas gramatikas līdzībām un at
šķirībām, gan grāmatas varoņu vadībā atklāt sev pazīstamo un svešo latviešu kultūrā, vēsturē 
un ģeogrāfijā.

UDK	 811.174’243(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036439
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001030833
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033936
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82.09  Literatūras kritika. Literatūras pētījumi

Kopkataloga Id: 001034057
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Cur
rent Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volu
me / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Edgars Lāms (atbildīgais redaktors), Dr.philol. 
Māra Grudule, Dr.philol. Zanda Gūtmane [un vēl 11 redaktori] ; redaktores: Anita 
Helviga, Sigita Ignatjeva, Elza Ozola ; priekšvārdu angļu valodā tulkojis Renārs 
Voicehovičs ; priekšvārds: Edgars Lāms ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; Liepājas 
Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais 
institūts. — Liepāja : LiePA, 2021.

26 (1), Baltijas jūras valstu literatūra. Teātris. Mūzika. — 373 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — Redaktori arī: Dr.habil.philol. Bene
dikts Kalnačs, Dr.philol. Ieva Kalniņa, Dr.habil.philol. Juris Andrejs Kastiņš, 
Dr.philol. Anda Kuduma, Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Liene Lauska, 
PhD Rita Grīnvalde u.c. — Virstitulā arī: LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts, Lietuviešu literatūras un folkloras institūts, Vītauta Dižā universi
tāte. — ISSN 2500-9508. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī
mēs. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži raksti angļu un lietuviešu valodā, 
kopsavilkumi latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Publikācijās galvenais uzsvars tradicionāli likts uz aktuālām literatūrpētnie
ciskām tēmām, rakstniecības novitāšu izgaismojumiem, jaunām literāro tekstu interpretācijām. 
Uzmanības fokusā nonākušas latviešu, lietuviešu un vācu literatūras personības, viņu darbi, kā 
arī literārā procesa problemātika. Literatūras zinātnieku redzeslokā ir gan klasiskās, gan jaunā
kās literatūras problēmaspekti, kā arī šajā daļā ietverti teātra un mūzikas tēmām veltītie raksti.

UDK	 82.09+82-993.09+821.174.09+821.174(092)+792.038(474.3)(082)+ 
	 +78.036/.037(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001030864
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Cur
rent Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volu
me / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Edgars Lāms (atbildīgais redaktors), Dr.philol. 
Māra Grudule, Dr.philol. Zanda Gūtmane [un vēl 6 redaktori] ; redaktores: Anita 
Helviga, Sigita Ignatjeva, Elza Ozola ; priekšvārdu angļu valodā tulkojis Renārs 
Voicehovičs ; priekšvārds: Edgars Lāms ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un 
mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts. — Liepāja : LiePA, 
2021.

26 (1), Baltijas jūras valstu literatūra. Teātris. Mūzika. — 1 tiešsaistes resurss 
(374 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 7,3 MB. — Redaktori 
arī: Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Ieva Kalniņa, Dr.habil.philol. 
Juris Andrejs Kastiņš, Dr.philol. Anda Kuduma, Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, 
Dr.phil. Liene Lauska, PhD Rita Grīnvalde u.c. — Virstitulā arī: LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts, Lietuviešu literatūras un folkloras institūts, 
Vītauta Dižā universitāte. — ISSN 2661-5541. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži raksti angļu un 
lietuviešu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā.

UDK	 82.09+82-993.09+821.174.09+821.174(092)+792.038(474.3)(082)+ 
	 +78.036/.037(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034057
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001030864
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Kopkataloga Id: 001033138
Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Cur
rent Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volu
me / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Edgars Lāms (atbildīgais redaktors), Dr.phi
lol. Māra Grudule, Dr.philol. Zanda Gūtmane [un vēl 11 redaktori] ; redaktores: 
Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Elza Ozola ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un 
mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts. — Liepāja : LiePA, 
2021.

26 (2), Folklora. Kultūrvēsture. Tulkošana. Komunikācija. — 1 tiešsaistes re
surss (299 lp., PDF) : diagramma, ilustrācijas, tabulas ; 6,55 MB. — ISSN 2661-
5541. — Redaktori arī: Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Ieva Kal
niņa, Dr.habil.philol. Juris Andrejs Kastiņš, Dr. philol. Anda Kuduma, Dr.phil. 
Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Liene Lauska, PhD Rita Grīnvalde u.c. — Virstitulā 
arī: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Lietuviešu literatūras un 
folkloras institūts, Vītauta Dižā universitāte. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži raksti angļu un 
lietuviešu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Publikācijās galvenais uzsvars tradicionāli likts uz aktuālām literatūrpētnie
ciskām tēmām, rakstniecības novitāšu izgaismojumiem, jaunām literāro tekstu interpretācijām. 
Uzmanības fokusā nonākušas latviešu, lietuviešu un vācu literatūras personības, viņu darbi, kā 
arī literārā procesa problemātika. Literatūras zinātnieku redzeslokā ir gan klasiskās, gan jaunā
kās literatūras problēmaspekti.

UDK	 82.09+398(091)

Kopkataloga Id: 001035146
Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krā
jums / sastādītājas un zinātniskās redaktores: Maija Burima, Rudīte Rinkeviča ; 
krājuma zinātniskā kolēģija: Dr.philol. Maija Burima, Dr.philol. Inguna Daukste-Si
lasproģe, Dr.philol. Rudīte Rinkēviča [un vēl 12 redaktori] ; angļu teksta redaktore 
Sandra Meškova ; latviešu teksta redaktore Jana Butāne-Zarjuta ; krievu teksta 
redaktore Gaļina Sirica ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Latviešu 
literatūras un kultūras katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē
miskais apgāds „Saule”, 2020.

XX [20], Ekokritikas un biopolitikas prakses literatūrā un kultūrā. — 1 tieš
saistes resurss (170 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,04 MB. — Resursā uzrā
dīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISSN 2243-6960. — Bibliogrāfija rakstu bei
gās. — Teksts latviešu, krievu un angļu valodā, ievads, kopsavilkumi un satura 
rādītājs arī angļu valodā. — ISBN 9789984149240 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Zinātnisko rakstu krājuma 20. laidiens veltīts diviem novatoriem humanitāro 
zinātņu aspektiem — ekokritiskajam diskursam un biopolitikai literatūrā un kultūrā. Šie aspekti 
pētniekiem sniedz papildu ierosmes, skatot literatūras kopsakarības ar citu zinātnes nozaru at
ziņām. Ekokritika interpretē kultūru un kultūras produktus, kas saistīti ar cilvēka attiecībām ar 
dabas pasauli, savukārt, biopolitika ir bioloģijas un politikas starpnozaru joma.

UDK	 82.09+821.174.09+398(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033138
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035146
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001033920
Ignatjeva, Sigita. Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: 
Džeimsa Džoisa romāna „Uliss” tulkojums latviešu valodā : promocijas darba kop
savilkums zinātnes doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai valodniecībā un 
literatūrzinātnē / Sigita Ignatjeva ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.phi
lol. Jānis Sīlis ; promocijas darba recenzenti: Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, 
Dr.habil.philol. Andrejs Veisbergs, Dr.philol. Maija Burima ; Liepājas Universitāte. 
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte = Solutions to Problems of Translation
al Stylistics of Pastiche and Parody: Translation of James Joyce’s Novel „Ulysses” 
in the Latvian Language : summary of the doctoral thesis submitted for the con
ferment of the doctoral degree (Ph.D.) in linguistics and literary studies / Sigita 
Ignatjeva ; scientific advisor Dr.philol. Jānis Sīlis ; Liepāja University. Faculty of 
Humanities and Arts. — Liepāja : LiePA, 2021. — 93 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
88.-93. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-569-98-2 (brošēts).
UDK	 821.111.09(043)+811.111’255.4(043)

Kopkataloga Id: 001037602
Kejs, Adams. Mazliet sāpēs : jaunā ārsta slepenā dienasgrāmata / Adams Kejs ; 
tulkojuma un literārā teksta konsultanti Dace un Pols Lorensi. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 270, [1] lpp. ; 23 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau
kums: This Is Going to Hurt. — ISBN 978-9934-0-9177-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  97 stundu darba nedēļa. Dzīvības un nāves lēmumi. Nepārtraukts ķermenis
ku šķidrumu cunami. Un slimnīcas stāvvietas apmaksas automāts pelna vairāk nekā tu. Laipni 
lūgti jaunā ārsta dzīvē! Adama Keja dienasgrāmata, kas rakstīta pēc nebeidzami garām dienām, 
negulētām naktīm un darbā aizvadītām nedēļas nogalēm, sniedz atklātu un patiesu pārskatu par 
laiku, ko viņš pavadījis Nacionālā veselības dienesta priekšpostenī ārsta amatā. Apbrīnojami, bie
dējoši un brīžiem smeldzīgi. Te ir viss, ko vēlējāties uzzināt, un arī gana daudz, ko nemaz negri
bējāt zināt — par dzīvi, kas aizrit slimnīcas nodaļās.

UDK	 821.111-94

Kopkataloga Id: 001036674
Korija, Džeina. Kļūdu labirints : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas tul
kojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — 
Rīga : Kontinents, [2021]. — 463 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: I Made a 
Mistake. — ISBN 978-9934-25-011-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas ir spriedzes pilns romāns par atsvešināšanos laulībā un dramatiskajām 
sekām, ko tā var radīt. Popija Peidža uzskata, ka šajā pasaulē ir divu tipu sievietes: tās, kuras ir 
uzticīgas savam vīram, un tās, kuras nav. Līdz šim Popija nav šaubījusies par to, pie kura tipa 
pieder pati. Bet viss mainās, kad viņa atkal satiek valdzinošo Metjū Gordonu. Popija pieļauj vienu 
vienīgu kļūdu, un šī kļūda ir daudz liktenīgāka, nekā viņa spēj iztēloties. Kāds par to samaksās 
ar savu dzīvību…

UDK	 821.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033920
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037602
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036674
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001034052
Hilderbrenda, Elīna. Divdesmit astoņas vasaras / Elīna Hilderbrenda ; no angļu 
valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene 
Akmens. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 511 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 28 
Summers. — ISBN 978-9934-25-010-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad Melorijas dēls Links no mirstošās mātes saņem norādījumu piezvanīt 
uz kādu telefona numuru, viņš nezina, ko sagaidīt. Apmulsums kļūst vēl lielāks, kad klausuli pa
ceļ Džeiks Maklauds, ietekmīgas politiķes un valsts prezidenta kandidātes vīrs. Kā Melorija un 
Džeiks ir saistīti? Links nezina, ka mātes sirds daudzus gadus ir piederējusi kādam citam. Ka viņi 
abi ik gadu ir tikušies uz pāris dienām un tad atgriezušies katrs savā dzīvē, gaidīdami pienākam 
nākamo gadu. 28 smeldzīgas vasaras, šaubas, ilgas un cīņa starp pienākumu un sapni…

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001038981
Kuncs, Dīns. Čukstu telpā : romāns / Dīns Kuncs ; no angļu valodas tulkojis Jā
zeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : 
Kontinents, [2021]. — 542 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Whispering 
Room. — ISBN 978-9934-25-009-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc vīra neizskaidrojamās pašnāvības Džeina Hoka nāk uz pēdām slepenai 
ietekmīgu sazvērnieku apvienībai, kas uzskata, ka likumi uz viņiem neattiecas. Bet šie cilvēki 
nebija ņēmuši vērā augstākās raudzes profesionāli, FIB aģenti, kura ir gatava rīkoties nelegāli 
un kļūst par valstī visvairāk meklēto bēgli, lai izjauktu viņu viltīgos plānus. Viņas uzdevums — 
iznīcināt ļaundarus, kas ar nanotehnoloģiju palīdzību ir pakļāvuši simtiem cilvēku un nu spēj tos 
vadīt attālināti. Mīlestība pret zaudēto vīru un bailes par piecgadīgo dēlu, kuru viņa slepenībā 
uzticējusi labiem ļaudīm, padarījušas Džeinu par neapturamu plēsoņu. Tiem, kurus viņa medī, 
nav cerību uz glābiņu.

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 001034079
Londons, Džeks. Mārtins Īdens : romāns / Džeks Londons ; no angļu valodas 
tulkojusi Elizabete Kauliņa ; Margaritas Stokas vāka grafiskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; priekšvārds: Klāvs Mellis. — Rīga : Jumava, 
[2021]. — 358, [1] lpp. ; 20 cm. — Grāmatas vāka noformējumam izmantots pla
kāts no Valmieras Drāmas teātra izrādes „Mārtins Īdens” 2019. gadā. — Oriģināl
nosaukums: Martin Eden. — ISBN 978-9934-20-441-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romāns „Mārtins Īdens” ir daļēji autobiogrāfisks darbs, kas atspoguļo jauna 
rakstnieka grūto ceļu uz panākumiem un atzinību. Tas ir stāsts par nabadzīgu zvejnieku, kurš 
nelokāmi cenšas piepildīt savus sapņus par izglītību un iegūt literāta slavu. Nenoliedzami tas ir 
arī mīlas stāsts, kas atspoguļo cilvēciskas kaislības.

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001037604
Ouensa, Dēlija. Kur vēži dzied : romāns / Dēlija Ouensa ; no angļu valodas tulko
jusi Karīna Tillberga ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Elga Rusmane. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 381, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Where 
the Crawdads Sing. — ISBN 978-9934-0-9281-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jau gadiem Bārklijkovā ir klīdušas valodas par tā dēvēto purva skuķi. Tāpēc, 
kad bojā iet Čeiss Endrūss, visu aizdomas tūlīt krīt uz noslēpumaino dumbra vientuļnieci Kiju 
Klārku. Tomēr Kija nav tāda, kā cilvēkiem šķiet. Apveltīta ar jūtīgu sirdi un spožu prātu, viņa jau 
kopš bērnības ir spējusi viena izdzīvot dumbrājā. Viņa aizrautīgi pēta dabu, līdz pienāk laiks, kad 
Kija sāk ilgoties pēc cilvēciskas tuvības un romantiskām attiecībām. Viņas skaistums un noslēpu
mainība saista divu tuvējās pilsētiņas puišu uzmanību, un Kija atver sirdi jaunajām jūtām. Bet tad 
notiek neizskaidrojama nelaime…

UDK	 821.111(73)-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034052
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038981
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034079
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037604
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Kopkataloga Id: 001037599
Vaita, Kārena. Svešinieki no Montegjūstrītas : romāns / Kārena Vaita ; no angļu 
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita 
Velde. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 474 lpp. ; 21 cm. — (Tredstrītas sērija / 
Kārena Vaita ; Trešā grāmata). — Oriģinālnosaukums: The Strangers on Montagu 
Street. — ISBN 978-9934-25-013-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Svešinieki no Montegjūstrītas” ir trešais romāns Tredstrītas sērijā, kas ie
guvusi kulta statusu. Miljoniem lasītāju jau ir iemīļojuši nekustamā īpašuma mākleri Melāniju 
Midltoni, kura aizraujas ar vēsturiskajām mājām un to noslēpumiem. Grāmatā savijas romantika 
un pagātnes noslēpumi, un tā ir izlasāma vienā elpas vilcienā. Čārlstonas vēsturiskais šarms, ro
mantiska spriedze un dzirkstošs humors. Burvīga grāmata!

UDK	 821.111(73)-31

821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 001036893
Hārpere, Džeina. Dabas spēki : romāns / Džeina Hārpere ; no angļu valodas 
tulkojusi Aija Čerņevska ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Marika 
Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 365, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detek
tīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: Force of nature. — ISBN 978-9934-0-9310-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Vai Alise ir šeit? Vai viņai izdevās? Vai viņa ir drošībā?” Nakts tumsā val
došajā haosā nebija iespējams noteikt, kura no četrotnes bija apjautājusies par Alisi. Vēlāk, kad 
sāksies sarežģījumi, ikviena apgalvos, ka tā bijusi viņa. Pārgājiens pa kalnaino ainavu iecerēts kā 
kolēģu saliedēšanas pasākums. Piecas sievietes dodas ceļā pa dubļiem klāto taku. Galamērķi sa
sniedz tikai četras. Federālais aģents Falks ir ieinteresēts atrast pazudušo, jo Alise ir informatore 
viņa beidzamajā lietā un zina daudzus noslēpumus. Gan par uzņēmumu, kurā strādāja, gan par 
cilvēkiem, ar kuriem strādāja.

UDK	 821.111(94)-312.4

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001034184
Auere, Margita. Bedres! / Margita Auere ; ar Ninas Dullekas ilustrācijām ; no 
vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Dace Lāže. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 179 lpp., 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
(Maģisko zvēru skola / Margita Auere ; 2). — Oriģinālnosaukums: Voller Lö
cher!. — ISBN 978-9984-23-849-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Turpinot lasītāju iecienīto sēriju „Maģisko zvēru skola”, grāmatā „Bedres!” 
uzzināsim par Idas un viņas klasesbiedru jauniem piedzīvojumiem. Maģiskā zooveikala noslēpu
mu nedrīkst zināt neviens, tomēr Ida un viņas lapsēns Rabats izpļāpājas. Kas notiks, ja to uzzinās 
skolotāja mis Kornfīlda? Šokijs ļoti vēlas saņemt maģisko zvēru. Nekas cits viņu neinteresē: ne 
gatavošanās teātra izrādei, ne Robina Huda loma, ne klases meiteņu domstarpības, ne arī noslē
pumainās bedres, kas parādījušās skolas dārzā.

UDK	 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 001034046
Baha, Tabea. Atgriešanās Kamēliju salā : romāns / Tabea Baha ; no vācu valo
das tulkojušas Inese Miesniece un Ilona Burka ; Natālijas Kugajevskas vāka di
zains ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 334, [1] lpp. ; 
22 cm. — Oriģinālnosaukums: Heimkerh auf die Kamelien Insel. — ISBN 978-
9934-0-9085-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Maels un Silvija ir ļoti ilgotā bērniņa gaidībās, kad pavisam negaidīti piesa
kās pagātne. Maela māte, ar kuru viņš nav ticies gandrīz trīsdesmit gadus, ir saslimusi, un viņai 
nepieciešams atbalsts. Kaut gan Silviju māc sliktas priekšnojautas, Maels dodas prom no salas. 
Neilgi pēc tam salas krastiem nākas pārciest spēcīgu vētru. Kamēliju sala tiek pamatīgi izpostīta, 
un Silvija cieš nopietnā nelaimes gadījumā.

UDK	 821.112.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037599
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036893
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034184
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034046
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Kopkataloga Id: 001036539
Fēgezaks, Zigfrīds fon. Pizas pastarā tiesa : stāsts par valdniekiem, politiķiem 
un tautu… senajos viduslaikos un Mans ticības apliecinājums / Zigfrīds fon Fēge
zaks ; no vācu valodas tulkojis Pēteris Bolšaitis ; redaktori: Gundega Saulīte un 
Juris Lorencs ; māksliniece Daiga Brinkmane. — Rīga : Laika grāmata, [2021]. — 
183 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Izdevumā izmantotas Gustava Doré grafikas. — 
Oriģinālnosaukums: Das Weltgericht von Pisa. — ISBN 978-9934-511-81-3 (ie
siets).

A n o t ā c i j a :  Fēgezaks lasītājiem pazīstams kā „Baltiešu gredzena” autors, bet šis romāns 
ir gluži citāda rakstura darbs. Darbs uzrakstīts 1947. gadā — tātad laikā, kad savu dzimteni autors 
bija zaudējis, savukārt adoptētā dzimtene Vācija bija kara nopostīta. Varēja likties, ka Rietumu 
civilizācijai draud bojāeja un kļuvusi nepieciešama jauna atpestīšana. Savu alegorisko leģendu 
viņš novietojis dziļos viduslaikos, bet personāžus ņēmis no Dantes Aligjēri „Dievišķās komēdijas”.

UDK	 821.112.2-311.6(474.3)

Kopkataloga Id: 001036909
Kastena, Mona. Glābiet mūs : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulko
jusi Iveta Galēja ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 302, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Save Us. — ISBN 978-9934-0-9318-0 (ie
siets).

A n o t ā c i j a :  Rūbija ir šokā — viņa izslēgta no koledžas! Un pats ļaunākais — pierādījumi 
liecina, ka par to ir atbildīgs tieši Džeimss. Tam nav iespējams noticēt! Ne jau pēc visa, ko abi 
kopā izcietuši! Ne jau tagad, kad Rūbija beidzot ir iepazinusi patieso Džeimsu — to, kuram ir savi 
sapņi, kurš prot viņu sasmīdināt un ar vienu vienīgu skatienu liek viņas sirdij pukstēt straujāk. 
Kamēr Rūbija cīnās, lai tomēr varētu pabeigt skolu, Džeimss kārtējo reizi salūzt ģimenes pienāku
mu priekšā. Un nu jātiek skaidrībā: vai pasaules, kurās viņi dzīvo, tomēr nav pārlieku atšķirīgas?

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 001034102
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un mūmijas noslēpums / Ingo Zīgners ; 
no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 66, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālno
saukums: Der kleine Drache Kokosnuss und das Geheimanis der Mumie. — ISBN 
978-9984-23-840-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādu dienu Pūķu salā ar divplāksni nolaižas dīvains vīriņš. Tas izrādās sla
venais Senās Ēģiptes pētnieks profesors Šampinjons. Viņaprāt, vienā no piramīdām atrodas vēl 
neatklāts kambaris, kas ir pilns ar dārgumiem! Kokosrieksts un viņa draugi dzeloņcūka Matilde 
un aszobu pūķītis Oskars nolemj doties līdzi profesoram ekspedīcijā uz Ēģipti. Taču par faraonu 
zeltu interesējas arī divi neģēlīgi laupītāji.

UDK	 821.112.2-93-32

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001035011
Masans, Jurijs. Ornithopter, a mechanical bird : adventure novel / Jurijs Ma
sans ; [no krievu valodas] tulkojusi Jevgenija Selivanova. — [Rīga] : Jurijs Masans, 
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 333,25 KB. — Oriģinālnosaukums: Орни
топтер, или механическая птица. — ISBN 978-9934-8988-1-5 (ePUB).
UDK	 821.161.1-31(474.3)

Kopkataloga Id: 001035024
Masans, Jurijs. Ornithopter, a mechanical bird : adventure novel / Jurijs Ma
sans ; [no krievu valodas] tulkojusi Jevgenija Selivanova. — [Rīga] : Jurijs Masans, 
[2020]. — 1 tiešsaistes resurss (MOBI) ; 672,75 KB. — Oriģinālnosaukums: Орни
топтер, или механическая птица. — ISBN 978-9934-8988-2-2 (MOBI).
UDK	 821.161.1-31(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036539
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036909
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034102
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035011
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035024
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Kopkataloga Id: 001034951
Paļčevska, Jeļena. Atrast Viņu : dāmu romāns / Jeļena Paļčevska ; redaktore Alī
na Belhane ; tulkojums: Zane Dātava ; māksliniece Svetlana Bloom ; dizainere 
Nadežda Maslova. — [Stopiņu novads] : [Jeļena Grigorjeva], 2021. — 189 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Найти 
Его. — ISBN 978-9934-8955-1-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Palikusi atraitnēs ar diviem bērniem, Sofija nepadodas un sāk dzīvi bez viņa, 
bez mīļotā vīra. Ilgas, lūk, kas kļūst par viņas jauno pavadoni. Bet draudzeņu uzstājība pārvērš 
varones dzīvi stāstā „pirms un pēc”. Tikai viens randiņš, tikai 90 minūtes ar „GoodAir” pilotu vairs 
neatstāj iespējas nevienam citam vīrietim. Ikvienam pielūdzējam galvenā varone dod „vārdu”, 
visiem, izņemot viņu. Vai Sofija Viņu atradīs?

UDK	 821.161.1-31(474.3)

Kopkataloga Id: 001033947
Бучковский, Владимир. Избранное / Владимир Бучковский [стихи, иллю
страции] ; предисловие: Кирилл Бобров. — [Liepāja] : LiePA, [2020]. — 113, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Dzeja. — ISBN 978-9934-569-
88-3 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001036625
Журавлёв, Сергей. Венды в балтийском Поморье, Риге, или Путешествие 
от Индии до Гипербореи : очерк, стихи о западных славянах / Сергей Жу
равлёв. — Рига : Улей, 2021. — 44 lpp. ; 21 cm.
UDK	 821.161.1-992(474.3)+821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001036391
Журавлёв, Сергей. Граф Калиостро в Митаве ; Шаляпин и Рембрандт : 
историческая поэзия, лирика, юмор, ирония ; Буратино : весёлые новел
лы / Сергей Журавлёв, текст, оформление, редактор-издатель. — Рига : 
Улей : Профессиональная писательская организация „Родина”, [2021]. — 
40 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.161.1-3(474.3)

Kopkataloga Id: 001036386
Журавлёв, Сергей. Из лесного дневника ; В альбом Шаляпинианы : исто
рическая поэзия, лирика, юмор, ирония / Сергей Журавлёв, стихи, перевод, 
оформление, редактор-издатель. — Рига : Родина, [2020]. — 32 lpp., 2 nenu
murētas lp. ielīmes ; ilustrācijas ; 21 cm. — Ietverti Bruno Saulīša dzejoļu tulkoju
mi (26.-30. lpp.). — Teksts krievu valodā, daži dzejoļi latviešu valodā.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001036628
Журавлёв, Сергей. Шаляпина везут! : поэтические новеллы из цикла „К 
столетию самых длительных гастролей Ф.И. Шаляпина в Латвии (Рига, Юр
мала, Либава, 1921 год)” / Сергей Журавлёв. — Рига : Улей, [2021]. — 48 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 45.-47. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 821.161.1-32(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034951
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033947
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036625
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036391
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036386
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036628
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Kopkataloga Id: 001036420
Наровский, Игорь. танцующая пустота / Игорь Наровский, текст и рисун
ки. — Рига : Sava grāmata, 2021. — 78, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-604-07-2 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001034968
Пальчевска, Елена. Найти Его : женский роман / Елена Пальчевска ; ре
дактор Алина Белхане ; художник Svetlana Bloom ; дизайнер Надежда Мас
лова. — [Stopiņu novads] : [Jeļena Grigorjeva], 2021. — 221 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-8955-0-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Palikusi atraitnēs ar diviem bērniem, Sofija nepadodas un sāk dzīvi bez viņa, 
bez mīļotā vīra. Ilgas, lūk, kas kļūst par viņas jauno pavadoni. Bet draudzeņu uzstājība pārvērš 
varones dzīvi stāstā „pirms un pēc”. Tikai viens randiņš, tikai 90 minūtes ar „GoodAir” pilotu vairs 
neatstāj iespējas nevienam citam vīrietim. Ikvienam pielūdzējam galvenā varone dod „vārdu”, 
visiem, izņemot viņu. Vai Sofija Viņu atradīs?

UDK	 821.161.1-31(474.3)

821.162.1  Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 001033747
Viha, Marčins. Lietas, kuras es neizsviedu / Marčins Viha ; no poļu valodas tul
kojusi Ingmāra Balode ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizains: Kaspars Murelis. — 
Rīga : Mansards, [2021]. — 184, [5] lpp. ; 19 cm. — Oriģinālnosaukums: Rzeczy, 
których nie wyrzuciłem. — ISBN 978-9934-12-248-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Lietas, kuras es neizsviedu” ir eseju krājums, kas veido rūgti asprātīgu vie
notu vēstījumu, kurš aizraus tos, kam nav sveša attiecību pārskatīšana ar savu dzimtu un paša 
vietas meklējumi šajā gadsimtā — pēc visa, ko mantojumā atstājis iepriekšējais. Galvenajam va
ronim no jauna jāveido attiecības ar cilvēku, no kura palicis tikai nolasītu grāmatu krāvums un 
kura tēls atmiņās nav viennozīmīgi saulains, — ar māti.

UDK	 821.162.1-4

821.162.3  Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 001034159
Fīla, Ivans. Kameju gravētājs : balāde par mīlestību starp debesīm un zemi / 
Ivans Fīla ; [ilustrācijas]: Kateřina Sidonovà ; no čehu valodas tulkojusi Sand
ra Nikuļceva ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. — [Rīga] : Jumava : 
Liegra ; [2020]. — 191, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Rytec 
Kamejí. — ISBN 978-9934-572-66-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aizraujoša balāde par mīlestību starp debesīm un zemi, skaistumu un rei
bumu, noziegumu un sodu. Par Mežonīgā ezera Burvi, kas piepildījis visu alķīmiķu seno sapni 
un radījis nemirstīgu cilvēku, par meiteni, kurai dāvāta spēja redzēt savas bijušās dzīves, par 
mīlētājiem, kas kopā piedzīvo visskaistāko visa skaistuma skaistumu. Reiz, pirms simt gadiem…

UDK	 821.162.3-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036420
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034968
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033747
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034159
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821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001034072
Aškinīte, Rasa. Glesum : romāns / Rasa Aškinīte ; no lietuviešu valodas tulkojusi 
Dace Meiere ; literārā redaktore Renāte Punka ; vāka dizains: Zigmundas Butau
tis. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 169, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosau
kums: Glesum. — ISBN 978-9984-23-851-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Glesum latīņu valodā nozīmē „dzintars”. Romānā tas ir gan galvenās varones 
vārds, gan aistu pārticības pamats mūsu ēras pirmajos gadsimtos, par kuriem vizuālā, poētiskā 
valodā stāsta Rasa Aškinīte — lietuviešu literatūras hipstere, kam patīk humors, paradoksi un 
baltu tautu vēsture.

UDK	 821.172-31

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001034259
Apšeniece, Leontīne. Lasītprieks / Leontīne Apšeniece ; Ivetas Puplovskas ilus
trācijas ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; grafiskais noformējums: Margarita 
Stoka. — Rīga : Jumava : Liegra ; [2021]. — 40 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-572-64-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā mācīsimies lasīt un sekosim līdzi burtiņu jautrajiem piedzīvoju
miem un izdarībām.

UDK	 821.174-93-1+811.174’35(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001034203
Auziņš, Arnolds. Masāža tikai vīriešiem : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā 
redaktore Santa Kugrēna ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : 
Jumava, [2021]. — 214, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-462-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Grāmata ir man neraksturīgs romāns, no erotikas vienmēr esmu apzināti 
vairījies. Ierosmi rakstīt guvu, nejauši iepazinies ar bijušo staiguli, kura man uzticēja savu dzīves
stāstu. Pats neesmu izmantojis pērkamo dāmu intīmpakalpojumus, es viņas nenosodu, bet mē
ģinu saprast, lai gan īsti saprast sievietes nevienam vīrietim nav izdevies. Domāju, ka lasītājiem 
būs interesanti sekot līdzi komiskajiem notikumiem un mēģināt uzminēt, kurš nogalināja mīlēto 
un skaisto ielasmeitu,” saka autors.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001036324
Beitiņa, Silvija. Griezes dziesma : autobiogrāfisks stāsts / Silvija Beitiņa. — 
Rīga : Sava grāmata, 2021. — 58 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-604-05-8 (iesiets).
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001036957
Bērziņa, Ingrīda. Kas guļ ziemas miegu? / Ingrīda Bērziņa. — [Rīga] : Ezerrozes 
grāmatas, [2021]. — 101, [1] lpp. : ilustrācijas ; 16×22 cm. — ISBN 978-9934-600-
36-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aizraujoši īsstāsti bērniem par zvēriem un putniņiem ziemā. Grāmata papil
dināta ar krāsainām fotogrāfijām, kas ļauj iepazīt stāstu varoņus.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034072
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034259
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034203
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036324
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036957
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Kopkataloga Id: 001035374
Cālīte, Lauma. Lauvēns Leo un lācēns Teo : ziemas piedzīvojumi / Lauma Cālīte ; 
ilustrācijas: Everts Teodors Cālītis. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2021]. — 47, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-550-44-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāsts par diviem brāļiem — Leo un Teo. Viens nopietns un prātīgs, otrs blēņ
daris un dažreiz nešpetnis. Kurš ir kurš? Iepazīsimies!

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001036451
Cīrule, Baiba. Gaismas domu grāmata : vēlējumi Siltumam : dzeja / Baiba Cīrule ; 
Agnese Piļāne, sastādītāja. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 337, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-600-31-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata apkopoti 310 vēlējumu dzejoļi visam dzīves ritējumam — dzimša
nas dienai, kāzām, kristībām, skolas izlaidumā, laulības gadskārtām, arī piepildītas mīlestības 
vārdi. Un gaismas domas dzīves spēkam — Lieldienām, Līgo svētkiem, Ziemassvētkiem, Adven
tei, Jaunajam gadam. Siltie vārdi mūsu mīļajai Tēvu zemei. Un grāmatas noslēgumā daži veltījumu 
dzejoļi mīļajiem, kuri ir aizgājuši aizsaulē.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001035546
Deģis, Arvīds. F. un M. laulības ainas : dialogi pieaugušajiem / Arvīds Deģis ; 
māksliniece Signe Cinīte. — [Tukums] : Slepenie Aģenti, [2021]. — 101 lpp. : ilus
trācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8931-4-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dialogi pieaugušajiem par laulības dzīves vētrām, ko var izmantot izklaides 
vai terapeitiskos nolūkos.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001034115
Deigelis, Uldis. Aizvējā / Uldis Deigelis ; grāmatas vāka un ilustrāciju autore 
Zane Beģe-Begge. — [Madona] : Ulda Deigeļa autorizdevums, 2021. — 144 lpp. : 
ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-23-327-2 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001034194
Hānbergs, Ēriks. Jums uzsmaida Omulību klubiņš / Ēriks Hānbergs, Jānis Ķu
zulis ; sastādījums: Sandra Jansone ; Margaritas Stokas vāka grafiskais noformē
jums ; atbildīgā redaktore Liene Saboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. — 
Rīga : Jumava, [2021]. — 119, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-20-459-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Uz smaidu un smieklu sesijām gadu gadiem interesentus pulcējis Rīgas Lat
viešu biedrības Omulību klubiņš. Laika ritumā uzkrājušies stāstījumi un sprēgājumi. Klubiņa 
dibinātāji Jānis Ķuzulis, Ēriks Hānbergs un klubiņa līdzpulsinātāja Sandra Jansone grāmatai iz
raudzījušies vēstītāju daudzveidīgos paudumus, lai lasītājiem rastos kopiespaids par saturisko 
izteikšanos.

UDK	 821.174-7

Kopkataloga Id: 001036671
Iesalniece, Sarmīte. Elpot sevi / Sarmīte Iesalniece. — Rīga : Ezerrozes grāma
tas, 2021. — 77 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-600-34-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dvēseles ejās atrast mieru. Savu mieru, kuru saproti un izjūti tikai tu, jo Tavs. 
Mirklis savas esības dziļuma. Nerast mākslīgu un izdomātu mieru mākoņos, bet savos uguns kū
leņos, sagaršo kodolu. (S. Iesalniece).

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035374
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036451
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035546
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034115
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034194
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036671
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Kopkataloga Id: 001036545
Ikstena, Nora. Ūdens mirdzēšana / Nora Ikstena ; redaktore Dace Sparāne-Frei
mane ; ilustrāciju, teksta un vāka dizains: Katrīna Vasiļevska. — Rīga : Dienas 
Grāmata, [2021]. — 157, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. caurspīdīgas ielīmes : ilustrā
cijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-595-28-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Ūdens mirdzēšana” ir romāns vīzija par jauna eksistences lauka meklēju
miem — pusmūžā viss ir šķietami jau izdzīvots, tomēr piepildījuma apvāršņi joprojām atrodas 
aiz biedējoši nesasniedzamā horizonta. Romāna varone — jeb, precīzāk, varones, jo galvenais 
tēls veidots metaforiskā pavairojumā kā nebeidzamā spoguļattēlu virknē, katram apzināti rādot 
citus vaibstus, — soli pa solim pārstaigā bijušo un, ikreiz no jauna līdz sāpēm sasprindzinot redzi, 
lūkojas pēc tālākceļa.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001034064
Kurzemnieks, Kārlis. Alkatības grēks : latviešu krimināldetektīvs / Kārlis Kur
zemnieks ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārā redaktore Brigita Šori
ņa. — Rīga : Jumava, [2021]. — 254, [2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-467-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ceturtā noslēdzošā grāmata no sērijas par sevišķi svarīgu noziegumu izmek
lētājiem. Pēc tiesu eksperta Harija Durbes lūguma, senu noziegumu izmeklē Gustavs Tērauds. 
Noziegums saistīts gan ar Durbes ģimeni, gan izceļ gaismā senus pagātnes notikumus. Notikumu 
ķēdi aizsāk dīvains atklājums — pirms pieciem gadiem nogalinātas sievietes tikko dzimis bēr
niņš atstāts glābējsilītē. Kā mirusi sieviete varēja piedzemdēt? Kurš kļūdījies? Izmeklētāji vai arī 
veikts perfekts, neatklājams noziegums?

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001034084
Kūlis, Ēriks. Iezīmētie / Ēriks Kūlis ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais no
formējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2020]. — 230, 
[1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-401-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas literārie varoņi un nevaroņi mīl un nīst, joprojām bīstas no izsūtīju
ma, nodod un šantažē, cer un tic, slepus piegādā pārtiku mežabrāļiem un gaida brīvības brīnumu 
tajos drūmajos pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados. Kad kolhoza fermas izkāmējušās govis 
iekar virvēs, lai nelaimīgie lopiņi noturas kājās. Kad cilvēki vakaros slepus klausās radiopārraidi 
„Amerikas balss”, lai viņu cerības uz šo brīnumu neizplēnētu.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001036677
Ķestere, Inese. Liepājas spoku stāsti / Inese Ķestere ; redaktore Agnese Piļā
ne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 211 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-600-35-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vairākas Baltās dāmas, caurspīdīgs puika, draudīga izskata miesnieks, tvana 
gāzē smakusi kalpone — viņi visi dzīvo Liepājā. Mīt savā rēgu pasaulē, kas laiku pa laikam saska
ras ar mūsējo, ļaujot viņiem pārbiedēt nevienu vien liepājnieku un pilsētas viesi. Grāmatā apko
poti daudzu gadu laikā no iedzīvotājiem dzirdēti nostāsti par Liepājas teātrī, muzejā, bibliotēkā, 
Karaostas cietumā un citviet manītām spokainām parādībām.

UDK	 821.174-344

Kopkataloga Id: 001036520
Ķirse, Linda. Ceļa sākumā : dzejas izlase / Linda Ķirse ; Agnese Piļāne, sastādītā
ja. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 257, [9] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-
600-12-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036545
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034064
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034084
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036677
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036520
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Kopkataloga Id: 001034053
Ķuzāne, Lūcija. Mūsu mūžu dienas Sēlijā / Lūcija Ķuzāne ; māksliniece Esmeral
da Tāle. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. — 415 lpp. : faksimili, ilustrāci
jas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-513-49-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstniece Lūcija Ķuzāne ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere un Jēkabpils pil
sētas Goda pilsone. Sēlijas grāmatā vienkopus pulcināti rakstnieces satiktie vai iztēlē dzimušie 
Sēlijas puses ļaudis. Senvēstures ainas mijas ar pagājuša gadsimta padomju un Atmodas gadu 
spraigo hroniku. Grāmata vēsta par notikumiem un cilvēkiem Pilskalnes pagasta Gricgalē, par 
Jēkabpili un tās cilvēkiem Sēlijas kontekstā rakstnieces dzīves laikā.

UDK	 821.174-94+821.174(092)

Kopkataloga Id: 001034128
Lībiete, Māra. Lirika uz dzīves malas / Māra Lībiete ; Margaritas Stokas vāka 
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, 
[2021]. — 118, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-456-2 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001034138
Lībiete, Māra. Mans draugs Dzejolītis / Māra Lībiete ; māksliniece Sandra Vin
gre ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformē
jums. — Rīga : Jumava, [2021]. — 38, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-
9934-20-466-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ja tev gadiņi ir trīs, māmiņa tev priekšā palasīs. Dzejolītis mīļš un jauks būs 
tev labu labais draugs.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001034109
Lubeja, Antoņina. Ābeļziedu puteņos : dzeja / Antoņina Lubeja. — [Madona] : 
[Antoņina Lubeja], 2021. — 189, [1] lpp. : portrets ; 19 cm. — ISBN 978-9934-23-
316-6 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001035367
Mertena, Rita. Dīvaiņu ģimenīte / Rita Mertena ; Ance Dinne, vāka dizains. — 
[Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2021]. — 167 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-550-42-
3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Stāstu krājums par dīvainu ģimenīti un tās attieksmi pret pārdabiskām būt
nēm un paralēlo pasauli. Vienmēr jābūt piesardzīgam ar tiem, kurus satiec. It sevišķi sapņos. Esi 
vienmēr gatavībā, jo nekad nevar zināt, vai nesatiksi mošķi, bet varbūt būs jāiet pie drauga uz 
tēju. Turi citus medniekus sev tuvu, bet mošķus — acu priekšā. Lasot stāstu, varēsi sekot sprai
gam sižetam un dažādiem tēliem.

UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034053
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034128
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034138
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034109
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035367
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Kopkataloga Id: 001034089
Niedra, Andrievs. Mana bērnība un mani puikas gadi / Andrievs Niedra ; Lin
das Zulmanes priekšvārds ; literārā redaktore Renāte Punka ; mākslinieks Aigars 
Ozoliņš. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 301, [2] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-23-844-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Niedra ir atstājis būtisku ieguldījumu latviešu literatūrā un kultūrā. At
miņu apkopojums „Mana bērnība un mani puikas gadi” ir mazāk zināms. Grāmata dod iespēju 
ielūkoties viņa biogrāfijas bērnības un jaunības lappusēs, tomēr tās nav tikai viena cilvēka bēr
nības atmiņas, tās nav tikai stāsts par Andrievu Niedru bērnībā un skolas gados. Tas ir laikmeta 
atspoguļojums, iespēja ielūkoties caur konkrēta cilvēka atmiņu prizmu plašākā kultūrvēsturiskā 
situācijā.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001036523
Pavlovska, Valentīna. Tēva meita : stāsts ir balstīts uz patiesiem notikumiem / 
Valentīna Pavlovska. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 246 lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-600-28-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā darbība norisinās Latgales laukos 20. gadsimta otrajā pusē. Galvenie 
varoņi ir vienkārši ļaudis — tantes, onkuļi, kaimiņi un draugi. Viņi vēl labi atceras karu, smagi 
strādā, bet prot arī priecāties un novērtēt ikdienas dzīves dāvanas. Valentīna ir apķērīga meite
ne. Tētis allaž atgādina, ka tikai izglītots cilvēks var kļūt par savas dzīves saimnieku. Interesanta 
nianse atklājas par autores senčiem — Ludzas igauņiem jeb lutciem, kas līdz šim mūsu literatūrā 
gandrīz nav minēti. Grāmata būs interesanta tiem, kuriem ir jāskaidro, kas ir kolhozs un biešu 
ravēšanas normas, kaprona lakatiņš, tintes pildspalvas un bītlenes…

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001034319
Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100 (2020 : Rīga, Latvija). 
Pieredze un redzējumi : dzejniecei Veltai Sniķerei 100 : zinātniskā un radošā kon
ference = The Scholarly and Creative Conference „Experience and Views: 100th 
Birthday of Poet Velta Sniķere” / tulkotāji Kārlis Streips, Pēteris Cedriņš, Ilze Ļak
sa-Timinska ; sakārtojums un redaktūra: Jānis Oga ; dizains: Krišs Salmanis ; LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, [2020]. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-893-50-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2020. gada decembrī norisinājās LU Literatūras, folkloras un mākslas institū
ta rīkotā Veltas Sniķeres simtgadei veltītā zinātniskā konference ar literatūrzinātnieku, dzejnieku 
un prozistu, režisoru, mūziķu un citu personību piedalīšanos. Priekšlasījumi aptvēra trīs spilgtus 
Veltas Sniķeres dzīvesgājuma lokus — dzeju, jogu un sabiedriski politisko darbību, pirmoreiz 
vienkopus aplūkojot dzejnieces dzīves un darbības visas šķautnes.

UDK	 821.174(092)(062)

Kopkataloga Id: 001037597
Pitkevica, Guna. Buču pods : dzejoļi māmiņai / sastādītāja un redaktore Guna 
Pitkevica ; māksliniece Una Leitāne ; dizaina autore Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaig
zne ABC, [2021]. — 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Autori: Leontīne Apšenie
ce, Zane Brūvere-Kvēpa, Māra Cielēna, Anda Dēliņa, Jānis Grots, Gita Groza, Evija 
Gulbe, Anita Karlisone, Monta Kroma, Maija Laukmane, Vitauts Ļūdēns, Ingrīda 
Markusa, Jāzeps Osmanis, Leons Paegle, Guna Pitkevica, Anna Rancāne, Dzidra 
Rinkule-Zemzare, Ieva Samauska, Bruno Saulītis, Ivars Vācers, Ojārs Vācietis, Lai
monis Vāczemnieks, Kristaps Vecgrāvis, Kārlis Vērdiņš, Laura Vinogradova. — 
ISBN 978-9934-0-8696-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Buču pods” ir pavasarīgi saulaina dzejoļu izlase bērniem, kas veltīta visām 
māmiņām, vecmāmiņām, krustmāmiņām un pārējām mīļajām būtnēm, kuras līdzinās mammām. 
Tajā apkopoti dažādi dzejoļi: gan latviešu literatūras klasiķu vārsmas, gan mūsdienu autoru dze
joļi, tostarp arī īpaši šim krājumam sacerēti dzejoļi. Arī dzejas noskaņu gamma ir ļoti bagātīga. 
Grāmatā sastapsim sirsnīgus veltījumus, mīlestības pilnus pateicības vārdus un dedzīgus solīju
mus, dzirkstošu draiskošanos, pārsteidzošus jociņus, bet arī gaismas caurstrāvotas skumjas un 
tālu atmiņu pieskārienus.

UDK	 821.174-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034089
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036523
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Kopkataloga Id: 001036676
Poikāne, Sarmīte. Mīlestība pumpurā un ķiršu krāsas krekls : romāns / Sarmī
te Poikāne ; redaktore Iveta Reinsone ; ilustrācijas: Elizabete Pētersone ; vāka 
noformējums: Agnese Piļāne un Keitlina Poikāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 
2021. — 338 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-30-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ak, saldie pusaudžu gadi, kad visa pasaule šķiet brīnumaina un pārsteigumu 
pilna! Jo īpaši tad, kad sāk mosties pirmās mīlestības jūtas. Kā nosargāt šo trauslumu pasaulē, kas 
reizēm ir tik neizprotama? Malvīne katru vasaru brauc uz Atvareni. Tur ir upe, tur ir māsīcas, tur 
ir balles, un tur ir… Dāvis, kaimiņu zēns, kas iezogas meitenes domās. Viņš ir muzikants ballēs, un 
pastaigāties kopā ar viņu ir tik jauki! Tomēr ir arī Gojo — čigānu tautības puisis. Kuru zēnu meite
ne pati izvēlēsies par savu īpašo draugu? Vai viņa noticēs tiem stereotipiem, kas valda sabiedrībā, 
vai tomēr ieklausīsies savā sirdī?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001037623
Puriņa, Inga. Negaiss ābelēs : romāns / Inga Puriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 207, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2021/4 
(262)). — ISBN 978-9934-15-791-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ir dzirdēts — kaķi atnāk pie tiem, kam viņi vajadzīgi. Edīte pārcēlusies uz 
savu bērnības māju pēc tam, kad ilgie un nesekmīgie pūliņi tikt pie bērniņa radījuši plaisu starp 
viņu un vīru Artūru. Jau pirmajā vakarā pie durvīm grabinās piķamelns minkāns. Par to rūpē
joties, Edīte iepazīstas ar izskatīgo veterinārārstu Nameju. Bet kā tad Artūrs? Vai tiešām atdos 
sievu bez cīņas?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001036525
Rikmane, Māra. Lielo kapu ēnas un citas dīvainības / Māra Rikmane, teksts, zī
mējumi un vāka dizains ; redaktors Pēteris Jankavs. — [Līvānu novads] : [Aija 
Pastare], [2020]. — 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-596-08-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Materiālo, racionālo formu pasauli caurstrāvo iracionālas garīgas dimensijas 
plūsmas. Ja tās uztveram, esam sastapušies ar Radošo Garu, kas cietvielu formu pasaulē ienes 
mūsu katra unikālās būtības jaunrades nianses, kur daudzveidībai nav robežu.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001039015
Seleckis, Vilis. Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās / Vi
lis Seleckis ; redaktore Zaiga Lasenberga. — [Rīga] : Klio ABC, [2021].

Pirmā grāmata, Oligarhs un viņa sievietes. — 368 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-8589-3-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tālajos septiņdesmitajos viņi mācījās vienā klasē un bija vienlīdz mīļi bērni. 
Tagad, salidojumā pēc 40 gadiem, viņi ir pavisam citādi. Viņu vidū ir miljonāri, politiķis, fermeris, 
skolotāja, trūcīgs dzejnieks… It īpaši dziļas pēdas viņu likteņos atstājusi Atmoda. Katram savs 
liktenis, katram savi priekšstati par godu, taisnību, naudu, valsti. Skolotājai pat prātā nenāk, ka 
viņas bērni varētu nonākt līdz tam, ka slepkavotu cits citu. Taču notiek tieši tā. Stāstīdams par 
cilvēku likteņiem dažādos laikmetos, autors atklāj vēsturiskos procesus, īpašu uzmanību pie
vērsdams Atmodai.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001034199
Steiga, Miermīlis. Stāsti / Miermīlis Steiga ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2021]. — 
222, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-461-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Miermīlis Steiga ir Latvijas prozaiķis, satīriķis, viens no detektīvžanra aizsā
cējiem latviešu literatūrā. Kā atzīst autors, šajā krājumā ir „stāsti un humors, no dzīves ņemti. Bet 
dzīve ir tāda, kāda tā ir — drūma un bēdīga, jautra un priecīga, raiba un reizēm pat interesanta”.

UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036676
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037623
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036525
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039015
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034199
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Kopkataloga Id: 001036961
Štelmahere, Ruta. Kalps / Ruta Štelmahere ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māk
sliniece Zane Ernštreite. — [Rīga] : Neputns, [2021]. — 86, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-601-10-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kamēr grāmatas autore klīst pa ielām, gar muižām, pilīm, baznīcām un ma
zām noskretušām savrupmājām, kāds viņai seko. Kamēr viņa iet caur tumšu mežu vai miglainā 
pļavas kafejnīcā vēro akmeņu dīgšanu, kāds lej tēju no mākoņa lejkannas. Kamēr caur dažādu 
gadsimtu logiem viņa nekautrīgi cenšas saskatīt pazīstamus vaibstus un izdomātas sejas, kāds 
caur mūžīgu logu vēro arī viņu. Mūžīgais Kalps, kurš veido daudzdimensionālu kopainu, kamēr 
viņa atklāj tikai sīku detaļu ēnas.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001036657
Troja, Eleonora. Amazones neraud / Eleonora Troja ; vāka dizaina autore Kris
ta Miltiņa ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 686, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9325-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Žanna savus ugunīgi rudos matus un ne mazāk ugunīgo temperamentu, pēc 
pašas domām, mantojusi no kāda senča īra. Alise dievina darbu fotostudijā, bet vēl vairāk — savu 
šefu, kurš par to pat nenojauš. Bet Evelīna nevienam nesaprotamu iemeslu dēļ grasās aiziet no 
šķietami perfektās dzīves ar skaistuli un veiksminieku vīru… Kas apvieno šīs trīs tik dažādās 
sievietes? Vai tikai biznesa projekts, ko 2000. gadu sākumā Rīgā uzsāk no ASV atgriezies noslēpu
mains uzņēmējs Ričards Blūms? Vai tomēr pastāv tāds fenomens kā patiesa sieviešu draudzība?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001035238
Utena-Logina, Inga. Katram sava grāmata galvā / Inga Utena-Logina. — [Stopi
ņu novads] : Inga Utena-Logina, [2021].

1/4. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 333,56 KB. — ISBN 978-9934-8994-0-9 
(ePUB).

A n o t ā c i j a :  Darbs „Katram sava grāmata galvā” tapis piecus gadus. Autore saka — tā 
ir viņas mīlestības vēstule laikabiedriem, un tāpēc tā ir tik neparedzama un brīžiem pat traka. 
„Grāmatā piefiksēti notikumi pusgada garumā, un šajā laikā cauri prātam var iziet domas par 
vismaz 500 cilvēkiem,” saka Inga, kas 2016. gadā sāka pierakstīt savas domas un izjūtas par laiku, 
personām un tēmām, kas virmojušas apkārt.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001035239
Utena-Logina, Inga. Katram sava grāmata galvā / Inga Utena-Logina. — [Stopi
ņu novads] : Inga Utena-Logina, [2021].

2/4. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB); 335,4 KB. — ISBN 978-9934-8994-1-6 
(ePUB).

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001035242
Utena-Logina, Inga. Katram sava grāmata galvā / Inga Utena-Logina. — [Stopi
ņu novads] : Inga Utena-Logina, [2021].

3/4. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 321,18 KB. — ISBN 978-9934-8994-2-3 
(ePUB).

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001035244
Utena-Logina, Inga. Katram sava grāmata galvā / Inga Utena-Logina. — [Stopi
ņu novads] : Inga Utena-Logina, [2021].

4/4. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 338,38 KB. — ISBN 978-9934-8994-3-0 
(ePUB).

UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036961
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036657
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035238
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035239
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035242
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035244
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Kopkataloga Id: 001033774
Vensko, Sandra. … klibs putniņš neraud viens / Sandra Vensko ; ilustratore Anna 
Galviņa ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas mākslinieks Jānis Esītis. — 
Rīga : Dienas Grāmata, 2021. — 77, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
595-33-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kādā vēlā novakarē satiku meiteni ratiņkrēslā. Vēlāk šo cilvēkbērnu nodēvēju 
par klibo putniņu un notikumu ietērpu literārā formā. Meitene palikusi man atmiņā kā putns, 
kas brīvi lido savās domās, bet reālajā dzīvē ievainojama un bezspēcīga situācijās, ja neviena nav 
līdzās. Viņai pašai jātiek galā ar mācībām attālināti, jāizdomā draugi, jāizveido sava fantāzijas 
pasaule. Tekstā iebūvēti bērnu dzejolīši un pasakas par dzīvi un norisēm dabā. Kopā ar viņiem 
grāmatas lappusēs šo dīvaino un sarežģīto laiku izdzīvo arī klibais putniņš Aleksandra.

UDK	 821.174-93-32+821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 001034146
Viegliņa-Valliete, Gina. Tā saulespuķe / Gina Viegliņa-Valliete ; Ivara Vimbas 
vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Ju
mava, [2021]. — 117, [1] lpp. ; 17 cm. — Grāmatas vāka noformējumam izmantota 
Andas Sproģes glezna „Saulespuķes”. — ISBN 978-9934-20-460-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gina Viegliņa-Valliete teic: „Dzeju rakstu jau vairāk nekā trīsdesmit gadus. 
Pirmā publikācija bija Tukuma rajona avīzē, bet īstā dzejošana sākās Vallē, kur meži, bērzu baltās 
birztalas, stārķu ligzdas, dzērvju kliedzieni un zilās debesis aicināja domas, iespaidus sakārtot 
dzejā”.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001036918
Zandere, Inese. mantojumi / Inese Zandere ; redaktore Ieva Lešinska ; dizains: 
Dita Pence. — Rīga : Neputns, [2021]. — 102 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-601-
11-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Šīs lirikas būvmateriāls ir vēsturisks, biogrāfisks un autobiogrāfisks. Dze
joļos sapludināta konstruēta un rekonstruēta realitāte — balstoties pārliecībā, ka gan ārpus li
teratūras, gan literatūrā pastāv īstenība, kurai piemīt patiesums, taču tas ir individuāls, nevis 
„objektīvs”. Vēstures fakti un izlasīti teksti parādās vienīgi atspulgā, pārdzīvojumā, kas ir tikpat 
personisks kā paša pieredzētais, kas savukārt tiek nebeidzami pārveidots atmiņas filtros; abas 
šīs līdzvērtīgās „nerealitātes” veido vienu, un tā ir reāla. Un tajā pastāv arī tikumiskais imperatīvs, 
kura avots ir līdzpārdzīvojums,” teic autore.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001038459
Zeibots, Andris. Lēngaitis / Andris Zeibots ; redaktores: Gundega Blumberga un 
Dace Sparāne-Freimane ; konsultanti: Ilze Jansone un Vents Zvaigzne ; māksli
nieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 537, [4] lpp. ; 22 cm. — Bib
liogrāfija atsaucēs. — ISBN 978-9934-595-26-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Zeibota darbs ir romāns daudzveidis — tas ir filozofiski risināms detek
tīvromāns, tas ir psiholoģisks pētījums, savā ziņā arī kara drāma, kas norisinās „vēl divdesmit 
gadus pēc kara”. Divi rakstnieki intelektuāļi, akadēmisko pasauli tracinošais elektrisko balsu 
pētnieks Konstantins Raudive un literatūrzinātniece Zenta Mauriņa, savās mājās Dienvidvācijas 
mazpilsētiņā Bādkrocingenē kādunakt piedzīvo neizprotamus notikumus, kuri, pa lappusei, pa 
nodaļai šķetinoties, piebriest arvien visaptverošākā negaisa padebesī — gluži kā pirms vētras 
arvien skaidrāk un detalizētāk izgaismojot visas lielās izrādes kopplānu.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033774
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034146
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036918
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038459
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Kopkataloga Id: 001034068
Zlidnis, Kaspars. Spēka grāmata / Kaspars Zlidnis ; teksta redaktore Santa Rai
ta ; grāmatas dizains: Diāna Urtāne-Zlidne ; foto: Druvis Haritonovs. — [Rīga] : 
Autorizdevums, [2021]. — 271, [1] lpp. : portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-321-
0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Ārējā pasaule ir sapnis, kuram agri vai vēlu būs jābeidzas, lai cik salds vai 
murgu pārņemts tas būtu. Mūžības kontekstā tā ir atmošanās no ilūzijas. Izjūti sevi kā mūžību un 
mosties jau šajā mirklī”, aicina mūziķis, grupas „Gain Fast” solists Kaspars Zlidnis. Autors uzska
ta, ka īsta krīze ir nevis īslaicīga ekonomiska lejupslīde vai kādas citas ikdienišķu un sadzīvisku 
apstākļu izmaiņas, bet cilvēku lepnums, izšķērdība un nepateicība. Grāmata ir atgādinājums par 
augstāko spēku, kas jau ir atrodams katrā no mums.

UDK	 821.174-4+821.174-83+17.02

Kopkataloga Id: 001036431
Zutiņš : Salacgrīvas novada literārais almanahs / sastādītājs Gints Šīmanis ; māk
slinieks Kristaps Auzenbergs. — Salacgrīva : Biedrība „Bibliokuģis „Krišjānis Val
demārs”, 2020.

Nr. 1 (2020. gada rudens). — 324, [3] lpp. ; 20 cm. — Autori: Auseklis, Fricis 
Bārda, Rihards Valdess, Jānis Peters, Daina Avotiņa, Alfrēds Šlisers, Alfreds 
Krūklis, Valdis Rūja, Anita Emse. 

A n o t ā c i j a :  2021. gadā Salacgrīvas vidusskola atzīmē savu simtgadi. Šīs nozīmīgās jubile
jas priekšvakarā biedrība „Bibliokuģis „Krišjānis Valdemārs”” vēlas dāvināt mūsu novada zinību 
pilij pirmo literārā almanaha „Zutiņš” laidienu, kas ietver sevī nezūdamas Salacgrīvas novada 
literatūras un kultūras vēstures vērtības. Kādēļ „Zutiņš”? Šķiet, tieši nēģu tači ir vieni no visrak
sturīgākajiem pastkaršu formātiem, kas veicina Salacas atpazīstamību. Vijīgais deviņacis zināmā 
mērā ūdenī nozīmē to pašu, ko deviņvīruspēks ziedošā pļavā. Tā ir spēka zīme — mēs varam, mēs 
esam pašpietiekami!

UDK	 821.174.09+821.174(092)+821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001038977
Žuravska, Dzintra. Aizejot neaizcērt durvis : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka 
dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, 
[2021]. — 230, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-894-98-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Divas dvīņu māsas, kas uzaugušas dažādās ģimenēs, liktenīga nejaušība save
dusi kopā. Bagātība un nabadzība, uzņēmība un nevarība, skaudība un nodevība, spēja upurēties 
citu labā. Pat apmainoties vietām, viena spējīga tikt ar visu galā, kamēr otra pat labvēlīgos dzīves 
apstākļos iekļūst kļūmīgās situācijās. Ir arī divi vīrieši, atšķirīgi raksturos un attieksmē pret dzīvi. 
Kā veidosies šo cilvēku attiecības?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001036630
Григулис, Арвид. Фронтовые костры, или Когда ещё выл снарядами под
нятый ветер : из поэзии военных лет : в год 75-летия Победы над нацист
ской Германией / Арвид Григулис ; перевёл Сергей Журавлёв. — Рига : Ро
дина, [2020]. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots no latviešu valodas.
UDK	 821.174-1

821.511.141  Ungāru literatūra

Kopkataloga Id: 001034096
Šāndors, Mārai. Īstā ; Judīte… un izskaņa : romāni / Šāndors Mārai ; no ungāru 
valodas tulkojusi Elga Sakse ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; vāka māksli
nieciskais noformējums: Iluta Koidu. — Rīga : Jumava, [2021]. — 397, [2] lpp. ; 
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Az igazi. — ISBN 978-9934-20-465-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cieši saistītajos romānos autors pauž savas domas par mīlestību, kaisli un 
dzīves galējo jēgu. Rakstnieks no parasta laulības „trijstūra” izveidojis psiholoģisku drāmu. „Īstā” 
atspoguļo sievas un vīra pārdomas par kopdzīvi, attiecībām. „Judīte… un izskaņa” ir stāsts par 
sievieti, kura no bijušās kalpones pārvērtusies pasaulīgā dāmā, iznīcinot citu laulību. Tā visa fonā 
Budapešta, kas pamazām atžirgst pēc otrā pasaules kara.

UDK	 821.511.141-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034068
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036431
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038977
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036630
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034096
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821.512.122  Kazahu literatūra

Kopkataloga Id: 001034272
Kunanbajevs, Abajs. Ērgļa acis : dzeja / Abajs Kunanbajevs ; sakārtojusi Ārija 
Elksne ; māksliniece Lija Būmane ; redaktors A. Vidjakins ; literārā redaktore D. 
Kameņeva. — Rīga : Media Pro 1, 2020. — 79 lpp., 4 nenumurētas lp. ielīmes : 
ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-8974-0-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2020. gadā tika atzīmēta ievērojamā kazahu domātāja un rakstnieka Abaja 
Kunanbajeva 175. dzimšanas diena. Par godu šai jubilejai atkārtoti tiek izdots Abaja dzejas krā
jums „Ērgļa acis”. Pie tā radīšanas strādāja pazīstami Latvijas rakstnieki un tulkotāji, kuriem iz
devās nodot lasītājam ne tikai tulkojuma precizitāti, bet arī ļaut smalki izjust visu Abaja darba 
dziļumu un oriģinalitāti, viņa humānistisko un filozofisko pasaules uzskatu. Krājumā lasāmi sla
venākie Abaja poētiskie darbi, kurus dzejnieks radījis savos radošo ziedu laikos.

UDK	 821.512.122-1

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001035611
Francis, Suzanne. Raja un pēdējais pūķis : kinostāsts / [adaptējusi] Suzanne 
Francis ; tulkojis Kristaps Baķis ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Eg
mont, [2021]. — 61, [3] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Raya and the Last Dragon Storybook. — ISBN 978-9934-16-
925-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sensenos laikos pasaku pasaulē cilvēki un pūķi dzīvoja mierā un saskaņā. 
Kad zemi apdraudēja ļauni briesmoņi, pūķi upurēja sevi, lai glābtu cilvēci. Piecsimt gadus vēlāk 
briesmoņi ir atgriezušies, un vientuļajai cīnītājai Rajai jāatrod pēdējais pūķis, lai tos apturētu.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034272
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035611
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001034180
Tukuma gadagrāmata : (laikraksta „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” pielikums) / re
daktore Ivonna Plaude. — Tukums : Novadu Ziņas, 2020.

2021, 25. gadagājums. — 400 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
Rakstu autori: Rūta Fjodorova, Dārta Belcāne, Liena Trēde, Baiba Reinsone, 
Agita Puķīte, Dace Lukševica, Pēteris Heimanis, Rinalds Rullis, Inese Dru
dze. — Tekstā stāsta: Jānis Auziņš-Auzuleitis, Arnolds Strazdiņš, Agnis Ābele, 
Artūrs Jansons, Staņislavs Peipiņš. — Intervējamās personas: Lāsma Kugrēna, 
Edmunds Freibergs. — Intervētāji: Jānis Siliņš, Arnis Šablovskis. — Bibliogrā
fija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8895-1-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gadagrāmata ir tradīcija, kur ir gan informācija, gan padomi, gan kalendāra 
daļa. Novada hronika iznākusi jau 25. reizi. Un, kā jau hronikai pienākas, tā ir ar pamatīgu atskatu 
pagātnē. Lai novērtētu, cik daudz paveikts, radīts, kopīgi izsāpēts un izgavilēts. Lai, atgādinot sev 
un citiem pagātnes ļaužu veikumu, apzinātos savu varēšanu un pasmeltos tajā spēku. Turklāt — 
ne tikai spēku, bet arī iedvesmu nākotnei.

UDK	 908(474.332)(059)+050.9(474.3)

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

Kopkataloga Id: 001036517
Liepiņa, Kristīne. Pamirs: mana sirds mīlestībā / Kristīne un Kristaps Lie
piņi ; redaktore Ita Ankoriņa ; Kristapa Liepiņa zīmējumi, fotogrāfijas un vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 295, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-0-9292-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir kalnā kāpēju Kristīnes un Kristapa Liepiņu skaista pieredzes grāmata. 
Viņi kāpj kalnā, pārvarot bailes no augstuma un no sevis. Ieraugot, ka ir vēl cita pasaule bez mūsu 
ikdienas. Tā, kurā kalns pieduras debesīm un tu pats pieduries sev. Un kurā tu saproti — esība 
brīžiem nav viegla, bet tā nav nedz fatāla, nedz nolemta. Jāiemācās vien pareizi elpot. Pamirs ir 
septiņtūkstošnieks, tur kāpējs ir uz robežas. Un šī robeža ir ļoti smalka. Grāmatas vērtība: tajā 
var saredzēt to, ko daudzi, jo īpaši kalnu profesionāļi, kalnos vairs nesaskata — emocijas, bailes, 
šaubas, attieksmi.

UDK	 913(5-191.20

Kopkataloga Id: 001037549
Pastaiga pa skaisto Liepāju / projekta vadītājs Andris Ivanovs ; ievads: biedrība 
„Liepāja 400”. — Liepāja : Biedrība „Liepāja 400”, 2021. — 211 lpp. : faksimili, ilus
trācijas ; 22×30 cm. — ISBN 978-9934-23-266-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Senas fotogrāfijas ir kā īsta laika mašīna. Par tādu ceļojumu pagātnē kļūs 
albums „Pastaiga pa skaisto Liepāju”, kurā ietverti vairāk nekā divsimt pagājušā gadsimta 20. un 
30. gadu fotoattēlu. Nav šaubu, ka šī ir grāmata, kurai jābūt katra liepājnieka grāmatplauktā. Tā 
parāda, cik skaita bija senā Liepāja, kad to vēl nebija skāris II pasaules kara posts. Tā ļauj izjust tā 
laika noskaņu un sadzīvi, kā arī palīdz uzturēt dzīvu saikni starp mūsdienām un pagātni. Grāmata 
ir labs izziņas avots tiem, kas interesējas par arhitektūru, pilsētbūvniecību un plānošanu. Izde
vums atklāj Liepājas savdabību un tās nozīmi Latvijas pilsētu attīstības kontekstā.

UDK	 913(474.321.2)(084.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034180
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036517
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037549
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Kopkataloga Id: 001033768
Šīmanis, Gints. Man saujā dzintars / sastādījis Gints Šīmanis ; redaktors Andris 
Cekuls. — [Mazviļņi, Salacgrīvas novads] : Biedrība „Bibliokuģis” Krišjānis Val
demārs, [2020]. — 60, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8896-1-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jaunais gads Bibliokuģim aizsācies ar grāmatu par mūsu nacionālo simbo
lu — saules akmeni. Tajā apkopota izziņas braucienos pa „dzintara ceļu” iegūtā vērtīgā informā
cija, kā šis nosveķis nes miljoniem gadu senas liecības un uzdod mīklas vēl šobaltdien. Grāmata 
izdota ar Salacgrīvas novada domes atbalstu, rosinot „Dzintara ceļa” pēdas meklēt arī Vidzemes 
jūrmalā.

UDK	 913(4-11)

Kopkataloga Id: 001031431
Valsts izglītības satura centrs. Ģeogrāfija II : padziļinātā kursa programmas 
paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja Ģirts Burgmanis, Iveta Eglīte, 
Imants Kukuļs, Ivars Strautnieks un Zaiga Tenisone ; mācību satura recenzen
te Zita Andersone ; zinātniskā recenzente Maija Rozīte ; Valsts izglītības satu
ra centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(60 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,39 MB. — ISBN 978-9934-24-007-2 (PDF).

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

UDK	 91(075.8)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001037137
Krastiņš, Edmunds. Krišjānis Valdemārs : dzīves hronika / Edmunds Kras
tiņš. — Rīga : KL2020, 2021. — 480 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 463.-471. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 
472.-478. lpp. — ISBN 978-9934-23-317-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krišjānis Valdemārs dēvēts gan par latviešu, gan igauņu kuģniecības tēvu. 
Viņš bija pirmās latviešu tautas atmodas neformālais vadītājs, kurš izcilo spēju dēļ ieguva tādu 
ietekmi Pēterburgā un Maskavā, kādu Krievijas impērijas laikā nesasniedza neviens cits latvietis. 
Tomēr centieni palīdzēt latviešiem K. Valdemāram dārgi maksāja — viņu vajāja konservatīvie vā
cbaltieši, piemeklēja finansiālās neveiksmes, lielāko daļu mūža viņam nācās pavadīt ārpus dzim
tās Kurzemes. Šī grāmata ir K. Valdemāra dzīves hronika, kura atklāj ne tikai svarīgāko veikumu 
un publicistisko darbību, bet arī viņa personību.

UDK	 929(474.3)”18”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033768
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001031431
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037137
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94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001033485
Edelmans, Abrahams. 20. gadsimts. Vēstule / Abrahams Edelmans ; sastādītāja 
Ineta Zelča Sīmansone ; ievada autors Iļja Ļenskis ; zinātniskais redaktors Dr.hist. 
Uldis Neiburgs ; tulkojums no krievu valodas: Artis Ērglis ; literārā redaktore Si
gita Kušnere ; grafiskais dizains: Edvards Percevs. — [Rīga] : Creative Museum, 
2020. — 1 mape (71 lp.) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Ietver bib
liogrāfiju uz mapes atloka. — Oriģinālnosaukums: 20-й век. Письмо. — ISBN 
9789934855498 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Turpinot apjomīgos pētījumus „Ebreju Rēzekne” un „Kārsavas stāsti”, dom
nīca izdevusi Kārsavā dzimušā, holokaustu pārdzīvojušā un pašlaik Izraēlā dzīvojošā Abrahama 
Edelmana atmiņas par dzimtas dzīvi Kārsavā un viņa paša pieredzi 20. gadsimta gaitā Kārsavā, 
Rīgā un Maskavā. A. Edelmana ģimenes vēstures stāsts ir ietērpts vēstuļu, atmiņu un fotouzņē
mumu formā. Tas ir atklāts un daudzšķautnains mikrovēstures piemērs, kas ļauj labāk izprast 
dažādu tautību cilvēku — ebreju, latviešu, krievu, vācu u.c. dzīves pieredzi sarežģītā laikā gandrīz 
visa 20. gadsimta garumā.

UDK	 94(474.383)(=411.16)(093.3)

Kopkataloga Id: 001033479
Edelman, Abraham. 20th century. A Letter / Abraham Edelman ; anthologist 
Ineta Zelča Sīmansone ; introduction: Ilya Lensky ; history consultant Dr.hist. Ul
dis Neiburgs ; translation from Russian: Jānis Balodis ; literary editor Laine Krist
berga ; design: Edvards Percevs. — [Rīga] : Creative Museum, 2020. — 1 mape 
(71 lp.) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Ietver bibliogrāfiju uz mapes at
loka. — Oriģinālnosaukums: 20-й век. Письмо. — ISBN 9789934855498 (kļūda).
UDK	 94(474.383)(=411.16)(093.3)

Kopkataloga Id: 001036964
Королёв, Максим Геннадьевич. Латышская операция в БССР : моногра
фия : научное издание / Максим Королёв, Андрей Герберг ; рецензенты: 
В.И. Меньковский, А.В. Шубин, Я. Риекстиньш. — Рига : [LU Akadēmiskais 
apgāds], 2021. — 319 lpp. : faksimili, diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu valodā, kopsavil
kums latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-652-3 (brošēts).
UDK	 94(476)(=174)”1917/1939”

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001035394
Eglīte, Benita. Ar bērna acīm : Sibīrijas zīmējumi un atmiņas / Benita Eglīte 
(zīmējumi un atmiņas), Anda Līce (pārdomas) ; ievads: Valters Nollendorfs ; 
redaktore Inguna Role ; redkolēģija: Taiga Kokneviča, Gundega Michele, Lelde 
Neimane, Solvita Vība ; mākslinieks Rolands Vēgners. — Rīga : Latvijas Okupā
cijas muzeja biedrība : Apgāds „Brīvs”, 2021. — 96 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 
21×24 cm. — ISBN 978-9934-8919-1-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  25. marts pirms 72 gadiem izjauca arī Benitas Eglītes dzīvi. Viņu ģimene no 
Annenieku pagasta tika izsūtīta uz Omskas apgabala Odeskas rajonu. 11 gadu vecā Benita Sibīrijā 
sāka zīmēt un darbiņus kā pastkartes sūtīja uz Latviju. Nu zīmējumi, kas glabājas Okupācijas 
muzejā, apkopoti šajā grāmatā. Vairāk nekā 40 zīmējumos, kas līdz pat 1956. gadam tika sūtīti uz 
Latviju, redzams viss izsūtījuma ceļš līdz Omskai. Cilvēki vagonos, sliežu ceļš, Krievijas stepes. 
Arī ikdienas dzīve izsūtījumā izzīmēta ar apbrīnojumu precizitāti. Zīmējumus papildina Benitas 
Eglītes atmiņas, kā arī publicistes Andas Līces izsūtījuma stāsts un pārdomas.

UDK	 94(474.3)(093.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033485
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033479
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001036964
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035394
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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: 001035746
Ražuks, Romualds. Latvijas Tautas fronte barikādēs / Romualds Ražuks ; literārā 
redaktore Ieva Kalniņa ; recenzenti: Dr.hist. Jānis Ķeruss, Dr.habil.sc. Kārlis Krēs
liņš ; konsultanti: Renārs Zaļais, Inguna Ebela, Jeremejs Reinis Druvietis. — Rīga : 
1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, [2021]. — 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 24 cm. — Ziņas par autoru: 7.-8. lpp. — Bibliogrāfija: 362.-368. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 369.-383. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-9568-6-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatu var uzskatīt par pirmo darbu, kurā vienkārši un sistemātiski atspo
guļoti 1991. gada krīzes cēloņi un norišu hronoloģija. Grāmatā kliedēts mīts par to, ka barikādes 
radās pēkšņi un stihiski. Līdzās personiskām atmiņām un laikabiedru intervijām, autors apko
pojis dokumentālas liecības par to, ka gatavošanās barikādēm sākās jau uzreiz pēc 1990. gada 4. 
maija, kad notika pirmie uzbrukumi neatkarību atjaunojušai LR Augstākajai padomei. Aprakstā
mais periods noslēdzas ar 1991. gada augustu, kad mūsu valsts neatkarība tiek pasludināta „de 
jure”. Grāmatā detalizēti analizēts 1990. gada 11. decembrī LTF pieņemtais rīcības plāns „X stun
dai”, pateicoties kuram un Latvijas iedzīvotāju varonībai tika nosargāta mūsu valsts neatkarība 
1991. gada janvārī.

UDK	 94(474.3)”1986/1991”+329.71(474.3)

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=001035746
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