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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 001041551
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. — 227, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, tabu-
las ; 20 cm. — „ISSN 1407-0413”—Titullapas 2. pusē. — LZA gadagrāmatās 
publicēto dokumentu rādītājs: 208.-[215.] lpp. un Latvijas zinātnes organizē-
šanā iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: 224.-[228.] lpp. — Ietver biblio-
grāfiju. — ISBN 978-9934-599-12-5 (brošēts).

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. Šī mērķa sasniegša-
nai ir uzrunātas Baltijas jūras reģiona valstu zinātņu akadēmijas turpmākai sadarbībai inovāciju 
platformas veidošanā. Un mēs esam apņēmības pilni šo virzību turpināt. Zinātņu akadēmija stip-
rina savu darbību arī humanitāro un sociālo zinātņu dimensijā, rūpējoties par Latvijas 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: 001041510
Latvian Academy of Sciences. Yearbook / editorial board: Ojārs Spārītis (edi-
tor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor Antra Legzdiņa ; design: 
Inta Sarkane ; Latvian Academy of Sciences. — [Rīga] : Zinātne, [2021].

2021. — 128 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — Ietver 
bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-599-13-2 (brošēts).

UDK	 001(474.3)(058)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041551
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041510
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005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001041835
DOS: darbības organizēšanas spēle / redaktors Dr.oec. Boriss Jarnovs ; vāka 
dizains: Nikolajs Tihonovs ; priekšvārds: Arnis Rītups = ОДИ: организацион-
но-деятельностная игра / редактор Dr.oec. Борис Ярнов ; дизайн обложки: 
Николай Тихонов. — Rīga : [Mihails Silovs], 2021. — 111 lpp., 111 lpp. : ilustrā-
cijas ; 22 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, dalīta paginācija. — Ietver biblio-
grāfiju. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. — Oriģinālnosaukums: ОДИ: 
организационно-деятельностная игра. — ISBN 978-9934-9023-0-7 (iesiets, 
latviešu valodā) ; 978-9934-9023-1-4 (iesiets, krievu valodā).
UDK	 005(082)

Kopkataloga Id: 001040001
Mayr, Richard. Group Composition of Risk Assessments and Sustainability of 
Risk Management Supported Decision Making : doctoral thesis submitted for 
the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Richard Mayr ; 
supervisor Dr. Johannes Lüthi ; University of Latvia. Faculty of Business, Man-
agement and Economics. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 208 lp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 175.-193. lp.
UDK	 005.334:005.332.3(043)

Kopkataloga Id: 001039993
Mayr, Richard. Group Composition of Risk Assessments and Sustainability of 
Risk Management Supported Decision Making : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Rich-
ard Mayr ; supervisor Johannes Lüthi ; reviewers: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, 
Dr.oec. Dzintra Atstāja, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; University of Latvia. Faculty 
of Business, Management and Economics = Risku novērtēšanas grupu sastāvs un 
risku pārvaldības atbalstītu lēmumu pieņemšanas ilgtspēja : promocijas darba 
kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā 
iegūšanai / Richard Mayr ; darba zinātniskais vadītājs Johannes Lüthi ; darba 
recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Dzintra Atstāja, Dr.oec. Tatjana 
Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultā-
te. — Rīga : University of Latvia, 2021. — 86 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 84.-86. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atse-
višķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-653-0 
(brošēts).
UDK	 005.334:005.332.3(043)

Kopkataloga Id: 001041819
Silovs, Mihails. Loģiskās struktūras pieeja : projektu plānošanas un vadības 
galvenais instruments : rokasgrāmata / Mihails Silovs ; priekšvārds: Irina Pilve-
re. — Rīga : [Autorizdevums], 2021. — 128 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 126.-128. lpp. — ISBN 978-9934-23-295-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmata atklāj projektu plānošanas praktisko pusi, kas balstīta uz lo-
ģiskās struktūras pieejas priekšrocību izmantošanu, veicot projektu plānošanu dažādās sfērās. 
Tā palīdzēs pielietot teorētiskās zināšanas, lai saņemtu finansējumu, plānojot liela apjoma pro-
jektus jebkurā nozarē. Grāmatā teorija maksimāli pietuvināta praksei. Tas ir autora mēģinājums 
apkopot pieejamās zināšanas, papildinot ar piemēriem no savas projekta vadības prakses ziv-
saimniecības jomā.

UDK	 005.8(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041835
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040001
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039993
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041819
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06  Vispārīga rakstura organizācijas

Kopkataloga Id: 001035179
Valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” darbības (rezultātu un ie-
guldījuma) izvērtēšana : izvērtējuma rezultātu ziņojums / Latvijas Kultūras 
akadēmija un Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija. — [Rīga] : Latvijas 
Kultūras akadēmija, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (138 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 3,15 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Pētījuma mērķis — noteikt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas 
„NVO fonds” darbības rezultātus no 2016. gada līdz 2020. gadam un to ieguldījumu programmas 
virsmērķa — stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā — sasniegšanā. Piecos 
gados 153 organizācijas īstenojušas kopumā 254 projektus. Izvērtējumā tiek sniegts plašs un de-
talizēts pārskats par ieguldījumu daudzveidību, sasniegtajām mērķgrupām, projektu tematiska-
jām jomām un īstenotajām aktivitātēm, kā arī ilgtspēju.

UDK	 061.2(474.3)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001035609
Maģiskie vienradži : krāsojamais albums / [ilustrējusi] Penny Bell. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2020]. — 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 28 cm + pielikums 
(krāsu palete ar otu). — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Unicorn 
Magic. — ISBN 978-9934-16-814-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Radi apburošus mākslas darbus, izmantojot mirdzošo krāsu paleti! Komplek-
tā 7 mirdzošas krāsas, ota, 8 brīnišķīgi plakāti.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001035631
Mana pirmā pulksteņa grāmata / [ilustrējusi] Becky Down ; tulkojusi Linda Kal-
na. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
26 cm. — (Es mācos!). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My 
First Clock Book. — ISBN 978-9934-16-893-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī aizraujošā grāmatiņa ar grozāmiem pulksteņa rādītājiem būs lielisks pa-
līgs, lai bērns sāktu pazīt pulksteni. Kopīgi grieziet rādītājus uz ciparnīcas un lasiet, kā dzīvnieci-
ņiem sokas skolas gaitās!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001040195
Mācos rotaļājoties / no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. 

Lauku fermā. — 1 kārba (grāmata, 6 nenumurētas lpp., 12 attēlu kartītes) : 
ilustrācijas ; 24×28×4 cm. — Pielikumā 12 papes figūriņas ar lauku fermas 
attēliem. — Oriģinālnosaukums: First Learning Play Set. Farm. — ISBN 978-
9934-0-9198-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Košie attēli palīdzēs mazulim veidot vārdu krājumu, bet, atlasot un pareiza-
jās vietās ievietojot biezās papes figūriņas, bērns attīstīs vērīgumu un pirkstu veiklību.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001040193
Mācos rotaļājoties / no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. 

Lido, peld un brauc. — 1 kārba (grāmata, 6 nenumurētas lpp., 12 attēlu kar-
tītes) : ilustrācijas ; 24×28×4 cm. — Pielikumā 12 papes figūriņas ar dažādu 
transportlīdzekļu attēliem. — Oriģinālnosaukums: First Learning Play Set. 
Things That Go. — ISBN 978-9934-0-9199-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Košie attēli palīdzēs mazulim veidot vārdu krājumu, bet, atlasot un pareiza-
jās vietās ievietojot biezās papes figūriņas, bērns attīstīs vērīgumu un pirkstu veiklību.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035179
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035609
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040195
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040193
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Kopkataloga Id: 001039774
Niedźwiadek, Agnieszka. Pikseļu māksla / [ilustrācijas]: Agnieszka Niedźwia-
dek. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 

Dzīvnieki. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska 
satura. — Oriģinālnosaukums: Pixel Art. Animals. — ISBN 978-9934-16-871-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir iekļauti dažādi pikseļu mākslas paraugi. Lai izveidotu tādu pašu 
attēlu uz blakus esošajām tukšajām rūtiņām, rūpīgi apskati zīmējumu un saskaiti rūtiņas, pirms 
sāc krāsot.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001039776
Niedźwiadek, Agnieszka. Pikseļu māksla / [ilustrācijas]: Agnieszka Niedźwia-
dek. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 

Lauku sētā. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska 
satura. — Oriģinālnosaukums: Pixel Art. Farm. — ISBN 978-9934-16-873-4 
(brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001039778
Niedźwiadek, Agnieszka. Pikseļu māksla / [ilustrācijas]: Agnieszka Niedźwia-
dek. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. 

Pirāti. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska satu-
ra. — Oriģinālnosaukums: Pixel Art. Pirates. — ISBN 978-9934-16-872-7 (bro-
šēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001039762
Paw Patrol : krāsojamā grāmata. — Rīga : Egmont Latvija, [2021].

Uz priekšu, varoņi!. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrāci-
jas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. 
Mighty Pups Mighty Action: Colouring Book. — ISBN 978-9934-16-973-1 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Uzasini zīmuļus un esi gatavs varenam piedzīvojumam! Piešķir drosmīgas 
krāsas brašajiem kucēniem šajā grāmatiņā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001039757
Peppa Pig : krāsojamā grāmata. — Rīga : Egmont Latvija, [2021].

Pepa palīdz. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — „Peppa Pig created by Neville Astley and Mark Baker”—Iespiedzi-
ņās. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. Peppa 
Helps Out. — ISBN 978-9934-16-969-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pepa ar prieku palīdz ģimenei un draugiem. Ņem krītiņus vai zīmuļus un 
iedzīvini sirsnīgos attēlus košās krāsās.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001039767
Transformers : krāso drosmīgi!. — Rīga : Egmont Latvija, [2021].

Robots in Disguise. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilus-
trācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Transfor-
mers. Robots in Disguise. — ISBN 978-9934-16-971-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus krāsošanas piederumus un trauc palīgā bezbailīgajiem auto-
botiem uzveikt deceptikonus. Košās uzlīmes lai sniedz vairāk drosmes!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039774
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039776
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039778
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039762
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039757
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039767
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Kopkataloga Id: 001041615
Vienradži, sliņķi, jūrradži un citi! / redaktore Sarmīte Lomovceva ; tulkojums 
latviešu valodā: Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 18 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālno-
saukums: Unicorns, Sloths, Mermicorns and More!. — ISBN 978-9934-0-9013-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata palīdzēs izveidot pašam savus brīnumainos varoņus — žirafi, 
nāru, vienradzi un daudzus citus. Izkrāso tos, piespied un izņem laukā no lappuses! Atliek tikai 
savienot detaļas!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041615
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 001040154
Trompets, Modris. Akmeņi veselībai un labsajūtai / Modris Trompets ; grāmatas 
un vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; Ināra Ķempeļa un Aigara Truhina fotogrā-
fijas ; redaktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 240 lpp. : ilus-
trācijas, tabulas ; 25 cm. — Ietver rādītāju. — ISBN 978-9934-0-8788-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ilustrēts ceļvedis akmeņu maģiskajā pasaulē. Grāmatā apkopota daudzveidī-
ga informācija par 200 minerāliem un iežiem, lai ikviens interesents varētu izmantot to ķīmisko 
sastāvu, krāsu un vibrācijas savas veselības un labsajūtas uzlabošanai.

UDK	 133.52(035)+615.85(035)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001040032
Hīters, Geralds. Ko darīt ar bailēm? : par mākslu pieņemt dzīves neparedzamī-
bu / Geralds Hīters ; no vācu valodas tulkojusi Laura Tidriķe ; literārā redaktore 
Ingrīda Sjomkāne ; zinātniskā konsultante Sandra Vestermane. — Rīga : Ziedu 
enerģija, 2021. — 95 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Wege aus der Angst. — 
ISBN 978-9934-8701-9-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā tiek aplūkoti daudzi būtiski jautājumi. No kā tad mēs īsti baidāmies? 
Kā bailes spēj izplatīties ātrāk par vīrusiem? Kā bailes ietekmē mūsu domas, emocijas un rīcību? 
Kā bailes mūs sargā no briesmām, palīdz mācīties no kļūdām un attīstīties? Kuras bailes ir pa-
matotas un noderīgas, bet kuras apspiež organisma dabiskās aizsargspējas, neļauj skaidri domāt, 
pieņemt lēmumus un padara mūs par manipulāciju objektiem? Kā varam kļūt noturīgāki pret 
informāciju, kuras mērķis ir vairot bailes? Kāpēc bailes ir mūsu svarīgākā ceļa zīme uz brīvību?

UDK	 159.942.5

Kopkataloga Id: 001041577
Līdums, Gatis. Pāru (ne)būšanas : psihoterapeita piezīmes par 10 baušļiem un 
pāru attiecībām / Gatis Līdums ; vāka un grāmatas dizains: Aigars Truhins ; re-
daktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 221, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-9229-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izveidojoties pārim, sākas abu kopīgās pieredzes veidošana un „pierīvēša-
nās”. Tas ir visai piņķerīgs process, jo katrs nāk ar savu unikālo pieredzi un dzimtas tradīcijām, un 
tieši tās uzskata par īsto pamatu kopīgajai dzīvei. Lūk, arī iemesls kašķim: katram ir intuitīvs un 
uz personīgo pieredzi balstīts „pareizais” viedoklis par to, kā vajadzētu būt, bet realitāte atšķiras. 
Grāmatā autors izklāsta visai triviālas tēmas, kurām, izrādās, ir būtiska nozīme ikdienas dzīvē un 
sazobes veidošanā ar tuvākajiem cilvēkiem.

UDK	 159.922.1

Kopkataloga Id: 001042619
Mellers, Mihaels Lūkass. Patiesība sākas divatā : pāris sarunājas / Mihaels Lū-
kass Mellers ; no vācu valodas tulkojusi Baiba Cekule ; vāka noformējums: Anna 
Krilova ; zinātniskais konsultants Toms Babincevs. — [Rīga] : Ģimenes psiholoģi-
jas centrs LĪNA, [2021]. — 246, [6] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Die Wahr-
heit Beginnt zu Zweit. — ISBN 978-9934-8873-4-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autors ne tikai ļauj ieskatīties reālu pāru sarunās, bet sniedz dziļu skaidroju-
mu, kas ļaus aizdomāties gan lasītājam, kas domā par komunikāciju partnerattiecībās, gan spe-
ciālistiem, kas strādā ar pāra jautājumiem. Mellera skatījums ļauj pārvarēt bailes, parādot, cik 
attiecības var būt dzīvas. Kas slēpjas aiz strīda? Kā, uzliesmojot dusmām, palikt attiecībās, kā dot 
brīvu telpu attīstībai un ļaut piedzīvot dažādas emocijas — bailes, dusmas, vilšanos? Grāmata 
aicina būt drosmīgiem un mācīties pāru sarunas, lai satiktos Mīlestībā.

UDK	 159.922.1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040154
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040032
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041577
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042619
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001041594
Bībele viegli lasāmā valodā : Svēto Rakstu atstāstījums no Mateja Evaņģēlija līdz 
Atklāsmes grāmatai / [teksts]: Janice Emmerson ; izdevuma redaktore Ingūna 
Pūkaine ; tulkotāja Ailita Kuka ; redaktore Ilze Antēna. — Rīga : Sauleja, 2021.

Jaunā Derība. — 110 lpp. ; 17 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Quick and Easy Read Bible. New Testament. — ISBN 978-9934-
8961-2-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bībele viegli lasāmā valodā — Jaunā Derība, plūst kā upe no Jēzus evaņģēliju 
notikumiem Apustuļu darbos un iedvesmojošām vēstulēm, noslēdzoties ar Jēzus Bībeles pēdējo, 
Atklāsmes grāmatu.

UDK	 27-246

Kopkataloga Id: 001040037
Gērgiss, Šerīfs. Kas ir laulība? : vīrieša un sievietes savienības aizstāvība / Še-
rīfs Gērgiss, Raians T. Andersons, Roberts P. Džordžs ; tulkotāji: Valters Zariņš 
un Krišjānis Lācis ; redaktore Agnese Irbe ; literārais konsultants Arturs Han-
sons ; vāka mākslinieks Arvils Feldmanis. — Liepāja : Kodoka, [2021]. — 174 lpp. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 147.-171. lpp. un rādītājs: 173.-174. lpp. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: What is Marriage? Man and Women: a 
Defense. — ISBN 978-9934-23-345-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mūsdienās arvien plešas plašumā diskusijas par viendzimuma laulību. Lai 
gan varētu likties, ka runa ir par viendzimuma attiecībām, patiesībā runa ir par laulību. Nav runa 
par to, kam ļaut laulāties, bet gan par to, kas ir laulība. Un tas ir izšķirīgs punkts un izšķirīgs brīdis 
gadiem ilgajā cīņā starp diviem skatījumiem uz laulības jēgu.

UDK	 27-45

Kopkataloga Id: 001041604
Heigins, Kenets E. Izpirkts no nabadzības, slimībām un garīgās nāves / Kenets 
E. Heigins. — [Jelgava] : Jelgavas kristiešu draudze „Godība”, [2021]. — 67 lpp. ; 
15×9 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Redeemed from 
Poverty Sickness, and Spiritual Death. — ISBN 978-9934-8786-8-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā Kenets E. Heigins sīki paskaidro to, kā Jēzus Kristus mūs izpirka 
no Vecās Derības bauslības lāsta un atvēra mums ceļu uz Ābrahāma svētībām — finansiālu lab-
klājību, veselību un garīgu izpirkšanu.

UDK	 27-584

Kopkataloga Id: 001041606
Heigins, Kenets E. Īsta ticība / Kenets E Heigins. — [Jelgava] : Jelgavas kristiešu 
draudze „Godība”, [2021]. — 67 lpp. ; 15×9 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: The Real Faith. — ISBN 978-9934-8786-5-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kenets E. Heigins savā grāmatā „Īsta ticība” raksta — cilvēki lūdz Dievu, lai 
iegūtu ticību, taču ticība nāk vienīgi no Dieva Vārda dzirdēšanas.

UDK	 27-184.3

Kopkataloga Id: 001041599
Heigins, Kenets E. Kā atbrīvot savu ticību / Kenets E. Heigins. — [Jelgava] : Jel-
gavas kristiešu draudze „Godība”, [2021]. — 74 lpp. ; 15×9 cm. — Tulkots no an-
gļu valodas. — Oriģinālnosaukums: How to Turn Your Faith Loose. — ISBN 978-
9934-8786-7-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bībele mūs māca, ka, ticot ar savu sirdi un apliecinot ar savu muti, mēs iegū-
sim to, ko mēs sakām. Šajā grāmatā mācītājs Kenets E. Heigins izskaidro šo patiesību un saprota-
mi parāda to, ka apliecināšana ir veids, kādā ticība sevi izpauž.

UDK	 27-184.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041594
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040037
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041604
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041599
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Kopkataloga Id: 001041611
Heigins, Kenets E. Pareiza un nepareiza domāšana / Kenets E. Heigins. — [Jel-
gava] : Jelgavas kristiešu draudze „Godība”, [2021]. — 68 lpp. ; 15×9 cm. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Right and Wrong Thinking. — ISBN 
978-9934-8786-6-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atjauno savu prātu. Tas, kam tu tici, ir tavas domāšanas rezultāts. Ja tu do-
māsi nepareizi, tad arī ticēsi nepareizi. Dieva Vārda pārdomāšana jeb meditēšana palīdzēs tev 
sakārtot savu prātu.

UDK	 27-184.3

Kopkataloga Id: 001041812
Šablovskis, Arnis. Garīgo tiltu būvnieks Ivars Graudiņš / sastādītājs, priekš-
vārda autors Arnis Šablovskis ; literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Lau-
ra Feldberga. — Rīga : Kala Raksti, 2021. — 196, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-
9984-871-90-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ivars Graudiņš ir īpaša un neparasta personība Latvijas garīgajā vēsturē. Ār-
zemju latvietis, kurš 90. gadu nogalē no dzīves Amerikā pārcēlās uz Ružinas ciemu Latgalē. Biju-
šajā kafejnīcā izveidoja Lūgšanu namu un kristīgo centru. Šī grāmata tapusi, atzīmējot izcila kris-
tieša I. Graudiņa 70. dzimšanas dienu, kā arī 20. gadadienu, kopš pirmo reizi pēc viņa iniciatīvas 
Gaiziņā notika Latvijas kristīgo profesiju bīskapu tikšanās. Grāmatā apkopotas Ivara domubiedru 
liecības, kā arī fragmenti no viņa dienasgrāmatas.

UDK	 27-76-051(474.38)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041611
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041812
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001040364
Aldermane, Kerola. Satja Sai izglītība cilvēciskajās vērtībās : nodarbību plāni 
5. gadam : vecumposms 9-10 gadi / izstrādājusi Kerola Aldermane ; no angļu va-
lodas tulkojusi Indra Ķelpa. — [Sigulda] : Sokrata tautskola, [2021]. — 174 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Sathya Sai Education in Human Val-
ues. — ISBN 978-9934-8773-4-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas mērķis ir attīstīt bērnos raksturu un emocionālo inteliģenci. Tā ir 
mācību programma rakstura un sociālās, emocionālās un garīgās inteliģences attīstībai. Grāmata 
sastāv no nodarbību plāniem, kur katrā nodarbībā cilvēciskās vērtības ir integrētas ar citu kom-
petenču attīstību, piemēram, valodas, dabas zinību vai matemātikas attīstību.

UDK	 316.752(072)+159.923(072)+159.942(072)

Kopkataloga Id: 001034374
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference. (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Lat-
vijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference : sekcija „Indivīds 
un vara Baltijas kultūrtelpā” : tēžu krājums : 2021. gada 26 februāris = Session 
„The Individual and State Power in the Baltics” : abstracts / krājuma sastādītāja 
Ilze Boldāne-Zeļenkova ; angļu valodas redaktors Valdis Bērziņš ; priekšvārds: 
Gvido Straube, Guntis Zemītis ; Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures insti-
tūts. — [Rīga] : Latvijas Universitāte, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (27 lp., PDF) ; 
1,19 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopotas LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 
LU Latvijas vēstures institūta organizētās sekcijas „Indivīds un vara Baltijas kultūrtelpā” nolasīto 
referātu tēzes. Tajās aplūkota indivīda un varas mijiedarbība sociologu un vēsturnieku skatījumā 
visai plašā laika diapazonā — no 13. gs. līdz 20. gs. Tēzēs ietvertās atziņas balstītas padziļinātās 
rakstīto avotu studijās, ietver jaunākās zinātniskās atziņas pētāmajā problemātikā un reflektē 
par atsevišķu faktu interpretāciju plašsaziņas līdzekļos.

UDK	 316.37(474.3)(062)+94(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001029801
Valsts izglītības satura centrs. Kultūras pamati : pamatkursa programmas pa-
raugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Austra Avotiņa, Zane Bēķe, Inta 
Godiņa, Anda Laķe, Inese Pitkeviča, Ieva Švarca, Lita Vēvere, Ilze Vilkārse [un vēl 
5 sastādītāji] ; zinātniskā recenzente Nadežda Pazuhina ; mācību satura recen-
zente Inta Zankovska ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : tabulas ; 1,97 MB. — 
ISBN 978-9934-540-85-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pamatkursa „Kultūras pamati” 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 kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā vispā-
rīgajā mācību satura apguves līmenī.

UDK	 316.7(474.3)(073)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040364
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034374
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001029801
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32  Politika

Kopkataloga Id: 001041546
Emsis, Indulis. enkursakne / Indulis Emsis, Ingrīda Stroda ; atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva ; grafiskais noformējums: Ilze Emse-Grīnberga. — Rīga : Jumava, 
[2021]. — 142, [1] lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portre-
ti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-471-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autors saka: „Šī grāmata ir par saknēm savā dzimtā, tautā, dabā un zemē. 
Tas ir stāsts par lauku puikas ceļu dzīvē teju dzīves garumā. Kā Sprīdītis pasakā, tā ričračīgajos 
likteņa līkločos piedzīvoju daudz brīnumainu pārmaiņu un izaicinājumu, savas vadzvaigznes va-
dīts, atradu ceļu uz mājām pie saviem mīļajiem. Vidrūpe bija un ir mans aicinājums, profesija un 
vaļasprieks. Šo aicinājumu piepildot, esmu daudz mācījies un pieredzējis, lai šodien piekristu 
atziņai — jo lielākas ir tavas zināšanu un pieredzes lodes, jo lielāka tās saskares virsma ar nezi-
nāmo. Cik gan viegli lēmumus pieņemt tiem ļaudīm, kuri ir zināšanu uzkrāšanas sākumposmā!”.

UDK	 32(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001041581
Medvedevs, Sergejs. Krievu Leviatāna atgriešanās / Sergejs Medvedevs ; no 
krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literā-
rais redaktors Juris Lorencs. — Rīga : Jumava, [2021]. — 204, [1] lpp. ; 23 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Возвращение русского Левиафана. — ISBN 978-9934-20-
418-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  S. Medvedeva publicistika ir lielisks palīgs, lai atbrīvotos no vienkāršota un 
melnbalta skatījuma uz mūsdienu Krieviju. Būdams nepārprotams „rietumnieks” ar lielu kultū-
ras bagāžu, viņš pārliecinoši ieskicē jauno „pēc-Krimas” realitāti mūsu lielajā kaimiņvalstī. Tas ir 
laiks, kad Krievijas vara atklāti novēršas no Rietumu liberālās demokrātijas vērtībām. Tā vietā 
tiek konstruēts jauns „hibrīd-staļinisms” — ar agresīva nacionālisma retoriku, Rietumu un de-
mokrātiskās opozīcijas demonizēšanu, prezidenta dievišķošanu. Medvedevs vēlas redzēt Krievi-
ju kā normālu, modernu un civilizētu globālās pasaules elementu.

UDK	 32(470+571)”1991/…”

339  Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 001034973
Arestova, Ekaterina. The Activities of the Customs Authorities of the Russian 
Federation as Inquiry Bodies : monograph / Ekaterina Arestova. — Riga : Sci-
entific World, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (122 lp., PDF) ; 1,76 MB. — Ziņas par 
autori: 121. lp. — Bibliogrāfija: 120. lp. — ISBN 978-9934-8941-2-1 (PDF).
UDK	 339.54(470+571)+343.359.3(470+571)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001041553
Krimināllikums ; Likums „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas 
kārtību”. — Rīga : AFS, 2021. — 243, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-889-66-5 
(brošēts).
UDK	 343(474.3)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041546
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041581
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034973
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041553


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 9, 1.–15. maijs

11

Kopkataloga Id: 001042168
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2021. gada 5. mar-
tam / redaktors Māris Teteris ; Latvijas Republikas Prokuratūra. — Rīga : Latvijas 
Republikas Prokuratūra, 2021. — 488 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8620-8-3 
(brošēts).
UDK	 343.1(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001041416
Kriminālprocesa likums. — Rīga : AFS, 2021. — 423, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9984-889-67-2 (brošēts).
UDK	 343(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001039729
Meikališa, Ārija. Kriminālprocess : raksti, 2015-2020 / Ārija Meikališa, Kristīne 
Strada-Rozenberga ; vāku veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais ap-
gāds, 2021. — 678 lpp. : diagrammas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-657-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ar šo rakstu krājumu autores turpina pirms pieciem gadiem izdotās grā-
matas, kas iemantoja lielu popularitāti, tradīciju. Jaunajā krājumā iekļautie raksti atspoguļo gal-
venās aizvadīto 5 gadu aktualitātes kriminālprocesa tiesību jomā. Daudz uzmanības veltīts kri-
minālprocesuālo tiesību normu grozījumiem, to analīzei un vērtējumam. Aktuāls jautājums, kas 
guvis atspoguļojumu grāmatā, ir saistīts ar cietušo statusu kriminālprocesā, ar mantas konfis-
kāciju kriminālprocesa ietvaros. Otra apjomīgākā rakstu krājumā iekļautā tēma — tiesu prakses 
pētījumi par kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgos termiņos.

UDK	 343.1(474.3)(082)

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

Kopkataloga Id: 001039789
Defence Policy and the Armed Forces in Times of Pandemic / edited by Toms Ros-
toks and Guna Gavrilko ; language editing: Uldis Brūns ; cover design: Ieva Stūre ; 
introduction: Toms Rostoks. — [Rīga] : Konrad Adenauer Stiftung, 2020. — 190, 
[1] lpp. : diagrammas, tabulas : 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9984-9161-8-7 (brošēts).
UDK	 355.02(4)+616-036.22(4)+327+355.02

Kopkataloga Id: 001042609
Purviņš, Agris. Ģenerālis Pēteris Radziņš : pirmais Lāčplēsis un pirmais armijas 
komandieris / Agris Purviņš ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārais redaktors Andris Dzenis ; [ievads]: 
Gaidis Andrejs Zeibots. — Rīga : Jumava, [2020]. — 266, [5] lpp., 32 nenumurētas 
lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-20-404-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katrai tautai cīņā par brīvību ir simboli un varoņi, kuru nesavtīgā un profe-
sionālā rīcība spēja izšķirt cīņas gaitu. Arī Latvijā ir pieminekļi Neatkarības kara uzvarētājiem un 
mūsu nozīmīgākajiem varoņiem, bet tikai vēsturnieki, militārie speciālisti un neliela sabiedrības 
daļa zina par ģenerāļa Pētera Radziņa nozīmīgo un izšķirošo nozīmi Neatkarības cīņās. Stratē-
ģis, domātājs un karavīrs, patiess savas valsts patriots — tādu šajā grāmatā iepazīsiet ģenerāli 
Radziņu.

UDK	 355.08(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042168
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041416
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039729
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039789
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042609
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001034751
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums = Pedagogy: theory 
and practice : collection of scientific articles / redakcijas kolēģija: Dr.paed. Ru-
dīte Andersone, Dr.paed. Juris Grants, Dr.habil.paed. Tatjana Koķe, Dr.paed. Velta 
Ļubkina, Dr.paed. Ilga Salīte [un vēl 7 redaktori] ; atbildīgā redaktore Alīda Samu-
seviča ; literārās redaktores: Guna Pūce (latviešu valoda), Lāsma Latsone (angļu 
valoda) ; māksliniece Ginta Cukura-Šneidera ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : 
LiePA, 2021.

X [10], Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā ; Pedagoģiskās 
pieredzes inovācijas kompetenču pieejas īstenošanā = Quality dimensions of 
education in the knowledge society ; Innovations of pedagogical experience 
for implementation of competency-based approach. — 1 tiešsaistes resurss 
(107 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 6,44 MB. — „ISSN 2661-
5568”—Datnes 2. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu 
valodā.

UDK	 37(082)+37.01(082)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001040353
Ogres Mūzikas skola : 60 stāsti 60 gados / sastādītājas: Vineta Briška, Anda Bīri-
ņa ; mākslinieks Jānis Rožukalns ; priekšvārds: Atvars Lakstīgala. — Ogre : Ogres 
Mūzikas un mākslas skola, 2021. — 160 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Personu rādī-
tājs: 154.-159. lpp. — ISBN 978-9934-23-281-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atzīmējot Ogres mūzikas skolas 60. jubileju, grāmatā apkopotas absolventu, 
pedagogu un skolas direktoru atmiņas. Cilvēki, kuru dzīvēs Ogres Mūzikas skolai bijusi būtiska 
ietekme, dalās savos stāstos par skolas laikiem un to, kāda nozīme mūzikas skolai bijusi viņu 
turpmākajās dzīves gaitās.

UDK	 373.6:78(474.361)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034751
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040353
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001035206
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Math-
ematical Methods for Research Excellence : 79th Scientific Conference University 
of Latvia : book of abstracts = Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai : Latvijas 
Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference : tēžu krājums / sastādītā-
ja Daiga Cepīte-Frišfelde ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics 
and Optometry. — Riga : University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 853,11 KB. — Ietver bibliogrāfiju tēžu beigās. — Nosaukums 
un programma angļu un latviešu valodā, raksti angļu valodā.
UDK	 51-7:53(062)+51-7:5(062)

Kopkataloga Id: 001035297
Valsts izglītības satura centrs. Matemātika I : pamatkursa programmas pa-
raugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Sanita Balanda, Ilze France, Evija 
Jaunzeme, Sandra Krauze un Indra Pauliņa ; recenzenti: Baiba Āboltiņa un Dace 
Kūma ; konsultants Jānis Mencis ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (115 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 3,40 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-597-70-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Matemātikas pamatkursa programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu sko-
lotājiem īstenot MK noteikumus Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības stan-
dartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (2019) noteiktos plānotos skolē-
nam sasniedzamos rezultātus matemātikas mācību jomā.

UDK	 51(073)

Kopkataloga Id: 001035020
Valsts izglītības satura centrs. Shematiska zīmējuma veidošana problēmu ri-
sināšanā : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 7. klasi / izstrādāja: Ilze 
Gaņina, Liene Jankovska, Marta Mikīte, Jānis Vilciņš un Laila Zinberga. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (23 lp., PDF) : ilus-
trācijas, tabulas ; 1000,36 KB. — ISBN 978-9934-540-75-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Diagnosticējošā darba mērķis ir izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās 
puses un noskaidrot nepieciešamo atbalstu. Šo darbu rezultāti nav izmantojami, lai salīdzinātu 
skolas vai vērtētu skolotāju darbu. Diagnosticējošo vērtēšanu īsteno gan skolotājs, lai noteiktu 
skolēna mācīšanās vajadzības un plānotu turpmāko mācīšanās procesu, gan VISC, lai pilnveido-
tu pamatizglītības mācību saturu, uzlabotu mācību līdzekļu kvalitāti un pedagogu profesionālo 
kompetenci.

UDK	 51(079)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001034803
Plāte, Matīss. Polikristāla kušanas un termomehānisko spriegumu trīsdimen-
sionāla matemātiskā modelēšana peldošās zonas silīcija kristālu audzēšanas 
procesā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikas no-
zarē, apakšnozare: šķidrumu un gāzu mehānika / Matīss Plāte ; darba zinātnis-
kais vadītājs Dr.phys. Jānis Virbulis ; darba recenzenti: Dr.phys. Ilmārs Grants, 
Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs, Dr.phys. Gundars Ratnieks ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2021. — 34 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30.-34. lpp. — ISBN 
978-9934-18-644-8 (brošēts).
UDK	 532.783(043)+548.5(043)+548.5(043.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035206
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035297
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035020
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034803
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Kopkataloga Id: 001034833
Plāte, Matīss. Polikristāla kušanas un termomehānisko spriegumu trīsdimen-
sionāla matemātiskā modelēšana peldošās zonas silīcija kristālu audzēšanas 
procesā : zinātnisko publikāciju kopa / Matīss Plāte ; Latvijas Universitāte. Fizi-
kas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2021. — 32 dažādi numurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas ; 31 cm. — Promocijas 
darbs veidots kā zinātnisko publikāciju kopa. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts angļu valodā, titullapa un anotācija latviešu valodā.
UDK	 532.783(043)+548.5(043)

Kopkataloga Id: 001034815
Plāte, Matīss. Three-Dimensional Mathematical Modelling of Feedrod Melting 
and Thermomechanical Stresses in Floating Zone Silicon Crystal Growth Pro-
cess : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of physics, 
subfield: fluid mechanics / Matīss Plāte ; supervisor Dr.phys. Jānis Virbulis ; re-
viewers: Dr.phys. Ilmārs Grants, Dr.phys. Dmitry Bocharov, Dr.phys. Gundars Rat-
nieks ; University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — 
Riga : University of Latvia, 2021. — 35 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
31.-35. lpp. — ISBN 978-9934-18-645-5 (brošēts).
UDK	 532.783(043)+548.5(043)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 001032270
Пескова, Т. Ю. Основные методы биомониторинга пресноводных водоемов 
для использования в аквакультуре = Saldūdens ūdenstilpju biomonitoringa 
pamatmetodes izmantošanai akvakultūrā : учебное пособие / Т.Ю. Пескова, 
Г.К. Плотников, А. Шкуте, М. Пупиньш ; рецензенты: Георгий Алексеевич 
Москул, Andris Čeirāns ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (168 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,91 MB. — Bibliogrāfija: 159.-163. lp. — Teksts krievu 
valodā, nosaukums arī latviešu valodā. — ISBN 978-9984-14-905-9 (PDF).
UDK	 574.63(075.8)+639.389(075.8)+574.5(075.8)

58  Botānika

Kopkataloga Id: 001035607
Ceplis, Kristaps. Aiz upītes balti bērzi sudrabiņa lapiņām / redaktors Kristaps 
Ceplis ; literārā redaktore Sanita Dāboliņa ; māksliniece Māra Prātniece. — 
[Rīga] : Biedrība „Zaļās mājas”, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp., PDF) : ilus-
trācijas, tabulas ; 6,65 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 
9789934232282 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir tapusi, godinot bērzu un iedvesmojoties no ilggadējā skolēnu 
konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” darbiem, kuros pusaudži un jaunieši savākuši un apkopojuši 
uzzināto, kā arī atklājuši savas domas un atziņas par vienu no izplatītākajiem un vērtīgākajiem 
Latvijas kokiem — bērzu.

UDK	 630*2:582.632.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034833
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034815
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001032270
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035607
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59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001035200
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Bio-
loģijas sekcija. University of Latvia 79th Scientific Conference / sastādīja Gunita 
Deksne ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 
2021.

Zoology and Animal Ecology : abstract book : 28 January 2021, Nature House 
University of Latvia. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) ; 1008,81 KB. — No-
saukums un programma angļu un latviešu valodā, raksti angļu valodā.

UDK	 59(474.3)(062)+574(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035200
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000992603
Behmane, Daiga. Ārvalstu pacientu piesaisti noteicošie faktori un to saistība ar 
pacientu pieredzi un kopējo apmierinātību ar saņemto veselības aprūpes pakal-
pojumu Latvijā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zināt-
nes doktore (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Daiga Behmane ; 
darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Anda Batraga ; darba recenzenti: Dr.admin., 
Dr.tech. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec. Kārlis Ketners ; Lat-
vijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte = Determinants of 
Foreign Patient Acquisition and their Relation with Patient Experience and Ove-
rall Satisfaction with the Health Care Services Received in Latvia : summary of 
doctoral thesis, doctoral thesis in economic science for obtaining the degree of a 
doctor (Ph.D.) in economic and business / Daiga Behmane ; scientific supervisor 
Dr.oec. Anda Batraga ; reviewers: Dr.admin., Dr.tech. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Elīna 
Gaile-Sarkane, Dr.oec. Kārlis Ketners ; University of Latvia. Faculty of Business, 
Management and Economics. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 93 lpp. : 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 87.-93. lpp. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-18-539-7 (brošēts).
UDK	 614.2(474.3)(043)+614.253.8(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000992580
Behmane, Daiga. Ārvalstu pacientu piesaisti noteicošie faktori un to saistība ar 
pacientu pieredzi un kopējo apmierinātību ar saņemto veselības aprūpes pakal-
pojumu Latvijā : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore 
(Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Daiga Behmane ; darba zi-
nātniskā vadītāja Dr.oec. Anda Batraga ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības 
un ekonomikas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 226 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 176.-194. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 614.2(474.3)(043.3)

Kopkataloga Id: 001041822
Grietiņa, Santa. Izvēlīgā ēšana : no izvēlīga uz aizrautīgu ēdāju / Santa Grietiņa ; 
Leldes Graumanes grafiskais dizains ; ilustrācijas: Elīna Zelča, Dina Tauriņa. — 
[Rīga] : Autorizdevums, [2021]. — 207 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 
200.-207. lpp. — ISBN 978-9934-23-346-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bērnu audzināšana ir izaicinoša, un viņu ēšanas paradumi var pārbaudīt ve-
cāku pacietību. Šī grāmata ir tev, ja tu vēlies, lai bērns kopā ar ģimeni sēž pie galda un maltīšu 
laiks paiet bez stresa, lai bērns izbauda maltīti un pamēģina jaunus ēdienus.

UDK	 613.22

Kopkataloga Id: 001040357
Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija. Latvijas Ginekologu 
un dzemdību speciālistu asociācija : 30 gadu jubilejas izdevums : atskats tālākā 
un tuvākā dzemdniecības un ginekoloģijas vēsturē, ieskats 2020. gada situācijā 
specialitātē / galvenā redaktore Ilze Olšteina ; redaktore Vita Savicka ; māksli-
nieks Jānis Rožukalns. — [Rīga] : Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu 
asociācija, 2020. — 175, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-23-250-3 (iesiets).
UDK	 618(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992603
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992580
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041822
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040357
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Kopkataloga Id: 001035086
Latvijas Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, 
Latvija) Cilvēka fizioloģijas un uztveres sekcija. Latvijas Universitātes 79. 
starptautiskā zinātniskā konference : 2021. gada 12. un 14. februāris / Latvijas 
Universitāte, Latvijas Optometristu un optiķu asociācija. — [Rīga] : [Latvijas Uni-
versitāte], [2021].

Cilvēka fizioloģijas un uztveres sekcijas un LU un LOOA klīniski praktiskās 
konferences tēžu krājums. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., PDF) ; 1,09 MB. — LU 
Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas un Latvijas Optometristu un optiķu 
asociācijas kopīgā klīniski praktiskā konference.

UDK	 612.84(062)+617.7(062)

Kopkataloga Id: 001040351
Zvirbule, Elīna. Mana pirts grāmata : 30 padomi kā pareizi iet pirtī / Elīna Zvir-
bule, Mārtiņš Zvirbulis ; redaktore Ilma Rugāja. — [Rīga] : Biedrība „Latvijas 
pirtnieki”, [2021]. — 170, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-328-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvieši vienmēr ir zinājuši, ka pirts ir veselības avots, un lepojas ar pirts 
tradīcijām. Taču ne visiem ir zināms, kā tas pareizi un veselīgi darāms. Pēc grāmatas izlasīšanas 
apgūsiet — kā gūt labāko no savas pirts, kā veidot savu pirts rituālu soli pa solim, kā piemeklēt un 
sagatavot pirtsslotas, kādiem mērķiem izmantot dažādus augus un ēteriskās eļļas, kā attīrīt sevi 
un pirti, kā uzlabot savu pašsajūtu un veselību.

UDK	 615.832+613.46

Kopkataloga Id: 001040945
Плаудис, Янис Арвидс. С любовью, ваша Зилакална Марта / Янис Арвидс 
Плаудис ; редактор Елена Кононова ; художник Анна Кузнецова ; перевод-
чик Елена Сутра. — Рига : Ameija, [2020]. — 314, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 305.-[311.] lpp. — Teksts krievu valodā, tulkots no latviešu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Ar mīlestību, Jūsu Zilākalna Marta. — ISBN 978-
9934-8446-4-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jāņa Plauža grāmata ir unikāla ar to, ka tās veidotājiem bijusi iespēja uzklau-
sīt dziednieci Zilākalna Martu un iepazīties ar viņas redzējumu no tās saules. Grāmatā ievieto-
tas intervijas ar cilvēkiem, kas tikušies ar Zilākalna Martu, dziedniekiem, kuri salīdzina savas un 
Martas metodes, un sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Tajā apkopoti dažādu cilvēku skatījumi uz 
dziednieces dzīvi un viedokļi par viņas spēju pamatojumu un vērtējumu.

UDK	 615.89(474.3)(092)+615.85(474.3)(092)

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

Kopkataloga Id: 001042160
Jankauskis, Arvīds. Praktiski padomi jaunajiem inženieriem / Arvīds Jankaus-
kis, teksts un zīmējumi. — [Cēsis] : Sava grāmata, [2021]. — 163 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-604-08-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir apkopotas samērā vienkāršas pamatlietas no inženiera darba ik-
dienas, lai radītu priekšstatu par šīs profesijas būtību, un parādītu, ka inženiera darbs nesastāv 
tikai no sarežģītiem aprēķiniem. Grāmata ir uzrakstīta vienkāršā sarunvalodā, lai to var lasīt ik-
viens — gan tie, kas tikai apsver iespēju apgūt kādu no tehniskajām profesijām, gan inženieri, kas 
jau ir uzsākuši vai gatavojas uzsākt savas darba gaitas.

UDK	 621(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035086
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040351
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040945
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042160
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628  Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika

Kopkataloga Id: 001040933
Rīgas ūdensapgādei — 400 : Anno 1620 = Water Supply in Riga — 400 : Anno 
1620 / teksta sastādītāja Marta Dziļuma ; fotogrāfi: Gatis Rozenfelds, Jānis Frei-
bergs ; māksliniece Ieva Briede ; tulkotāja Māra Graustiņa ; konsultants Imants 
Jākobsons. — Rīga : Rīgas ūdens, [2021]. — 100, [2] lpp. : ilustrācijas, kartes, por-
treti ; 30 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-
344-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādi ir ūdens ceļi vēstures laika griežos, kādi tie turpināsies jaunajā gadu 
tūkstotī? „Rīgas ūdens”, rūpējoties par kvalitatīva ūdens piegādi visu rīdzinieku vajadzībām, 
atbildes meklē nepārtauktā darbā, pētījumos, jauno tehnoloģiju pielietojumā. Un dara visu, lai 
ūdens rīdziniekiem vienmēr būtu pašsaprotama ikdienas sastāvdaļa.

UDK	 628.1(474.362.2)(091)

630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 001020818
Jansone, Baiba. Augstuma pieauguma mainība parastās egles (Picea abies (L.) 
H. Karst.) tīraudzēs juvenilā vecumā : promocijas darba kopsavilkums zinātnis-
kā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības 
zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai / Baiba Jansone ; zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Li-
nards Sisenis, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa, Dr.silv. Āris Jansons ; oficiālie recenzen-
ti: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr.biol. Ina Alsiņa, Dr. Gediminas Brazaitis ; Latvijas 
Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — 
Salaspils : [Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”] ; [Jelgava] : [Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte], 2020. — 37 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 21 cm.
UDK	 630*56:582.475.3(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001020830
Jansone, Baiba. Augstuma pieauguma mainība parastās egles (Picea abies (L.) 
H. Karst.) tīraudzēs juvenilā vecumā : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda 
zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzi-
nātnē iegūšanai = Variation of Height Growth of Young Pure Norway Spruce (Pi-
cea abies (L.) H. Karst.) Stands : doctoral thesis for the doctoral degree doctor of 
science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / Baiba Jansone ; promocijas 
darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Linards Sisenis, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa, Dr.silv. 
Āris Jansons ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Dr.biol. Ina Alsiņa, Dr. 
Gediminas Brazaitis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. — Salaspils : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 96 lp., 
63 dažādi numurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Promocijas 
darba pamatā ir septiņas publikācijas. — Bibliogrāfija: 86.-96. lp. un zinātnisko 
publikāciju beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, zinātniskās publikācijas 
angļu valodā.
UDK	 630*56:582.475.3(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040933
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020818
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020830
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Kopkataloga Id: 001020616
Kalēja, Santa. Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie 
un ekonomiskie risinājumi starpcirtē : promocijas darba kopsavilkums zinātnis-
kā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības 
zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = Technological and Economic Solutions of Mech-
anised Forest Biofuel Production in Thinning : summary of the doctoral thesis for 
the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisher-
ies / Santa Kalēja ; zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Andis Lazdiņš, Dr.sc.ing. Ziedonis 
Sarmulis ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.silv. Linards Sisenis, PhD. 
Peeter Muiste ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. — Salaspils : [Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Sila-
va”] ; [Jelgava] : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2020. — 59 lpp. : dia-
grammas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 630*6(043)+630*32(043)+630*249(043)+630*36(043)

Kopkataloga Id: 001020624
Kalēja, Santa. Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie 
un ekonomiskie risinājumi starpcirtē = Technological and Economic Solutions 
of Mechanised Forest Biofuel Production in Thinning : promocijas darbs zināt-
nes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai nozarē lauksaimniecības un zivsaimniecī-
bas zinātnes, mežzinātne / Santa Kalēja ; promocijas darba vadītāji: Dr.silv. An-
dis Lazdiņš, Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts 
„Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. Kokapstrādes 
katedra. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 80 lp., 10 nenumurētas 
lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 68.-72. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 630*6(043)+630*32(043)+630*249(043)+630*36(043)

Kopkataloga Id: 001020663
Krišāns, Oskars. Parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) vēja noturības izmai-
ņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē : promocijas darba kop-
savilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības 
un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = The Effect of Root Rot and 
Bark-Stripping on Wind Stability of Norway Spruce (Picea Abies (L.) H. Karst.) : 
summary for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forest-
ry and fisheries / Oskars Krišāns ; zinātniskais vadītājs Dr.silv. Āris Jansons ; zi-
nātniskais konsultants Jānis Donis ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, 
Dr.oec. Irina Pilvere, PhD. Kalev Jogiste ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Si-
lava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : [Latvijas Valsts mež-
zinātnes institūts „Silava”] ; [Jelgava] : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 
2020. — 42 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un 
angļu valodā.
UDK	 630*18(043)+630*4(043)+582.475(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020624
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020663
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Kopkataloga Id: 001020672
Krišāns, Oskars. Parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) vēja noturības iz-
maiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē : promocijas darbs 
zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaim-
niecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = The Effect of Root Rot and Bark-Strip-
ping on Wind Stability of Norway Spruce (Picea Abies (L.) H. Karst.) : doctoral 
thesis for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry 
and fisheries / Oskars Krišāns ; promocijas darba vadītājs Dr.silv. Āris Jansons ; 
zinātniskais konsultants Jānis Donis ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Tālis Gaitnieks, 
Dr.oec. Irina Pilvere, PhD. Kalev Jogiste ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts 
„Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : [izgatavotājs nav 
zināms], 2020. — 60 lp., 53 dažādi numurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 31 cm. — Promocijas darba rezultāti ir apkopoti piecās publikācijās. — Bib-
liogrāfija: 54.-60. lp. un zinātnisko publikāciju beigās. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, zinātniskās publikācijas angļu valodā.
UDK	 630*18(043)+630*4(043)+582.475(043)

Kopkataloga Id: 001020788
Matisone, Ilze. Parastā oša Fraxinus excelsior L. destrukcija Latvijā: audžu suk-
cesija un oša atjaunošanās : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora 
grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, 
mežzinātnē iegūšanai = Dieback of Common Ash Fraxinus excelsior L. in Latvia: 
Species Succession and Ash Regeneration : summary of the doctoral thesis for 
the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisher-
ies / Ilze Matisone ; zinātniskie vadītāji: PhD Natālija Burņeviča, Dr.biol. Roberts 
Matisons, Dr.silv. Tālis Gaitnieks ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Olga Miezīte, Dr.silv. 
Dagnija Lazdiņa, PhD Vaidotas Lygis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Si-
lava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : [Latvijas Valsts mež-
zinātnes institūts „Silava”] ; [Jelgava] : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 
2020. — 57 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un 
angļu valodā.
UDK	 630*44(474.3)(043)+630*231(474.3)(043)+582.916.16(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001020802
Matisone, Ilze. Parastā oša Fraxinus excelsior L. destrukcija Latvijā: audžu suk-
cesija un oša atjaunošanās : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zināt-
nes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē 
iegūšanai = Dieback of Common Ash Fraxinus excelsior L. in Latvia: Species Suc-
cession and Ash Regeneration : doctoral thesis for the doctoral degree doctor of 
science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / Ilze Matisone ; promocijas 
darba vadītāji: PhD Natālija Burņeviča, Dr.biol. Roberts Matisons, Dr.silv. Tālis 
Gaitnieks ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Olga Miezīte, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa, PhD 
Vaidotas Lygis ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. — Salaspils : [izgatavotājs nav zināms], 2020. — 80 lp., 73 
dažādi numurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 31 cm. — Promo-
cijas darba rezultāti ir apkopoti deviņās publikācijās. — Bibliogrāfija: 68.-80. lp. 
un zinātnisko publikāciju beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, zinātniskās 
publikācijas angļu valodā.
UDK	 630*44(474.3)(043)+630*231(474.3)(043)+582.916.16(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020672
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020788
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020802


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 9, 1.–15. maijs

21

Kopkataloga Id: 001020445
Zimelis, Agris. Skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģisks ri-
sinājums : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes 
doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē ie-
gūšanai = Technology for Extraction and Transportation of Coniferous Stumps : 
summary of the doctoral thesis for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in 
agriculture, forestry and fisheries / Agris Zimelis ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. 
Ziedonis Sarmulis, Dr.silv. Andis Lazdiņš ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Mudrīte 
Daugaviete, Dr.silv. Linards Sisenis, Ph.D. Sergejs Mohovs ; Latvijas Valsts mež-
zinātnes institūts „Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : 
[Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”] ; [Jelgava] : [Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte], 2020. — 34 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts latviešu un 
angļu valodā.
UDK	 630*31(474.3)(043)+630*33(043)+630*89(043)

Kopkataloga Id: 001020455
Zimelis, Agris. Skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģisks risi-
nājums = Technology for Extraction and Transportation of Coniferous Stumps : 
promocijas darbs zinātnes doktora Ph.D. zinātniskā doktora grāda iegūšanai 
mežzinātnē, nozarē — lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzi-
nātne / Agris Zimelis ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Ziedonis 
Sarmulis, Dr.silv. Andis Lazdiņš ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Salaspils : [izgatavotājs nav zināms], 
2020. — 75 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 70.-
75. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 630*31(474.3)(043)+630*33(043)+630*89(043)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001039749
Gailīte, Mārīte. Lielā dārza darbu grāmata : padomi katram mēnesim / sastādī-
tāja Mārīte Gailīte ; konsultante Sandra Ruska ; vāka māksliniece Aija Andžāne ; 
zīmējumi: Elīna Kokareviča ; atbildīgā redaktore Arta Ciša. — Rīga : Latvijas Me-
diji, [2021]. — 351 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Teksts latviešu valodā, augu, kukai-
ņu un slimību nosaukumi arī latīņu valodā. — ISBN 978-9934-15-637-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata dalīta 12 nodaļās atbilstoši gada mēnešiem un katra nodaļa iedalās 
4 tematiskajās kopās: darbi sakņu dārzā, augļu dārzā, un daiļdārzā, kā arī istabas, balkona vai 
lodžijas augu kopšana.

UDK	 633/635(035)

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

Kopkataloga Id: 001042163
Viduža, Māra. Simts mirkļi veterinārijā : Latvijas Veterinārārstu biedrībai — 
100 / Māra Viduža, Dace Upeniece, Raita Upmane, Valdis Šmēliņš ; literārā re-
daktore Marlēna Zvaigzne ; priekšvārds: Valdis Šmēliņš. — Rīga : Sava grāmata, 
2021. — 408 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — ISBN 978-9934-604-02-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata stāsta par profesijas gājumu simts gadu garumā. Tā ir profesija, kas 
ne tikai ārstē dzīvniekus, bet arī visu cilvēci. Grāmatu ir radījuši 90 autori, no kuriem daļa jau 
vairs nav mūsu vidū, bet ir saglabājušies viņu stāsti, viņu dzīves pieredzes pieraksti. Lasot un 
šķirstot šo grāmatu, būsim lepni par savu profesiju — veterinārmedicīnu, par savu biedrību — 
Latvijas Veterinārārstu biedrību, par savu Alma mater — Veterinārmedicīnas fakultāti, par savu 
valsti — Latviju!

UDK	 636.09(474.3)(09)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020445
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001020455
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039749
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042163
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64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 001040173
Bergfelde, Kristīne. Vegāns virtuvē : 100+ vegāniskas receptes gardākai dzīvei / 
Kristīne Bergfelde ; Guntas Plotkas grāmatas un vāka dizains ; Kristīnes Bergfel-
des un Edvarda Bankas fotogrāfijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 287 lpp. : 
ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-9003-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Populārā interneta bloga „Vegāns virtuvē” veidotāja Kristīne Bergfelde savā 
grāmatā apkopojusi vairāk nekā 100 garšīgas augu valsts ēdienu receptes. Pārsvarā šo ēdienu 
gatavošanai nepieciešamas vien dažas sastāvdaļas un mazliet laika. Turklāt Kristīne izvēlas jeb-
kurā pārtikas produktu veikalā brīvi pieejamas sastāvdaļas. Šie ēdieni izdosies ikvienam — gan 
lietpratējam, gan arī iesācējam.

UDK	 641.56-056.845(083.12)

Kopkataloga Id: 001041516
Grēviņa, Zane. Našķoties bērnībā / Zane Grēviņa ; fotogrāfe Anda Upmale ; di-
zains: Kārlis Virbulis. — Rīga : Satura darbnīca TAPT, 2020. — 296, [8] lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 26 cm. — ISBN 978-9934-8982-0-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zanes Grēviņas grāmata „Našķoties bērnībā” ir kā mīļš apskāviens ar vai-
rāk nekā simt gardām un dažādās bērnībās piedzīvotām receptēm, kuras jebkurš lasītājs varēs 
izmantot savā ikdienā. Zanei šī ir jau otrā pavārgrāmata, bet viņas pirmā grāmata „Našķoties” 
atzīta par 2019. gada pirktāko grāmatu Latvijā. Autore dažos gados ir ieguvusi tūkstošiem lasītāju 
tāda paša nosaukuma blogam, vienkāršā valodā atklājot visdažādākās receptes tiem, kuri vēlas 
gatavot saprotami un garšīgi.

UDK	 641.55(083.12)

Kopkataloga Id: 001041520
Gulbe, Dana. Sakārto māju, sakārto prātu / Dana Gulbe ; fotogrāfi: Mareks Gai-
damovičs, Inga Zarecka ; dizains: Kārlis Virbulis. — [Jūrmala] : Satura darbnīca 
TAPT, [2021]. — 223 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8982-1-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dana Gulbe, zīmola „Dana ar kasti autore”, patiešām mīl kārtību! Aizraušanās, 
kas sākās bērna kopšanas atvaļinājuma laikā pašas mājās, nu kļuvusi par atpazīstamu platformu 
un vietu, kur ikviens var iedvesmoties un gūt zināšanas savas vides sakārtošanai.

UDK	 643.047+64-044.337+159.922.26

Kopkataloga Id: 001041508
Meloni, Roberto. Pa bērnības garšām ar Roberto : 100 virtuves meistarstiķi / 
izdošanai sagatavoja: Miks Celmiņš, Agnija Kazuša, Monta Ušča, Roberto Meloni ; 
foto no raidījumiem: Ance Muižarāja, Ģirts Eglītis. — [Rīga] : Roberto Meloni, 
[2021]. — 204 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Teksts latviešu un itāļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-9021-0-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Meistars + stiķis = meistarstiķis. Mūsu māmiņas ir meistari it visā. Īpaši vir-
tuves stiķos. Šis ir 100 garšu stiķu palīgs gan ikdienišķi vienkāršām maltītēm, gan īpašām svētku 
reizēm, kad jāpārsteidz pašam sevi un citus. „Man bija iedvesma parādīt, ka latvieši ciena un 
mīl mammas, omītes un krustmātes, jo ne visiem diemžēl bijusi iespēja pavadīt bērnību kopā ar 
mammu. Gribu parādīt, ka ģimene un vecāki ir ļoti stipra vērtība ne tikai itāļiem, bet arī latvie-
šiem. Es gribētu, lai lasītāji šajā grāmatā atrod savas ģimeniskās, siltās sajūtas un caur receptēm 
atceras savas bērnības garšas”, stāsta Roberto.

UDK	 641.55(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040173
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041516
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041520
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041508
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67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 001033075
Bulderberga, Olga. Bojājumu vizuālās indikācijas sistēmas izstrāde un tās īpa-
šību izpēte polimēru kompozītmateriālu struktūrām : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai fizikas un astronomijas zinātnes nozarē, 
apakšnozare: materiālu fizika / Olga Bulderberga ; darba zinātniskais vadītājs 
Dr.sc.ing. Andrejs Aņiskevičs ; darba recenzenti: Dr.habil.phys. Māris Knite, Jā-
nis Vārna, Mikhail Zheludkevich ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un 
optometrijas fakultāte. Materiālu mehānikas institūts. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2021. — 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
35. lpp. — ISBN 978-9934-18-639-4 (brošēts).
UDK	 678.5.067(043)+620.179.1:678.5.067(043)

Kopkataloga Id: 001033106
Bulderberga, Olga. Development and Determination of Properties of Damage 
Visual Indication System for Polymer Composite Structures : doctoral thesis sub-
mitted for the degree of doctor of physics, subfield of physics of materials / Olga 
Bulderberga ; supervisor Dr.sc.ing. Andrey Aniskevich ; reviewers: Dr.habil.phys. 
Māris Knite, Jānis Vārna, Mikhail Zheludkevich ; University of Latvia. Faculty of 
Physics, Mathematics and Optometry. Institute for Mechanics of Materials. — 
Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 123 lp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 117.-123. lp. — Teksts angļu valodā, anonācija arī 
latviešu valodā.
UDK	 620.179.1:678.5.067(043)

Kopkataloga Id: 001033092
Bulderberga, Olga. Development and Determination of Properties of Damage 
Visual Indication System for Polymer Composite Structures : summary of doc-
toral thesis submitted for the doctoral degree in physics, subfield of physics of 
materials / Olga Bulderberga ; supervisor Dr.sc.ing. Andrey Aniskevich ; review-
ers: Dr.habil.phys. Māris Knite, Jānis Vārna, Mikhail Zheludkevich ; University of 
Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. Institute for Mechanics of 
Materials. — Riga : University of Latvia, 2021. — 37 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 37. lpp. — ISBN 978-9934-18-640-0 (brošēts).
UDK	 620.179.1:678.5.067(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033075
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033106
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033092
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001040205
Madernieka stils : rakstu krājums = The Style of Madernieks : collected artic-
les / sastādītājas: Inese Baranovska, Rūta Rinka ; mākslinieks Mārtiņš Ratniks ; 
tulkotāji: Filips Birzulis, Marita Gintere ; latviešu tekstu literārā redaktore Jolanta 
Treile ; angļu tekstu literārā redaktore Dace Ļaviņa ; fotogrāfi: Normunds Bras-
liņš, Ansis Starks. — [Rīga] : LNMM DMDM, [2021]. — 399 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, portreti ; 25 cm. — „Vāka dizainam izmantots J. Madernieka darbs „Ērģeļu 
motīvs””—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija: 374.-389. lpp. un rakstu beigās, un per-
sonu rādītājs: 393.-395. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no 
latviešu valodas. — ISBN 978-9934-538-35-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata piedāvā iespēju iepazīties ar dažādu pētnieku atziņām un atradu-
miem. Rūta Rinka pievēršas mākslinieka personības stāstam, kā arī analizē mazāk pētīto meista-
ra daiļrades šķautni — interjeru un mēbeļu projektus. Inta Pujāte iedziļinās Madernieka grafikas 
ornamentālajās metamorfozēs, bet Gatis Vanags fokusējas uz burtveidolu fenomenu. Inese Sirica 
pēta viņa tekstilmetus un „pēc Madernieka” darināto tekstiliju vēsturi, Ilze Martinsone vērtē au-
tora devumu sava laika mākslas un dizaina globālo parādību kontekstā. Savukārt Stella Pelše 
veidojusi aizraujošu pārskatu par Madernieka spilgto devumu mākslas kritikā.

UDK	 7.071.1(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001042153
Ostups, Artis. Manifests. No futūrisma līdz mūsdienām / sastādītājs un priekš-
vārda autors Artis Ostups ; zinātniskā redaktore Stella Pelše ; literārais redaktors 
Vents Zvaigzne ; tulkotāji: Valdis Ābols, Jānis Elsbergs, Jana Grostiņa, Ieva Lešins-
ka, Dace Meiere, Inese Paklone, Māra Poļakova, Edvīns Raups, Arvis Viguls ; ano-
tāciju autori: Artis Ostups, Stella Pelše ; dizaina autors Armands Zelčs. — Rīga : 
Neputns, [2021]. — 452 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs un personu rādītājs: 440.-452. lpp. — Manifesti tulkoti no angļu, franču, itā-
ļu, katalāņu, krievu, nēderlandiešu, portugāļu, serbu, spāņu un vācu valodas. — 
ISBN 978-9934-601-09-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti 102 mākslas manifesti, kas tapuši 20. un 21. gadsimtā. Šī 
izlase parāda mākslas manifesta kā eksperimentālas un provokatīvas domāšanas formas ceļu no 
20. gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām. Izlase stāsta par to, kā mainījušās globālās sabiedrības 
noskaņas un idejas, kā dažādas uzskatu sistēmas cīnījušās cita ar citu, mēģinot atrast savam lai-
kam atbilstošākos mākslas principus.

UDK	 7.036/.038

Kopkataloga Id: 001039792
Petmens, Kevins. „Among Us” spēles ceļvedis / Kevins Petmens ; mākslinieks 
Mets Drū ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story Hou-
se Egmont, 2021. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: The Impostor’s Guide to Among Us. — ISBN 978-9934-16-
950-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai tu gribi iznīcināt apkalpi vai izsprukt cauri sveikā? Šajā neoficiālajā spēles 
ceļvedī ir viss, kas jāzina, lai būtu visizcilākais viltvārdis! Daudz noderīgu padomu apkalpes lo-
cekļiem par izdzīvošanu un viltvāržu atmaskošanu. Grāmata palīdzēs ikvienam spēlētājam!

UDK	 795(036)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040205
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042153
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039792
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Kopkataloga Id: 001042149
Slava, Laima. Niklāvs Strunke / sastādītāja un galvenā redaktore Laima Slava ; 
māksliniece Inga Ģibiete ; tekstu autori: Aija Brasliņa, Valdis Villerušs, Ilze Mar-
tinsone, Edīte Tišheizere, Niklāvs Strunke, Pāvils Johansons, Laima Slava, Laila 
Strunke, Uldis Šmits ; bibliogrāfija: Aivija Everte-Pole, Ingrīda Peldekse ; dzimtas 
koku sastādījis Uldis Šmits ; rādītāja sastādītāja, literārā redaktore Antra Bula ; 
tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; tulkojums no itāļu valodas: Dace Meie-
re ; foto: Aigars Altenbergs, Aigis Auders, Bragaglia, Normunds Brasliņš, Zigmārs 
Jauja, Mārtiņš Lablaiks, Jānis Pipars, Vilis Rīdzenieks. — Rīga : Neputns, [2021]. — 
822, [1] lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 717.-727. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītāji: 730.-761. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-601-12-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Niklāvs Strunke ir latviešu gleznotājs, grafiķis, darbojies vitrāžā, scenogrāfi-
jā, rakstījis par mākslu (arī ar pseidonīmu Palmēnu Klāvs), viens no oriģinālākajiem mākslinie-
kiem latviešu modernistu paaudzē. Šī grāmata ir mīlestības apliecinājums Niklāvam Strunkem. 
Māksliniekam, kurš mūsu identitātes kodā ar eleganti latvisku akcentu ir ierakstījis piederību 
bezrobežu pasaulei, kurā sastopas pasakas un īstenība, sapņotāji, cīnītāji un ikdienas „melnstrād-
nieki”, lai domu kausējamā katlā un talantu rokās taptu jauns skaistums.

UDK	 7.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042149


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 9, 1.–15. maijs

26

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001038993
Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja. Gada grāmata / sastādītājas: 
Andra Konste, Ieva Balode ; redaktore Ieva Kolmane ; ilustrācijas: Aivars Vilip-
sons ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju 
māja. — Ventspils : Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, 2020.

2020. — 190, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas par autoriem: 184.-
[188.] lpp. — Autori: Eduards Aivars, Tammy Armstrong, Tulsi Badrinath, Suat 
Baran, Erik Bergqvist, Margus Konnula, Rosi Pinhas-Delpuech, Dens Dimiņš, 
Jana Egle, Inga Gaile, Lauris Gundars, Johanna Hansen, James C. Hopkins, Nora 
Ikstena, Andra Manfelde, Haralds Matulis, Leslie Adrienne Miller, Judit Cowan 
Montague, George Moore, Timour Muhidine, Inga Pizāne, Karen Raney, Katrī-
na Rudzīte, Emmanuèle Sandron, Gunta Šnipke, Bernard Vanel, Наталія Бель-
ченко, Вячеслав Куприянов, Андрей Левкин, Наталья Румарчук, Сергей 
Терешенков. — Tulkotāji: Kintija Puzāne, Dens Dimiņš, Alda Barone, Sergejs 
Moreino, Juris Kronbergs, Guntars Godiņš, Gita Grīnberga, Jana Vērdiņa, Arvis 
Kolmanis, Astra Skrābane. — Teksts latviešu, angļu, franču, igauņu, krievu, 
zviedru, ukraiņu, vācu un turku valodā, daudzvalodu tulkojumi. — ISBN 978-
9934-8360-6-0 (brošēts).

UDK	 82(082)(058)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001035151
Valsts izglītības satura centrs. Svešvaloda (franču valoda) II : padziļinātā kursa 
programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Ināra Dimpere, Vita 
Kalnbērziņa, Solveiga Ozoliņa, Dina Šavlovska ; zinātniskā recenzente Astra Skrā-
bane ; mācību satura recenzente Inga Bliska ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (77 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 2,27 MB. — Teksts latviešu un franču valodā. — ISBN 978-
9934-24-001-0 (PDF).

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

UDK	 811.133.1’243(073)

Kopkataloga Id: 001031456
Valsts izglītības satura centrs. Svešvaloda II (vācu valoda) : padziļinātā kursa 
programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Ināra Dimpere, Vita 
Kalnbērziņa, Solveiga Ozoliņa, Dina Šavlovska ; mācību satura recenzente Elita 
Balčus ; zinātniskā recenzente Ilze Kangro ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (73 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 3,82 MB. — Teksts latviešu un vācu valodā. — ISBN 978-
9934-597-99-2 (PDF).

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

UDK	 811.112.2’243(073)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038993
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035151
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001031456
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001041161
Kalnača, Andra. Latvian Grammar / Andra Kalnača, Ilze Lokmane ; reviewers: 
Helle Metslang, Bonifacas Stundžia, Daiki Horiguchi ; editor Uldis Balodis ; co-
ver design: Baiba Lazdiņa. — Rīga : University of Latvia Press, 2021. — 559 lpp. : 
karte, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 535.-545. lpp. un priekšmetu rādītājs: 546.-
552. lpp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā. — ISBN 978-
9934-18-635-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas mērķis ir ziņas par latviešu valodu, tās gramatisko sistēmu padarīt 
pieejamas auditorijai gan Latvijā, gan ārpus tās. Tas ir svarīgi gan cilvēkiem, kam latviešu valoda 
ir dzimtā vai kas prot latviešu valodu, gan arī tiem, kas interesējas par Latvijas kultūru, vēsturi 
un, protams, latviešu valodu. Zinātniskas angļu valodā rakstītas latviešu gramatikas aktualitāti 
nosaka arī plašā latviešu diaspora ārzemēs, īpaši angliski runājošās valstīs, kur bērni un jaunieši 
izglītību apgūst savas mītnes zemes valodā. Latviešu gramatika angļu valodā būs noderīga arī 
tiem, kas apgūst latviešu valodu kā svešvalodu un vēlas uzzināt vairāk par valodas gramatisko 
sistēmu un tās īpatnībām. Arī ārzemju valodnieku vidū vērojams liels pieprasījums pēc sistēmis-
kiem un uzticamiem dzimtās valodas runātāju sagatavotiem latviešu valodas datiem, jo latviešu 
valodā ir ārkārtīgi interesants ļoti senisku un relatīvi jaunu valodas attīstības faktu savijums.

UDK	 811.174’36

Kopkataloga Id: 001035272
Valsts izglītības satura centrs. Latviešu valoda un literatūra II : padziļinātā kur-
sa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Sanita Martena 
(Lazdiņa), Inese Lāčauniece, Lita Silova, Inta Urbanoviča, Jānis Zeimanis ; zināt-
niskā recenzente Solvita Berra ; mācību satura recenzente Signe Berga ; Valsts 
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tieš-
saistes resurss (108 lp., PDF) : ilustrācija, tabulas ; 1,28 MB. — ISBN 978-9934-
597-97-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Latviešu valoda un literatūras 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” (2019) noteik-
tos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus valodu mācību jomā, kā arī kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslā mācību jomā augstākajā mācību satura apguves līmenī.

UDK	 811.174(073)+821.174(073)

82.09  Literatūras kritika. Literatūras pētījumi

Kopkataloga Id: 001037524
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 Rinkeviča [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. — 169 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — „ISSN 2243-6960”—Titullapas otrā pusē. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā; ievads, 
kopsavilkumi un satura rādītājs arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-924-0 
(brošēts).

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=001041161
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035272
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037524
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001039726
Bredforda, Sāra. Karaliene Elizabete II / Sāra Bredforda ; Induļa Martinsona 
vāka mākslinieciskais noformējums ; tulkojums latviešu valodā: Agnese Straz-
diņa ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Dace Kraule. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2021]. — 327 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, por-
treti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 322.-[325.] lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Queen Elizabeth II: Her Life in Our Times. — ISBN 978-9934-
15-867-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tēvoča skandalozā atkāpšanās no troņa un tēva kronēšana, Otrais pasaules 
karš un Lielbritānijas bombardēšana, seksa un spiegu skandāli, impērijas robežu dramatiska sa-
šaurināšana, Aukstais karš, diži premjerministri — Lielbritānijas karalienes Elizabetes II mūža 
laikā pasaule ir mainījusies kā paātrinātā filmā. Paralēli politikai kā uz delnas allaž bijusi kara-
lienes ģimenes dzīve, tās locekļu tikumi un mīlas dēkas, kāzas un šķiršanās, prieki, bēdas un 
nacionāla mēroga traģēdijas. Kā Elizabetei II šajos notikumos izdevies saglabāt stingro nostāju 
un aso skatienu?

UDK	 821.111-312.6

Kopkataloga Id: 001040144
Pārsonss, Tonijs. Trīstūkstoš un viena nakts / Tonijs Pārsonss ; no angļu valodas 
tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — 
Rīga : Kontinents, [2021].

Pārkāptās robežas : romāns. — 413, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Your Neighbour’s wife. — ISBN 978-9934-25-015-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tārai, mīlošai mātei un sievai, darījumu sievietei, kas vada savu uzņēmumu, 
ir perfekta dzīve. Viņa ir tik burvīga, ka ikviens tādu vēlētos sev draugos. Bet kāda viņa ir patie-
sībā? Komandējuma laikā Tāra ļaujas gadījuma sakaram un tūdaļ to nožēlo. Pēkšņi sapņu dzīve 
kļūst par murgu, jo vīrietis, ar kuru viņa pavadīja nakti, apgalvo, ka vēlas turpināt nopietnas at-
tiecības un ka neliksies mierā, kamēr Tāra nepiekritīs viņa noteikumiem. Šķiet, ka ir tikai viena 
izeja, saistīta ar slepkavību…

UDK	 821.111-312.4

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001042499
Konstantīna, Liva. Svešiniece spogulī / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tul-
kojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — 
Rīga : Kontinents, [2021]. — 413, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Stran-
ger in the Mirror. — ISBN 978-9934-25-016-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tuvojas Edisones kāzu diena, tomēr viņa šo lielo notikumu nemaz negaida. 
Nē, līgavainis nav vainīgs, viņš ir brīnišķīgs vīrietis. Pie vainas ir tas, ka Edisone nezina, kas viņa 
patiesībā ir. Pirms dažiem gadiem viņa tika atrasta asiņojam automaģistrāles malā. Ķermeņa sa-
vainojumi tika izārstēti, bet atmiņa Edisonei tā arī neatgriezās. Viņa nezina savu īsto vārdu. Bet 
pats briesmīgākais ir tas, ka Edisone nespēj atbrīvoties no sajūtas — viņa ir izdarījusi kaut ko 
ļoti, ļoti sliktu… Šis trilleris noturēs lasītāju nemitīgā spriedzē. Tas ir stāsts par mīlestību un ma-
nipulēšanu, kurā nav saprotams, kam uzticēties, un nav nojaušams, kāds būs atrisinājums. Fināls 
pārsteigs visus.

UDK	 821.111(73)-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039726
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040144
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042499
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Kopkataloga Id: 001035116
Rasela, Keita Elizabete. Mana tumšā Vanesa : romāns / Keita Elizabete Rasela ; 
no angļu valodas tulkojusi Krista Strode ; literārā redaktore Ina Eglīte. — [Tal-
linn] : Helios, [2021]. — 395 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: My Dark Vanes-
sa. — ISBN 978-9949-691-89-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2000. Ilgojoties būt pieaugusi, apdāvinātā piecpadsmitgadniece Vanesa atto-
pas attiecībās ar harizmātisko Džeikobu Streinu — angļu valodas pasniedzēju. 2017. Apsūdzību 
vilnis pret ietekmīgiem vīriešiem pieaug. Streinu seksuālā vardarbībā atmasko viņa bijusī skol-
niece. Šī sieviete uzrunā Vanesu, nostādot viņu neapskaužamā situācijā — turpinot klusēt stingrā 
pārliecībā, ka pusaugu vecumā pati labprātīgi iesaistījusies šajās attiecībās, vai pārradīt sevi un 
savus pagātnes notikumus. Bet kā gan Vanesa varētu atraidīt savu pirmo mīlestību — vīrieti, 
kurš viņu pilnībā pārveidoja un allaž ir bijis klātesošs viņas dzīvē? Vai iespējams, ka cilvēks, kuru 
pusaudze mīlēja un kurš solījās viņu dievināt, patiesībā nav tas pats, par ko uzdodas?

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001039746
Knaidla, Laura. Nepazaudē mani : romāns / Laura Knaidla ; tulkojums latviešu 
valodā: Sinda Krastiņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; at-
bildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2021]. — 358 lpp. ; 22 cm. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Verliere Mich. Nicht. — ISBN 978-9934-15-896-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Seidža ir pametusi Luku un sāpīgi pārdzīvo notikušo. Viņai jāatrod jauna dzī-
ves vieta, lai būtu tālāk no puiša, taču tas ir gluži pretēji tam, ko Seidža vēlas: viņa domā tikai par 
Luku, tāpēc jūtas satriekta, kad uzzina — viņas mīļotajam jau ir jauna aizraušanās. Tā ir perfektā 
Greisa. Luka Seidžas acu priekšā mīlinās ar Greisu, taču viņa skatiens visu laiku seko Seidžai… 
Puisis nebūt nav aizmirsis meiteni, tieši otrādi — viņš tiecas atkal būt kopā ar viņu un izmanto 
katru iespēju, lai viņai palīdzētu, lai viņu atbalstītu. Taču arī viņas patēvs joprojām cenšas atgūt 
varu pār meiteni. Kas uzvarēs — Seidžas bailes vai abu jauniešu mīlestība?

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 001039741
Marlī, Mišela. Koko : mīlestības smarža : romāns / Mišela Marlī ; no vācu valodas 
tulkojusi Aija Jakoviča ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Lilija Berzinska. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2021]. — 397, [1] lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISBN 9789934158667. — Oriģinālnosaukums: Mademoiselle Coco und 
der Duft der Liebe. — ISBN 978-9934-15-865-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Francija, 1919. gads. Pat augstdzimušas parīzietes jau uzskata par labo toni 
valkāt Koko Šaneles modelētos vienkāršos, bet vienlaikus tik elegantos tērpus. Viņa tos veidojusi, 
mīlestības iedvesmota, taču traģisks negadījums pieliek punktu sapņiem par kopdzīvi ar mīļoto. 
Kā attapties pēc Boja nāves? Draudzene pasviež ideju radīt smaržas — kā pieminekli zaudētajai 
mīlestībai. Koko Šaneli šī doma aizrauj, un tā aizsākas leģenda par pasaulslaveno parfīmu Cha-
nel No 5. Tā tapšana modes mākslinieci ieved ne tikai aromātu pasaulē, bet arī jaunās vētrainās 
attiecībās.

UDK	 821.112.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035116
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039746
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039741
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821.112.2(436)  Austriešu literatūra

Kopkataloga Id: 001041530
Menase, Roberts. Lamančas Dons Žuans jeb baudas audzināšana : romāns / Ro-
berts Menase ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; Ilutas Koidu vāka māk-
slinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, 
[2021]. — 214, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Don Juan de la Mancha oder 
die Erziehung der Lust. — ISBN 978-9934-20-468-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Vīrietis var būt laimīgs tikai ar pirmo vai ar pēdējo sievieti,” saka Nātana 
tēvs, sieviešu pavedinātājs. Arī Nātans, kas nekad īsti nav iznācis no tēva ēnas, ir pavedinātājs. 
Viņa ceļu šķērso daudzas sievietes. Draudzenes, laulība, vēl viena laulība, daudzas mīļākās — 
neviena nespēj Nātanam sniegt piepildījumu. Nātans nespēj izjust baudu, un šī nespēja viņam 
ir kļuvusi par milzu problēmu. Tas nav mīlestības romāns klasiskajā izpratnē, tas ir romāns par 
mīlestību seksuālas atbrīvošanās laikos.

UDK	 821.112.2(436)-31

821.112.2(494)  Šveiciešu literatūra vācu valodā

Kopkataloga Id: 001041286
Spiri, Johanna. Heidija / Johanna Spiri ; [ilustrācijas]: Sonia González ; no vācu 
valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021].

1, Meitene no Alpu kalniem. — 206, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Heidis Lehr- und Wanderjahre. — ISBN 978-9934-0-9160-5 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Lai gan mazo Heidiju dzīve nav lutinājusi, viņai piemīt dzīvesprieks un īpa-
šas spējas padarīt dienu gaišāku ikkatram, kuru sastop. Meitene pārceļas pie vectēva, kurš dzīvo 
mazā namiņā Alpu kalnos un kopj savas kaziņas Gulbīti un Lācīti. Heidija ir sajūsmā par krāšņo 
Alpu dabu un vienkāršo ikdienas ritumu un pat nenojauš, ka viņu gaida pavisam cita dzīve krāšņā 
pilsētas namā. Vai Heidija spēs kļūt par pilsētnieci?

UDK	 821.112.2(494)-93-32

Kopkataloga Id: 001041576
Spiri, Johanna. Heidija / Johanna Spiri ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; 
redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

2, Atkal mājās. — 155, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. — ISBN 978-9934-0-9162-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Heidija atkal atgriezusies pie vectēva Alpu kalnos, tomēr Frankfurtē viņa ir 
ieguvusi brīnišķīgus draugus. Meitene ar nepacietību gaida, kad draudzene Klāra un viņas ģime-
ne atbrauks ciemos. Ganuzēns Pēteris, kurš arī ir ļoti pieķēries Heidijai, nepavisam nav sajūsmā 
par šo apciemojumu. Viņa dusmas aug augumā, jo zēns saskata Klārā savu niknāko ienaidnieci, 
taču reizēm ļauni domāta atriebība noved pie vislabākā iznākuma.

UDK	 821.112.2(494)-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041530
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041286
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041576
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821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001039730
Edvardsons, Matiass. Labie kaimiņi : psiholoģiskās spriedzes romāns / Matiass 
Edvardsons ; tulkojusi Dace Andžāne ; Nataļjas Kugajevskas vāka māksliniecis-
kais noformējums ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Renāte 
Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 412, [1] lpp. ; 21 cm. — Tulkots no 
zviedru valodas. — Oriģinālnosaukums: Goda grannar. — ISBN 978-9934-15-
646-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mīkaels un Bjanka kopā ar bērniem pārceļas no Stokholmas uz nelielo Čēpin-
gu, jo šķiet — tur viņu ģimenei būs mierīgāka un draudzīgāka vide. Kaimiņi ir laipni un izpalīdzī-
gi, Mīkaelam atrodas darbs vietējā skolā, bet Bjanka mājās rūpējas par abām atvasēm. Idilli pār-
trauc negadījums — kaimiņienes Žaklīnas auto notriec uz velosipēda braucošo Bjanku. Kamēr 
sieva slimnīcā balansē uz robežas starp dzīvību un nāvi, Mīkaels cenšas saprast, vai tas bija ne-
gadījums vai tīša rīcība: viņa dēļ glītā kaimiņiene un Bjanka itin nemaz nebija sirdsdraudzenes…

UDK	 821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 001041410
Nesers, Hokans. Rūsa kunga stāsts : romāns / Hokans Nesers ; no zviedru valo-
das tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 462, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — (Izmeklē Gun-
nars Barbaroti / Hokans Nesers ; Trešā grāmata). — Oriģinālnosaukums: Berät-
telse om herr Roos. — ISBN 978-9934-0-9129-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad 59 gadus vecais Ante Valdemārs Rūss loterijā laimē divus miljonus, viņa 
dzīve spēji mainās. Viņš pamet darbu, nopērk nelielu mājiņu meža vidū, kuru katru dienu ap-
meklē slepus no visiem. Bet tad pēkšņi atklāj, ka viņa īpašumā ir iemitinājies nelūgts viesis. Un 
vairs ilgi nav jāgaida, līdz notikumos tiek iesaistīts arī kriminālinspektors Barbaroti par spīti viņa 
lauztajai kājai un rīkojumam atpūsties.

UDK	 821.113.6-312.4

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001041587
Delakūrs, Greguārs. Sieviete, kura nenovecoja : romāns / Greguārs Delakūrs ; 
no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Iveta 
Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 174, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: La femme qui ne vieillissait pas. — ISBN 978-9934-0-9173-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ir dažas, kuras nekļūs vecas, jo ir pametušas mūs pārāk agri. Dažas nesatrau-
cas par novecošanu, jo viņām pietiek citu, daudz būtiskāku, rūpju. Vēl kādas cenšas izskatīties 
jaunākas, lai noturētu vīru, bet beigās tik un tā zaudē. Un tad ir Betija. Tas, kas notika ar Betiju, ir 
ikvienas sievietes sapnis. Un tomēr… vai tiešām tā ir?

UDK	 821.133.1-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001039745
Matvejeva, Anna. Djatlova pāreja : deviņu tūristu nāves noslēpums : romāns / 
Anna Matvejeva ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; mākslinieks Indulis 
Martinsons ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; atdzejojumi: Lauris Veips. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 271, [16] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: Перевал Дятлова. — ISBN 978-9934-15-639-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns balstīts uz patiesiem notikumiem. 1959. gada februārī studentu 
grupa devās pāri skarbajām Ziemeļurālu kalnu pārejām. Viņus vadīja Igors Djatlovs. Pārgājiens 
norisinājās bez starpgadījumiem, jaunieši bija profesionāli tūristi. Un pēkšņi — katastrofa. Neiz-
glābās neviens. Liktenīgo kalnu pāreju nodēvēja par Djatlova pāreju. Kas tajā februāra naktī noti-
ka? Nomaldījusies raķete? Izbēgušu ieslodzīto uzbrukums? Kautiņš dzērumā meitenes dēļ? Seno 
dievu atriebība? Ūdeņraža bumbas izmēģinājums? Varbūt lavīna? Annas Matvejevas arsenālā ir 
paņēmieni, kas, iespējams, palīdz atminēt šo mīklu.

UDK	 821.161.1-31+821.161.1-92

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039730
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041410
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041587
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039745
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Kopkataloga Id: 001042652
Вахитова, Ирина. Немые диалоги : повести, рассказы / Ирина Вахитова ; 
редактор Алена Зайцева ; художник-оформитель, обложка: Алина Кочеш-
кова. — [Rīga] : Autorizdevums, [2021]. — 270, [2] lpp. : portrets ; 18 cm. — ISBN 
978-9934-23-375-3 (iesiets).
UDK	 821.161.1-3(474.3)+821.161.1-34(474.3)

Kopkataloga Id: 001037598
Груздева, Анна. Невыдуманные истории : рассказы / Анна Груздева ; с ав-
торскими иллюстрациями. — [Рига] : ЛОРК, [2020]. — 60 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm.
UDK	 821.161.1-34(474.3)

Kopkataloga Id: 001042497
Партала, Владимир А. Безмолвие : стихи и рассказы / священник Влади-
мир А. Партала. — Рига : [Autorizdevums], 2021. — 274, [14] lpp. ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-23-347-0 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.161.1-34(474.3)

Kopkataloga Id: 001035562
Рижский альманах : проза, поэзия, публицистика, обзоры, переводы, кри-
тика / редакционная коллегия: Т. Зандерсон, Е. Матьякубова, В. Новиков ; 
главный редактор Ирина Цыгальская ; художник Виктория Матисон. — 
Рига : Латвийское общество русской культуры, 2020.

№ 10 (15). — 1 tiešsaistes resurss (293 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 
1,95 MB. — Ziņas par autoriem: 290.-[293.] lp. — Uz vāka: Jekaterinas Grjaze-
vas-Veselkovas oforts. — Autori: Игорь Трохачевский, Дмитрий Драгилёв, 
Василий Карасёв, Глаша Кошенбек, Артем Малышев, Ярослава Говорова, 
Екатерина Фонарикова, Софья Исаченкова, Александра Косачева, Инга 
Абеле, Кристина Филатова, Алексей Герасимов, Яков Берг, Анатоль 
Имерманис, Нина Орлова u.c. — ISBN 9789934863660 (kļūda).

UDK	 821.161.1(474.3)(059)+821.161.09(059)

Kopkataloga Id: 001037204
Станкевича, Анна. Вопросы русской литературы XX-XXI вв. : (жанровые мо-
дификации и современные переводы) : коллективная монография / Анна 
Станкевича, Людмила Спроге, Ивета Народовска ; ievads: Manfreds Šruba ; 
ievada tulkotājas: Ingrīda Kupšāne (latviešu valoda), Sandra Meškova (angļu va-
loda) ; recenzenti: Pavels Lavrinecs, Romans Voitehovičs ; redaktore Dr.philol. 
Gaļina Vasiļkova ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Rusistikas un 
slāvistikas katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais ap-
gāds „Saule”, 2020. — 143 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
krievu valodā, ievads arī latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-918-9 
(brošēts).
UDK	 821.161.1-3.09(082)+821.161.1(092)=030(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042652
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037598
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042497
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035562
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037204
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821.161.3  Baltkrievu literatūra

Kopkataloga Id: 001039728
Aleksijeviča, Svetlana. Pēdējie liecinieki : simts nebērnišķīgu stāstu / Svetlana 
Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; mākslinieks Indulis Mar-
tinsons ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; priekšvārds: Viesturs Sprūde. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 259, [11] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Resursā 
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158919. — Oriģinālnosaukums: 
Последние свидетели. — ISBN 978-9934-15-890-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Savas grāmatas Svetlana Aleksijeviča būtībā ir noklausījusies, jo tie ir patie-
si cilvēku stāsti. 100 bērnības atmiņas par II pasaules karu pierakstītas 20. gadsimta 80. gados, 
kad rakstniece aptvērusi — kara šausmas tieši un nepastarpināti pārdzīvojusī paaudze pamazām 
aiziet. Izdevumā lasāmie virsraksti runā paši par sevi: „Neatdod svešam tēvocim tēta uzvalku…”, 
„Kurš raudās, to nošausim…”. Karš bērnus pārsteidza Baltkrievijas pilsētās, laukos. Ir bērni, kuri 
uzauga partizānu vienībās. Viņu atmiņu zibšņi ir par zaudētajiem tuviniekiem, mājdzīvniekiem 
un rotaļlietām, par badu, nāvi vai darbu rūpnīcā. Bet kopā — par mīlestību pret dzīvi.

UDK	 821.161.3-94=161.1

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001039753
Bakše, Ilona. Mārīte Punktīte meklē draugus un mājas / Ilona Bakše, Ieva Zale-
pugaite ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Lilija Berzinska ; 
tulkoja Jana Egle. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 31, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Boružė Liputė ieško namų ir draugų. — ISBN 978-9934-15-443-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mārīte Punktīte dodas piedzīvojumos un iepazīst citus pļavas iemītniekus. 
Viņa iemācās, ka ir svarīgi novērtēt īstu draudzību un saprot, ka ikvienam savas mājas ir vismīļā-
kās. Kopā ar Punktīti kaut ko skaistu iemācīsies gan lielie, gan mazie lasītāji.

UDK	 821.172-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001040010
Aivieksts, Aivars. Piemīdītais miegs : dzeja / Aivars Aivieksts ; dizains: Dace 
Solovjeva. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. — 114 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-593-79-6 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001040043
Anševics, Gunārs. Kaut mirkli paturēt : stāsti / Gunārs Anševics ; dizains: Dace 
Solovjeva. — Daugmale : Domu Pērles, 2020. — 298 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-593-61-1 (iesiets).
UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039728
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039753
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040010
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040043
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Kopkataloga Id: 001040002
Ābeltiņa, Dace. Viss atdzimst pavasarī : dzeja / Dace Ābeltiņa ; dizains: Dace 
Solovjeva. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. — 191, [8] lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — ISBN 978-9934-593-71-0 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001042496
Baltgalve, Inta. Sākums / Inta Baltgalve ; vāka mākslinieciskais noformējums: 
Aija Pastare. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2020]. — 138, [1] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-596-15-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājumā iekļauti dzejoļi, kas radušies laika ritējumā no 60. gadu vidus līdz 
80. gadu vidum, arī vidusskolas gados. Dzejoļos atklājas padomju laika tēlainība — rakstīts laikā, 
kad nekas nebija tāds, kā izskatās. Savējie sapratīs!

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001039781
Berzinska, Lilija. Lidojošo cūku nams / Lilija Berzinska, teksts un ilustrācijas ; 
atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2021]. — 51, [4] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-15-701-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Lidojošo cūku nams” ir pavisam neparasts cirks — akrobāti, žonglieri un 
pārējie mākslinieki ir rukši! Runā, ka kādreiz viņi tiešām pratuši lidot, bet nu priekšnesumi kļu-
vuši ierastāki — līdz kādas izrādes laikā no Mēness nokrīt negaidīts ciemiņš. Lai palīdzētu viņam 
atgriezties mājās, rukšiem nāksies likt malā visas sīkās nesaskaņas un, kas zina, no jauna atklāt 
draudzību un cirka burvību.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001040020
… bet aizverot acis! : liriskas pārdomas vārsmās / redaktore Ina Anševica ; di-
zains: Dace Solovjeva. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. — 150 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — Autori: Aldis Freimanis, Biruta Locika, Dace Solovjeva, Gunārs An-
sevičs, Ina Anseviča, Ināra Kokina, Inta Zaļuma, Ivanda Parakletos, Maira Dzērve, 
Rodrigo Rauls Ansevičs, Tabita Stase, Uldis Josts, Vanda Knipste. — ISBN 978-
9934-593-73-4 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001034995
Broņislavas Martuževas Likteņgaitu klade / Kaspars Strods, Anna Egliena, Aldis 
Kise, Andris Baltacis ; redaktore Baiba Baltace-Saukāne. — Rēzekne : Muzikālais 
teātris-studija „Baltie lāči”, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (102 lp., PDF) : ilustrā-
cijas, notis, portreti ; 36,36 MB. — ISBN 978-9934-23-242-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  „Broņislavas Martuževas likteņgaitu klade” ir izdevums, kurā apvienoti laik-
meta vēsturiskā konteksta apraksti, dzejnieces un dziesminieces biogrāfiski stāsti, dienasgrāma-
tas fragmenti, dzeja rokrakstā un Martuževas sacerētās melodijas nošu pierakstā. Izdevums caur 
vienas personības prizmu un viņas likteni ļauj labāk izprast 20. gadsimts notikumus Latvijā.

UDK	 821.174(092)+821.174-94+821.174-1

Kopkataloga Id: 001041564
Cabe, Dace. Tāda ir dzīve : dzeja / Dace Cabe ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga : 
Ezerrozes grāmatas, 2021. — 163, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-
600-39-5 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040002
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042496
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039781
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040020
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034995
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041564
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Kopkataloga Id: 001042645
Čerkovskis, Rihards. Čerkovska Pasakas / grāmata, kas palīdz ticēt brīnumiem / 
Rihards Čerkovskis ; teksta redaktore Anna Bāze ; vāka dizainere un ilustratore 
Liāna Cvetkova. — [Rīga] : [Riharda Čerkovska aģentūra], [2021].

II [2.] daļa, Iedvesmas stāsti bērniem. — 137, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-8972-1-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viss ir iespējams. Ko sēsi, to pļausi. Vibrāciju likums. Visam ir savs laiks. Cē-
loņu un seku likums. Ļaujieties piedzīvojumiem. Šie ir seši universāli Visuma likumi, kas figurē 
katra cilvēka dzīvē. Ja mēs bērniem jau no bērnības mācīsim šos likumus, palīdzēsim izprast un 
pielietot savās dzīvēs, viņi sapratīs pašu svarīgāko — katrs cilvēks rada savu realitāti ar domām, 
vārdiem un darbiem.

UDK	 821.174-312.6+821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001041532
Doku, Atis. Stāsti / Doku Atis ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; sastādījums: Dace Zvirgzdiņa. — Rīga : Ju-
mava, [2021]. — 197, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-20-470-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vispopulārākais Doku Ata prozas darbs ir „Mans dzīves rīts”, kur maza bērna 
acīm skatīta un attēlota lauku dzīve dzimtas mājās. Dzelzavas atbalsta biedrība ir uzņēmusies 
saistības par Doku Ata dzimtas mājām — memoriālo muzeju „Mucenieki”. Šobrīd ir ieguldīts liels 
darbs ēkas saglabāšanā, materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā un muzeja fondu papildināša-
nā.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001040024
Gūtmane, Evita. Pietura pēc pieprasījuma : dzeja / Evita Gūtmane ; dizains: Dace 
Solovjeva. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. — 199 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — 
ISBN 978-9934-593-75-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001041543
Hānbergs, Ēriks. Stipri maisās! : pasmaidījumi / Ēriks Hānbergs ; Ivara Vimbas 
vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā re-
daktore Inta Kārkliņa. — Rīga : Jumava, [2021]. — 126, [1] lpp., 16 nenumurētas 
lpp. ielīmes : portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-464-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ēriks Hānbergs: „Viesībās, jubilejās, mazos un lielos saietos ik pa brīdim uz-
dzirkstī humori. Reižu reizēm smejas līdz asarām. Taču reti kādam ienāk prātā dzirdējumus pie-
rakstīt.” Grāmatā — nenopietnas nopietnības un nopietnas nenopietnības. No iekrājumu mapes 
„Dažādumi”, kas sākta 1958. gadā Liepājā, Liepājas rajonā un turpināta ilglaicīgi. No Grobiņas 
novada ļaužu iesūtījumiem.

UDK	 821.174-7

Kopkataloga Id: 001039997
Inkina, Dzidra. Kadiķa sīkstums / Dzidra Inkina ; Andas Nordenas dizains. — 
[Cēsis] : Kultūras biedrība „Harmonija”, [2021]. — 104 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
20 cm. — „Grāmatā izmantotas Leona Stara gleznu reprodukcijas un Andra Vēt-
ras fotogrāfijas”—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9934-8898-2-0 (brošēts).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042645
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041532
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040024
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041543
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039997
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Kopkataloga Id: 001040013
Ivanovska, Vineta. Nesavtīgā mīlestība, bez likumiem : vakara romāns / Vineta 
Ivanovska ; Dace Solovjeva, vāka izstrāde. — [Varakļānu novads] : Domu Pērles, 
[2021]. — 532 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-593-76-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viņa ieslēdza savu portatīvo datoru. Ļoti vēlējās atbildēt uz vēstulēm. Jau 
pusgadu viņa sarakstījās ar kādu vīrieti, kuram nezināja vārdu, nezināja, kāds viņš izskatās. Ne-
zināja neko un viņai tas arī neinteresēja. Viņu interesēja tieši dvēseliskās sarunas — par psiho-
loģiju, dabu, draudzību…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001041413
Janovskis, Gunars. Ines : romāns / Gunars Janovskis ; Ivara Vimbas vāka gra-
fiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, 
[2021]. — 367, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-463-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romāna varone Ines ir Ojāra liktenis un galvenais romāna dzinējspēks, ko 
lasītāji ir nodēvējuši par Pārdaugavas Lolitu, jo Ines, vēl mazs bērns būdama, instinktīvi nojauš 
savu sievišķīgo varu. Romāna darbība galvenokārt norisinās 20.-30. gados, kur aizrit galveno 
tēlu bērnība, bet grāmatas turpinājumā, kaut arī brīžiem tikai fragmentāri, lasītāji tiek aicināti 
ielūkoties varoņu likteņu līkločos no pirmā krievu okupācijas gada līdz kara beigām. Grāmatā 
pieminētās Pārdaugavas vietas ir aprakstītas tik precīzi un īsti, ka lasītājs burtiski aizceļo uz Ojā-
ra bērnības takām — no Kalnciema ielas līdz mazajai, smilšu klātajai un nezālēm pāraugušajai 
Alises ielai, no Mārtiņa baznīcas līdz Māras dīķim.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001039736
Judina, Dace. Krustceles : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; Artura Nīmaņa 
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 275, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — (Lai-
ka stāsti ; ceturtā grāmata). — Ziņas par autoriem: 274.-275. lpp. — Resursā uzrā-
dīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158896. — ISBN 978-9934-15-888-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirms trīssimt gadiem kādā miestiņā tika sadedzināts Vecais Zalktis — bur-
vestībās nepatiesi apsūdzēts vieds, gudrs vīrs, kurš dzīvojis Biezoknī kopā ar vilkiem, redzējis 
laiku, pratis putnu, zvēru, koku un akmeņu valodu. Kopš tās dienas Dālderciema iedzīvotājus jau 
devītajā paaudzē vajā Vecā lāsts. Bet Biezokņa būdā kāds joprojām dzīvo… Dālderciemā nodibi-
nāta dzīvnieku patversme, kuras vadītāja sarkanmatainā Agnese spēj sarunāties ar putniem, zvē-
riem, kokiem un akmeņiem, un viņu sargā liels, pelēks vilks. Ciemā ieradies un uz dzīvi apmeties 
Toms — Vecā Zalkša mazdēls desmitajā paaudzē. Klusie un lādzīgie cieminieki cits pēc cita atklāj 
savas īstās sejas, bet Dāldermuižā, kur reiz mituši Vecā Zalkša spīdzinātāji, tiesneši un slepkavas, 
notiek baisas lietas…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001040040
Kalna, Ziedīte. Ar sirds asinīm : kristīgā dzeja / Ziedīte Kalna ; dizains: Dace 
Solovjeva. — Daugmale : Domu Pērles, [2020]. — 235 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-593-58-1 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040013
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041413
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039736
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040040
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Kopkataloga Id: 001039724
Kovaļova, Lelde. Šoseja : romāns / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Ku-
gajevska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 
251, [2] lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934158858. — ISBN 978-9934-15-884-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laura kopā ar vīru Agri dzīvo privātmājā nomaļā lauku apvidū. Laurai ir mī-
lošs vīrs, gādīgi vecāki un veiksmīga māsa, draudzīgs suns un sapnis par pirmdzimto, taču kādu 
vakaru viņas dzīve pārvēršas. Agris dodas pastaigā ar suni, bet mājās neatgriežas. Kad sieviete 
sāk pazudušā vīra meklējumus, viņai nākas saskarties ar apkārtējo nesapratni, vēl vairāk — ap-
galvojumu, ka nekāda Agra nav, viņa dzīvo viena. Laurai izdodas atrast pierādījumus Agra eksis-
tencei, bet vēl jāsaprot, kas īsti noticis…

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001040345
Līce, Anda. Vēl viena diena : COVID laika ceļojuma piezīmes, 2020. gads / Anda 
Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. — [Rīga] : NT Klasika, [2021]. — 142, [1] lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-8908-3-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2020. gada COVID laika ceļojuma piezīmes — domās, sajūtās, pieredzē. Auto-
re vēro šī pārmaiņu laika notikumus no dzīves rūdīta ceļotāja skatu punkta.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001040005
Ludbārža, Indra. Mūža melodija : dzeja / Indra Ludbārža ; dizains: Dace Solov-
jeva. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. — 112 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
593-74-1 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001041572
Lukina, Margarita. Tik mīlestību… : dzejas izlase / Margarita Lukina ; redaktore 
Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 131, [5] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-600-37-1 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001037902
Lukstraupe, Gunta. Sapņi kā bites ziedos : dzeja / Gunta Lukstaupe ; dizains: 
Dace Solovjeva. — Daugmale : Domu Pērles, 2020. — 131, [3] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-593-65-9 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001041566
Marts, Andris. Pieskāriens no debesīm / Andris Marts ; ilustrācijas: Alise 
Hana. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2021]. — 129, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — 
ISBN 978-9934-600-41-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039724
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040345
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040005
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041572
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037902
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041566
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Kopkataloga Id: 001042504
Neiznīcināmais. Maza sauja mīlestības / Neiznīcināmais. — [Rīga] : [Autorizde-
vums], 2021. — 16 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-353-1 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001039722
Nuts, Zane. Kaut kāds finglieris : romāns / Zane Nuts ; literārā redaktore Inta Le-
pere ; vāka dizains: Inta Lepere un Aigars Riekstiņš. — [Priekuļu novads] : [Zane 
Riekstiņa], [2021]. — 224 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8935-7-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vairums romānu beidzas brīdī, kad liktenīgais pāris atzīstas mīlestībā un 
mums visiem top skaidrs — viņi būs kopā mūžīgi mūžos. Taču kāda ir dvēseles radinieku ikdiena, 
kāda būs viņu dzīve? Šis ir patiess stāsts, kas ļauj ielūkoties, kas notiek tālāk. Vai ar iemīlēšanos 
pietiek, lai visa atlikusī dzīve būtu viens vienīgs rožu dārzs? Šis ir autores personisks stāsts par 
satikšanos ar vīru, viņas dzīves ceļu, augšanu un mācīšanos klausīties savā sirds balsī.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001041620
Par piemiņu. Minnas Freimanes ceļa apraksti / ievada un komentāru autore Zita 
Kārkla ; redaktore Ilze Brēmere ; māksliniece Vivianna Maria Stanislavska. — 
Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2021]. — 
285, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 18 cm. — Bibliogrāfija: 66.-[68.] lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-893-51-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Minna Freimane tiek uzskatīta par pirmo latviešu sievieti ceļotāju un vie-
nu no pirmajām ceļojumu aprakstu autorēm latviešu literatūrā. Grāmatā „Par piemiņu. Minnas 
Freimanes ceļa apraksti” vienkopus lasāmi ceļojumu apraksti, kas publicēti no 1878. līdz 1886. 
gadam, — laikā, kad ceļošana strauji kļuva par nodarbi, kas pieejama arvien lielākam cilvēku 
skaitam, nojaucot robežas starp sociālajām kārtām, tautībām un dzimumiem.

UDK	 821.174-992

Kopkataloga Id: 001039999
Pastarīte. Kad sirds ar mani runāt sāk / Pastarīte ; dizains: Dace Solovjeva. — 
[Daugmale] : Domu Pērles, [2020]. — 74 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
19 cm. — ISBN 978-9934-593-57-4 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001041569
Poprocka, Biruta. Gandrīz dialogs pašai ar sevi : [manā stilā] / teksts un ilustrā-
cijas: Biruta Poprocka (Niedzviedze) ; redaktore Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerro-
zes grāmatas, 2021. — 71, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
600-38-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001039994
Prancāns, Uldis. Mirklis starp suni un vilku : dzeja / Uldis Prancāns ; dizains: 
Dace Solovjeva. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. — 138 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-593-78-9 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042504
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039722
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041620
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039999
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041569
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039994


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 9, 1.–15. maijs

39

Kopkataloga Id: 001041557
Priverts, Rolands. Nebaidies ne no kā : stāsts / Rolands Priverts ; Ģirta Bāreņa 
vāka grafiskais noformējums. — [Rīga] : Liegra, [2020]. — 207, [1] lpp., 8 nenu-
murētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-572-57-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir kontrabandista dzīves stāsts. Tas ir kā laikmeta dokuments, stāsts 
par vietu un laiku, kurā autoram bija lemts atrasties un dzīvot. Citiem vārdiem — tā ir stāsts par 
dzīvi ārpus sistēmas, ārpus sabiedriskās morāles „kastes” un bieži vien arī ārpus likuma. Ar to 
pietiktu, lai kāds cenzors norakstītu šo grāmatu kā nevēlamu vai pat bīstamu. Bet tas ir autora 
stāsts par savu dzīvi un šādā nozīmē to var uzskatīt par autentisku laikmeta liecību, kurai ir ne 
mazākas tiesības uz savu lasītāju un vietu Latvijas sociālajā atmiņā kā jebkurai citai laikmeta 
liecībai.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001041534
Treice, Anna. Annas grāmata : atmiņas, dzeja, fotogrāfijas / Anna Treice ; re-
diģēja Dzintra Stradiņa ; noformējums: Gita Treice ; priekšvārda autors Pēteris 
Treicis. — [Rīga] : [Pēteris Treicis], 2020. — 85 lpp., 50 nenumurētas lpp. ielīmes : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-280-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Annas Treices autobiogrāfiskais stāstījums tēlojumos, dzejā, vēsturiski pre-
cīzi piefiksētās atmiņās par piedzīvoto bagāto un piepildīto mūžu, kas ir kā piemiņa un vērtīga 
liecība nākamajām paaudzēm.

UDK	 821.174-94+821.174-1+373.5.011.3-051(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001042617
Treijs, Normunds. Tirzmaliete. Kad poenijas zied… : Lejasciema perioda (1912-
1942) periodikā un grāmatās no 1928.-1942. gadam publicētie dzejoļi / Normunda 
Treija sakārtojums, priekšvārds, ievads un komentāri ; vāka noformējums: Ints 
Vikmanis. — Rīga : NT2015, 2021. — 224 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8909-3-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ievada rakstnieces Tirzmalietes Lejasciema perioda daiļrades ap-
skatu, kas līdz šim ir bijis tikpat kā vispār nepētīts temats. Izdevums ir refleksija par rakstnieces 
periodikā izziņotā, bet tā arī rokrakstā palikušā trešā dzejoļa krājuma iespējamo saturu un no-
saukumu.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001040027
Tuza, Jolanta. Naktīs / teksts un ilustrācijas: Jolanta Tuza ; dizains: Dace Solov-
jeva. — [Daugmale] : Domu Pērles, [2021]. — 94 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 
978-9934-593-69-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā autorgrāmatā lasītājs tiek uzrunāts caur nakts virmojumu un iedvesmu 
gleznojumos nakts, zvaigžņu, saulrietu un ausmas dzeltenīgi oranžajos krāsu toņos un tēlos. Dze-
ja aicina iejusties nakts burvībā.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001041282
Ulberga, Kristīne. Kaizivs, kurš neēda cilvēkus / Kristīne Ulberga ; ar Kristiānas 
Zalmanes ilustrācijām ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša dizains. — 
Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 67, [5] lpp. ; ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-595-30-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī Kristīnes Ulbergas pasaku grāmata ir viņas pirmais darbs bērniem. Septi-
ņas pasakas stāsta par labsirdīgo Kaizivi, kas, atšķirībā no brāļiem un māsām, atteicās paklausīt 
mammai un uzbrukt cilvēkiem, lai tos apēstu. Grāmata ieved pasaulē, kurā ir vieta tādiem jēdzie-
niem kā pateicība un līdzjūtība, spējai saskatīt skaistumu un pārvarēt bailes, un kurā vienmēr ir 
vieta labiem darbiem, jo „gan Kaizivs, gan cilvēks var viegli aizmigt pēc tam, kad paveikts labs 
darbs”. Rakstniece ļauj sajust, ka ir svarīgi ne tikai būt mīlētam, bet arī pašam mīlēt kā savus 
tuviniekus, tā visus, kas mīt šajā pasaulē.

UDK	 821.174-93-32+821.174-343

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041557
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041534
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042617
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040027
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041282
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Kopkataloga Id: 001035217
Utena-Logina, Inga. Katram sava grāmata galvā / Inga Utena-Logina. — [Stopiņu 
novads] : Inga Utena-Logina, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 1,15 MB. — 
ISBN 978-9934-19-700-0 (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: 001041560
Valainis, Ēriks. Bērnība brīvajā Latvijā / Ēriks Valainis ; redaktore Agnese Piļā-
ne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 138 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-600-32-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Pārdzīvojot atmiņās aizskrējušos gadus, esmu mēģinājis atrast brīdi, kad li-
cies, ka Latvijas vairs nebūs. Radot mūs, Dievs ir bijis žēlīgs, dodot mums spējas vienmēr ticēt sa-
vas tautas spēkam pārdzīvot postu un nelaimi, atmosties no ienaidnieka iemidzinošās darbības, 
celties brīvības cīņām un uzvarēt savā ticībā savas tautas brīvības iespējai. Savās domās nekad 
neesmu bijis ienaidnieka sagrauts vai apmuļķots ar runu plūdiem, noliedzošiem latviešu tautas 
un Latvijas spējas un tiesības būt uz zemes”, teic autors.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001040735
Zandere, Inese. Puika ar suni : stāsts par nosargātu noslēpumu / Inese Zandere ; 
ilustrējis Reinis Pētersons ; redaktore Maima Grīnberga ; dizains: Artis Briedis, 
Rūta Briede. — [2. laidiens]. — [Rīga] : liels un mazs, [2021].

Pirmā burtnīca, Bailes. — 76, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — „Grāmata izdota 
sadarbībā ar Žaņa Lipkes memoriālu”—Iespiedziņās. — ISBN 978-9934-533-
95-2 (brošēts) (2021).

A n o t ā c i j a :  Leģendārā ebreju glābēja Žaņa Lipkes dēlam Zigfrīdam bija tikai astoņi gadi, 
kad sākās Otrais pasaules karš. Kara laika bīstamie notikumi zēnam bija smags pārdzīvojums. Zi-
gis savām acīm redz ļaunumu. Sliktie ir tie, kas sit un šauj citus. Daudz grūtāk viņam ir saprast, vai 
tētis ir labs cilvēks? Zigim nākas domāt par daudzām nesaprotamām lietām, ko dara pieaugušie. 
Viņa ģimeni no malas vēro kaimiņu meitene Silvija. Pirmās burtnīcas notikumi risinās 1941. gada 
vasarā un rudenī un beidzas ar traģisku ainu — Rīgas geto iemītnieku izdzīšanu, lai nogalinātu 
viņus Rumbulas mežā.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001041590
Zandere, Inese. Puika ar suni : stāsts par nosargātu noslēpumu / Inese Zandere ; 
ilustrējis Reinis Pētersons ; redaktore Maima Grīnberga ; dizains: Artis Briedis, 
Rūta Briede. — [Rīga] : liels un mazs, [2021].

Otrā burtnīca, Bunkurs. — 109, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
574-03-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ziga vecāku drosme, glābjot no nāves cilvēkus, ko nacisti bija nolēmuši iznī-
cināt, zēnam bija liels pārdzīvojums. Zigim nākas domāt par nesaprotamajām lietām, ko dara pie-
augušie, saprast un palīdzēt, pārvarot bailes. Grāmatas 2. burtnīca, kuras notikumi risinās 1942. 
gadā, ir stāsts par bunkuru zem šķūnīša, cilvēkiem, kas tajā slēpās, un noslēpumiem, kas Zigim 
jāglabā.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035217
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041560
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040735
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041590
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Kopkataloga Id: 001040148
Zīle, Baiba. Piezīmes no Citurzemes / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Rupucinskis ; 
grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 
198, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9323-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dokumentālo stāstu krājums „Piezīmes no Citurzemes” ir ne tikai vēstījums 
par autores dzīvi Vācijā un citviet Eiropā, bet arī refleksija par kultūršoku un adaptēšanos svešā 
vidē. Autore piedāvā paskatīties uz dzīvi ārzemēs ar humoristisku pašanalīzi, filozofiskiem jautā-
jumiem mijoties ar sadzīviskiem vērojumiem. Vai cilvēka daba dažādās valstīs atšķiras? Vai paša 
vērotāja uztvere mainās, esot nemitīgā ceļojumā?

UDK	 821.174-94+821.174-7

Kopkataloga Id: 001040049
Судрабкалнс, Янис. Бессмертный светоч духа : статьи о Янисе Райнисе, его 
философско-этических заветах и литературном наследии / Янис Судраб-
калнс ; перевёл Сергей Журавлёв. — Рига : Улей, [2021]. — 84 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 82.-84. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu 
valodā, tulkots no latviešu valodas.
UDK	 821.174(092)+821.174(092)(01)+821.174-92+821.174.091

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001039720
Sēks, Makss. Vajātājs : romāns / Makss Sēks ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda 
Peldekse ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redak-
tore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2021]. — 493, [2] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji). — Oriģinālnosau-
kums: Uskollinen lukija. — ISBN 978-9934-15-858-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevniecība „Latvijas Mediji” laidusi klajā somu rakstnieka, producenta un 
scenārista Maksa Sēksa pirmo grāmatu sērijā par izmeklētāju Džesiku Niemi. Slavena detektīvro-
mānu rakstnieka sievu atrod mirušu sēžam pie galda ar smīnā sastingušu seju. Kad no jūras iz-
skalo vēl vienu sievietes līķi, top skaidrs — slepkavības nebeigsies, ja vien neizdosies notvert 
noziedznieku, kurš prasmīgi atdarina romānu sižetus. Kā lai notver slepkavu, kurš allaž ir vienu 
soli priekšā izmeklētājiem?

UDK	 821.511.111-312.4

Kopkataloga Id: 001039787
Tamminens, Petri. Kā sagaidīt citplanētieti : pieci svarīgi padomi / Petri Tam-
minens ; [ilustrācijas]: Valpuri Kertula ; no somu valodas tulkojuši: Laili Sakijeva, 
Antra Brūvere, Antra Mačāne ; atbildīgās redaktores: Gunta Apse un Līva Kukle ; 
literārā redaktore Rita Cielēna. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 32 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Kun kohtaat avaruusolen-
non. — ISBN 978-9934-15-856-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kosmoss ir milzīgi plašs, un tajā noteikti kaut kur dzīvo citplanētieši. Kādu 
dienu var gadīties tā, ka citplanētieši ierodas uz Zemes un, iespējams, tieši tavā pagalmā. Tad būtu 
labi zināt, kā rīkoties. Petri Tamminena un Valpuri Kertulas humorpilnā grāmata māca, kā pārva-
rēt bailes no nepazīstamiem cilvēkiem, tikt galā ar nepatīkamām sajūtām un neērtām situācijām. 
Tā būs interesanta lasāmviela ne vien bērniem, bet arī pieaugušajiem.

UDK	 821.511.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040148
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040049
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039720
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039787
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821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 001040792
Kivirehks, Andruss. Kaka un pavasaris / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas 
tulkojis Guntars Godiņš ; mākslinieks Edmunds Jansons ; redaktore Inese Zan-
dere ; dizains: Ivs Zenne. — [Rīga] : liels un mazs, [2021]. — 102 lpp. : ilustrāci-
jas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Kaka ja kevad. — ISBN 978-9984-820-42-2 
(iesiets) (2021).

A n o t ā c i j a :  Igauņu rakstnieks Adruss Kivirehks savā 30 stāstiņu grāmatā ļauj darboties 
tādiem neparastiem varoņiem kā sirsnīgais suņa kakas struņķītis, sarkanmatainā desiņa, nakt-
spoda spoks, zeķes perētājas, naudas pods un lāča galvaskauss, trakā jaka un pirātu karote, kas 
agrāk bērnu grāmatās nav manīti!

UDK	 821.511.113-93-32

821.511.141  Ungāru literatūra

Kopkataloga Id: 001041583
Bālinta, Āgneša. Fraks, kaķu bieds / Āgneša Bālinta ; no ungāru valodas tulko-
jusi Elga Sakse ; Sandras Vingres ilustrācijas un vāka mākslinieciskais noformē-
jums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2021]. — 70, [2] lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Frakk a macskák réme. — ISBN 978-
9934-20-469-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Reiz bija jauka dārza mājiņa. Tajā dzīvoja divas resnas kaķes. Vēl tur dzīvoja 
tēvocis Kārojs un Irmas tante. Slinkās un nerātnās kaķes dzīvoja, bēdu nezinādamas, jo Irmas 
tante viņas ļoti lutināja. Līdz dienai, kad tēvocis Kārojs nolēma viņas pārmācīt. Dienā, kad ieradās 
Fraks, sākās suņa un kaķu karš… Krustmāte Irma, tēvocis Kārojs, Lukrēcija, Serēnke un Fraks 
paaudžu paaudzēs ir populāri un iemīļoti grāmatu un multfilmu tēli Ungārijā, kuri beidzot ir 
ieradušies arī pie mums.

UDK	 821.511.141-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040792
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041583
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902  Arheoloģija

Kopkataloga Id: 001041515
Grobiņas arheoloģiskais ansamblis : grāmatžurnāls / redaktore Ilze Kārkliņa ; 
māksliniece Anna Ceipe = Grobiņa archaeological ensemble : bookazine / editor 
Ilze Kārkliņa ; design: Anna Ceipe ; translated: „Serres”. — Grobiņa : Grobiņas 
novada dome, 2021. — 69 lpp., 69 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 28 cm. — Ab-
pusēji lasāms izdevums, dalīta paginācija. — Autori: Elīna Guščika, Juris Urtāns, 
Egita Lūsēna, Jānis Asaris, Andris Šnē, Ingrīda Līga Virse, Uģis Urtāns, Normunds 
Grasis. — Teksts latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 
978-9934-23-339-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Grobiņas arheoloģiskais ansamblis” ir autoru kolektīva darbs. Tam pamatā 
ir vēsturnieku un arheologu izstrādātā zinātniskā sadaļa, kas iekļauta pieteikumā UNESCO Pa-
saules mantojuma nominācijai. Grobiņas arheoloģisko ansambli veido pilskalns un apmetne, kā 
arī četri senkapi, kas glabā liecības par skandināvu ieceļotāju un vietējo iedzīvotāju — kuršu — 
līdzāspastāvēšanu no 7. līdz 9. gadsimtam. Grāmatas viena no vērtībām ir attēli ar atradumiem, 
kas zemes dzīlēs izrakti lauku darba praksēs un kas glabājas muzejos Liepājā, Rīgā, Sanktpēter-
burgā. Grāmatā lasāmi jaunākie pētījumi, kā arī apskatāmas unikālas kartes.

UDK	 902(474.321)+904(474.321)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001039764
Šteinbergs, Arnolds Rihards. Atmiņas / Arnolds Rihards Šteinbergs ; literārā 
redaktore Elmīra Cacure ; vāka grafiskais noformējums: Sintija Sproģe. — [Rīga] : 
Baiba Valentinoviča, 2021. — 122 lpp. : faksimili, ģenealoģiskās tabulas, ilustrāci-
jas, kartes, portreti ; 26 cm. — ISBN 978-9934-23-312-8 (iesiets).
UDK	 908(474.34)(093.3)

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

Kopkataloga Id: 001039991
Krēsliņš, Žigimants. Žiga ceļojumi / teksts, fotogrāfijas: Žigimants Krēsliņš. — 
[Varakļānu novads] : Domu Pērles, [2020].

Dienvidaustrumāzija pāris mēnešos. — 415 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-593-64-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Brīvajā laikā Žigim patīk ceļot, un visas līdz šim iznākušās grāmatas ir par 
paša piedzīvoto. Pirmās grāmatas ir par ceļojumiem uz Centrālameriku un Dienvidameriku. „Šī 
ir mana apjomīgākā grāmata. Gan teksta, gan bilžu ziņā. Lasot varēsiet paciemoties Taizemē, 
Kambodžā, Singapūrā, Indonēzijā, Malaizijā, Filipīnas un Vjetnamā,” raksta Ž. Krēsliņš. Izstāstot 
sociālajā tīklā par grāmatas izdošanas ieceri, viņš norāda, ka savu stāstīšanas stilu nav mainī-
jis — aprakstos viņš ir gan sarkastisks, gan romantisks, gan brīžiem arī parupjš.

UDK	 913(5-12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041515
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039764
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039991
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929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001040161
Millers, Juris. Manas dzimtas vēsture / Juris Millers ; zinātniskie recenzenti: 
Dr.philol. Ausma Cimdiņa ; Dr.hist. Juris Ciganovs, Dr.philol. Ingus Barovskis. — 
[Rīga] : [Juris Millers] : Global Technology group, [2021].

I [1.] daļa, Melleru dzimta. — 496 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija atsaucēs: 490.-496. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi 
arī vācu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8365-3-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kopš 2013. gada Juris Millers veic dzimtas vēstures pētījumus, kas ir apkopoti 
grāmatā „Manas dzimtas vēsture”. Tā veidota kā aizraujošs dokumentāls ģenealoģisks detektīvs, 
kas vēsta par dzimtas vēsturi, pievēršot uzmanību katram ievērojamākajam dzimtas pārstāvim. 
Gadsimtu gaitā dzimta ir saradojusies ar I. Kanta, M. Ļermontova, N. Rēriha un daudzu citu pasau-
les vēsturē nozīmīgu personību dzimtām un ģimenēm. Pirmajā sējumā apkopotas ziņas par tēva 
dzimtas (Melleri) pirmssākumiem Kēnigsbergā (kopš 1490. gada), ļaujot izsekot vispirms visu 
dzimtas atzaru gaitām Vācijā un Austrumprūsijā, bet no 1785. gada — arī Kurzemē.

UDK	 929.521(474.3)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001034694
Ekareva, I. L. History of Britain in the Early Middle Ages Exercise : workbook / 
I.L. Ekareva, E.A. Runova, E.A. Gavrilova. — Riga : Scientific World, 2020. — 1 tieš-
saistes resurss (140 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 9,17 MB. — ISBN 978-9934-
8833-8-5 (PDF).
UDK	 94(410)”04/14”(076)

Kopkataloga Id: 001029426
Valsts izglītības satura centrs. Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei sko-
lēniem ar garīgās attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas 
paraugs / izstrādāja: Vladislavs Malahovskis, Ārija Melne, Ēvalds Kārkls, Ineta 
Bauere, Aina Pauliņa ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) : tabulas ; 1,77 MB. — 
ISBN 978-9934-597-88-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību priekšmeta programmas paraugs Latvijas un pasaules vēsturē ir vei-
dots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglī-
tības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (2018) noteiktos plānotos skolēnam 
sasniedzamos rezultātus sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, ievērojot speciālās pamatizglītī-
bas programmā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem izvirzītos mērķus un uzdevumus.

UDK	 94(100)(075.2)+94(474.3)(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040161
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001034694
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001029426
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94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001038887
Karš un sabiedrība Latvijā 1914-1920 / atbildīgais redaktors un priekšvārda au-
tors Ēriks Jēkabsons ; recenzenti: Dr.hist. Juris Ciganovs, Dr.hist. Kārlis Dambītis, 
Dr.hist. Toms Ķikuts ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu valodas redakto-
re Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Aka-
dēmiskais apgāds, [2021]. — 447 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 375.-399. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 
363.-[374.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-18-633-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir pirmais mēģinājums Latvijas historiogrāfijā apkopojoši ana-
lizēt Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara ietekmi uz sabiedrību. Latvijas situācija šajos ga-
dos bija sevišķi sarežģīta, pat unikāla visas Eiropas mērogā, un tā noder par izcilu piemēru, lai 
atspoguļotu militāri politiskos un sociālos procesus arī Eiropā kopumā, jo Latvijas teritorija un 
sabiedrība īsā laika posmā tika pakļauta ne vien intensīvai karadarbībai, bet arī masu deportā-
cijām, Vācijas okupācijai, boļševiku režīmam, epidēmijām, sociālai katastrofai, pilsoņu kara ele-
mentiem, cīņai par neatkarību ar vairākiem ienaidniekiem.

UDK	 94(474.3)”1918/1920”(082)+355.01(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001040046
Straube, Gvido. Labie zviedru laiki. Vai tiešām? / Gvido Straube, Māris Zanders ; 
radošais redaktors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; 
māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Aminori, [2021]. — 109, [2] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, kartes, portreti ; 19 cm. — (Latvijas vēstures mīti un versijas). — Bib-
liogrāfija: 109. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8977-8-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā var rast atbildes uz jautājumiem, kādi bija Zviedrijas patiesie mēr-
ķi Vidzemē, vai tiešām zviedri gribēja te atcelt dzimtbūšanu un rūpējās par zemnieku izglītību, 
vai vietējie muižnieki tiešām bija zemnieku izsūcēji un varmākas, vai mācītāji bija muižnieku 
pakalpiņi, vai Vidzemē bija jūtamas pasaules garīgās vēsmas, vai „zviedri” vispār bija zviedri, kā 
zviedru laiki pierāda, ka „700 verdzības gadi” ir mīts?

UDK	 94(474.3)”1562/1795”

Kopkataloga Id: 001006868
Upmalis, Ilgonis. Latvija — PSRS impērijas militarizētā kolonija / Ilgonis Upma-
lis ; māksliniece Dace Eglīte ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; priekšvārds: 
Inese Vaidere ; tulkotāji: Jānis Riekstiņš, Ēriks Tilgass, Ilgonis Upmalis. — Rīga : 
Jumava, 2020. — 343 lpp. : faksimili, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, dokumentu fragmenti 
tulkoti no krievu valodas. — ISBN 978-9934-20-433-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas lasītājam atklāsies jauni, līdz šim nepublicēti fakti, kā padomju 
vara mērķtiecīgi un metodiski izpostīja un militarizēja Latvijas tautsaimniecību. Ilgonis Upmalis 
paspējis savākt un apkopot daļu informācijas, kamēr Krievijas arhīvi bija pieejami, jo pēc tam 
lielā steigā tie tika noslepenoti. Grāmata atmasko padomju militārismu Latvijā un ir smaga apsū-
dzība PSRS impērijai, kuras sastāvā ilgus gadus bija okupētā Latvija.

UDK	 94(474.3)”19”(091)+338.45:355(474.3)(091)

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=001038887
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001040046
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001006868
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