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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 001038371
Grumolte-Lerhe, Inese. Zinātnes politika un pārvaldība zinātniskajās institūci-
jās: izaicinājumi Latvijā : apskats, 2021. gada februāris / Inese Grumolte-Lerhe ; 
Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, 2021. — 
1 tiešsaistes resurss (12 lp., PDF) : diagrammas ; 1,01 MB. — Bibliogrāfija: 12. lp. — 
ISBN 978-9934-598-14-2 (PDF).

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

UDK	 001(474.3)(047)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001045189
Bole, Dace. Darbinieku garīgā labklājība un vērtīborientētas personāla vadības 
sistēmas piemērošana Latvijas uzņēmumos : promocijas darba kopsavilkums 
ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, uzņēmējdarbības vadības apakšnoza-
rē / Dace Bole ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Oskars Onževs ; zinātniskā kon-
sultante Dr.sc. Daina Vasiļevska ; darba recenzenti: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.paed. 
Jeļena Davidova, Ph.D. Maria Kovāčova ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : Biz-
nesa augstskola Turība, 2020. — 50 lpp. : diagrammas, shēmas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 38.-50. lpp.
UDK	 005.961(043)

Kopkataloga Id: 001045199
Bole, Dace. Darbinieku garīgā labklājība un vērtīborientētas personāla vadības 
sistēmas piemērošana Latvijas uzņēmumos : promocijas darbs ekonomikas un 
uzņēmējdarbības zinātnes nozarē, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Dace 
Bole ; darba vadītājs Dr.sc.ing. Oskars Onževs ; zinātniskā konsultante Dr.sc. Dai-
na Vasiļevska ; darba recenzenti: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.paed. Jeļena Davidova, 
Ph.D. Maria Kovāčova ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : [izgatavotājs nav zi-
nāms], 2020. — 186 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
156.-168. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā.
UDK	 005.961(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038371
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045189
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045199
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Kopkataloga Id: 001045186
Bole, Dace. Employees’ mental well-beign and the application of the system of 
value-oriented personnel management in the enterprises of Latvia : summary of 
the doctoral thesis, economics and business science, subsector: business mana-
gement / Dace Bole ; scientific advisor Dr.sc.ing. Oskars Onževs ; scientific con-
sultant Dr.sc. Daina Vasiļevska ; official reviewers: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.paed. 
Jeļena Davidova, Ph.D. Maria Kovāčova ; Turiba University. — Rīga : Turība Uni-
versity, 2020. — 50 lpp. ; diagramma, shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-50. lpp.
UDK	 005.961(043)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001039810
Dzene, Ilze. Domino matemātika 5-6-gadniekiem / Ilze Dzene ; tekstu un uzde-
vumu redaktores: Renāte Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (63 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,22 MB. — (Domāšanas 
attīstīšanas uzdevumi). 

A n o t ā c i j a :  Šis DOMINO krājums ir domāts 5-6 gadus veciem bērniem. Krājumā ir sa-
skaitīšana, jāieraksta summa un jāsavieno ar tādu pašu summu, jāiekrāso tik aplīši, cik norā-
dīts, jāsavieno ar attiecīgā skaita cipariem, jāieraksta atbilstošais cipars, skaitļu kaimiņi, skaitļu 
summa, skaitļu starpība, trūkstošais aplīšu skaits, jāsavieno skaitļi 1-12 ar attiecīgajiem domino 
kauliņiem.

UDK	 087.5+511.1(076)

Kopkataloga Id: 001046122
Hot Wheels : krāsosim! : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas ve-
cuma bērniem. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Hot Wheels Ultimate Colouring Book. — ISBN 978-9934-16-977-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus iecienītos krāsošanas piederumus — zīmuļus, krītiņus vai flo-
masterus — un izrotā šos nepārspējamos auto modeļus brīnišķīgām uzvarām!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001046106
Krāso : 3+ gadi : vistiņa. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 32 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 32 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color: 
Years +2. — ISBN 978-9934-27-000-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmata pašiem mazākajiem. Ilustrācijas un līniju biezums ir pie-
mērots attiecīgajam bērnu vecumam.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001046105
Krāso : 5+ gadi : taurenis. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 32 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 32 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color: 
Years +5. — ISBN 978-9934-27-001-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmata pašiem mazākajiem. Ilustrācijas un līniju biezums ir pie-
mērots bērniem no 5 gadu vecuma.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045186
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039810
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046122
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046106
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046105
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Kopkataloga Id: 001044916
Krāso pēc cipariem : agrīnās mācīšanās [sarkana] grāmatiņa. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2021]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska 
satura. — Oriģinālnosaukums: Colour by Numbers. — ISBN 978-9934-0-9236-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir sirsnīgi un bērna uzmanību piesaistoši attēli, kas jāizkrāso. Visi 
zīmējumi ir sadalīti laukumos, katrā laukumā ir kāds cipars no 1 līdz 9 vai skaitlis 10. Tiem visiem 
atbilst noteiktas krāsas. Atliek tikai sameklēt krāsu zīmuļus un ķerties pie darba, cenšoties ievē-
rot katra izkrāsojamā laukuma robežas.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001044920
Krāso pēc cipariem : agrīnās mācīšanās [zaļa] grāmatiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska satura. — 
Oriģinālnosaukums: Colour by Numbers. — ISBN 978-9934-0-9237-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darbojoties ar šo grāmatu, bērns attīstīs vērīgumu un uzmanību, trenēs pa-
cietību, sagatavos roku rakstīšanai, kā arī iepazīs krāsas un ciparus. Zīmējumi ir sadalīti lauku-
mos, katrā laukumā ir kāds cipars. Tiem visiem atbilst noteiktas krāsas. Atliek tikai sameklēt 
krāsu zīmuļus un ķerties pie darba, cenšoties ievērot katra izkrāsojamā laukuma robežas.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001046322
L.O.L. Surprise! : izkrāso!. — Rīga : Egmont Latvija, 2021. — 16 lpp. : pārsvarā 
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-16-946-5 (bro-
šēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001046323
L.O.L. Surprise! : uzdevumu grāmata. — Rīga : Egmont Latvija, 2021. — 16 lpp., 
2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu 
valodas. — ISBN 978-9934-16-966-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  L.O.L. lellēm patīk ļoti stilīgi ģērbties! Laipni aicināta klubiņā! Viņas priecā-
sies, ja tu pievienosies aizraujošo uzdevumu risināšanā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001046119
Maša un Lācis : steigsim palīgā! : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / idejas un tēlu 
autors O. Kuzovkovs ; galvenais mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, 
N. Zalomajeva. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 2 ne-
numurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и 
Медведь. — ISBN 978-9934-16-982-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nāc ciemos pie Mašas un Lāča, kur tevi gaida aizraujoši piedzīvojumi! Šķir 
lappusi pēc lappuses un papildini ik attēlu ar priecīgām krāsām un košām uzlīmēm.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001046123
Minnie : jautrās krāsas / tulkojusi Eva Jansone ; Disney. — Rīga : Egmont Lat-
vija, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — (Disney Minnie). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Minnie Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-961-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Minnijas pušķīšu veikalā ir darbīga diena. Žurnāls „Stils un mode” uzaicinājis 
Minniju un Deiziju piedalīties modes skatē. Meitenes kļūs slavenas! Ņem savu košākos zīmuļus 
vai krītiņus un palīdzi draudzenēm nokļūt Ņujorkā!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044916
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044920
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046322
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046323
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046119
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046123
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Kopkataloga Id: 001046117
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Latvija, 2021.

Liels vai mazs? : uzdevumu grāmata ar uzlīmēm. — 16 nenumurētas lpp., 2 ne-
numurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — „Peppa Pig created by Neville 
Astley and Mark Baker”—Iespiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Peppa Pig. Big and Small. — ISBN 978-9934-16-967-0 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies cūciņai Pepai, lai izpētītu aizraujošo pretstatu pasauli! Liels vai 
mazs, karsts vai auksts, ātrs vai lēns? Izpildi uzdevumus šajā grāmatiņā, ņemot talkā košās uz-
līmes!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001046112
Pēk! Mūū! Ruk! : rosība lauku sētā : 10 dzīvnieku skaņas / [ilustrācijas]: Chie Y 
Body, Melanie Demmer and Dan Taylor ; tulkojusi Līva Trektere ; redaktore Lin-
da Kalna. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
21×21 cm. — Oriģinālnosaukums: Cluck! Moo! Oink! Let’s Listen on the Farm!. — 
ISBN 978-9934-16-941-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atdarini lauku sētas rosību ar desmit dzīvnieku skaņām! Interesanti fakti un 
skaņa katrā lappusē.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001046330
Pirmie vārdi laukos. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 24 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Oriģinālnosaukums: First Farm Words. — ISBN 978-
9934-16-936-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī cietlapu grāmatiņa ar košajiem attēliem ļaus bērniem iepazīt dažādus ar 
lauku sētu saistītus vārdus.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001046332
Skaitļi. Krāsas. Figūras. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 24 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Oriģinālnosaukums: Numbers. Colours. Shapes. — 
ISBN 978-9934-16-937-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī cietlapu grāmatiņa ar košajiem attēliem ļaus bērniem iemācīties skaitīt, kā 
arī apgūt krāsas un figūras.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001046126
Vāģi : mana krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore 
Antra Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 24 nenumu-
rētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars: My Coloring Book with Stickers. — ISBN 
978-9934-16-964-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Satiec savus iemīļotos varoņus un izbaudi pasauli, kurā mežonīgā ātrumā 
traucas sacīkšu vāģi! Sameklē zīmuļus vai flomāsterus, ņem talkā uzlīmes un ļauj vaļu iztēlei!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046117
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046112
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046330
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046332
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046126
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001044888
Kūlis, Māris. Finis veritatis? Par patiesību un meliem / Māris Kūlis ; zinātniskie 
recenzenti: Dr.theol. Anita Stašulāne, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, Dr.hist. Vita Zelče ; 
vāka un mākslinieciskā iekārtojuma autors Dr.art. Matīss Kūlis ; literārā redak-
tore Inga Melngaile-Kūle ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas insti-
tūts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 430 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: 369.-[406.] lpp., personu rādītājs: 407.-416. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-647-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai patiesībai ir pienācis gals — finis veritatis? Vai patiešām patiesības un 
melu temats jāiztirzā atkal un atkal no jauna? Šie jautājumi rodas laikā, kam raksturīga patiesības 
inflācija — patiesību skaits vairojas, bet tādējādi devalvējas to vērtība. M. Kūļa grāmata ir stāsts 
par patiesības un melu veidošanos no filosofijas skatupunkta. Grāmata tapusi laikā, kad plašsa-
ziņas līdzekļos runā par melu laikmetu. Maldināšana ir saskatāma ne tikai lielvaru propagandas 
karos, sazvērestības teorijās ap 5G un Covid-19, bet arī ikdienā — reklāmā, politikā, sociālajos 
tīklos, pat ikdienišķās sarunās.

UDK	 14

Kopkataloga Id: 001044893
Rubene, Māra. Da Capo : filozofiski estētiskas studijas un portretu skices / Māra 
Rubene ; redaktore Inta Rozenvalde ; māksliniece Linda Lagzdiņa ; dizains: Rauls 
Liepiņš, Kaspars Podskočijs. — Rīga : Al secco, 2020. — 471, [1] lpp. ; 22 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8784-2-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Māras Rubenes grāmatā apkopoti vairāku gadu garumā tapušie raksti, kuri 
veltīti laiciskuma, estētiskuma, valodiskuma izpētei, kuras apjomu pamatos iezīmē fenomenolo-
ģijas avotu un fenomenoloģijas kritiķu darbi.

UDK	 14(081.2)+111.852(081.2)+165.62(081.2)+821.174-1.09(081.2)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001046042
Dveka, Kerola. Panākumu psiholoģija : kā ievirzīt domāšanu uz attīstību un iz-
augsmi? / Kerola Dveka ; no angļu valodas tulkojis Imants Vilks ; redaktors Valdis 
Zoldners ; literārā redaktore Gunita Skroderēna. — [Pāvilostas novads] : Zoldne-
ra izdevniecība, [2021]. — 188, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Sveicamgrāma-
ta). — Grāmatas noformējumā izmantoti Leonardo da Vinči zīmējumi. — „Attīstī-
bai, izaugsmei, motivācijai”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Mindset: the New 
Psychology of Success. — ISBN 978-9934-8835-1-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Panākumu psiholoģija atklāj vienkāršu, bet inovatīvu ideju: cilvēka domāša-
nas veidam un mūsu pārliecībai par saviem dotumiem un spējām piemīt milzīgs spēks un tam ir 
visaptveroša ietekme uz mūsu panākumiem mācībās, sportā, darbā, mākslā — gandrīz ikvienā 
cilvēciskās dotības jomā. Ar pareizu domāšanas ievirzi mēs varam ne tikai augt un pilnveidoties 
paši, bet arī palīdzēt attīstīties tiem, kurus mīlam, mācām, vadām un trenējam.

UDK	 159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044888
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044893
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046042
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Kopkataloga Id: 001046018
Eriksons, Tomass. Apkārt vieni vienīgi idioti priekšnieki : kāpēc labi līderi ir tik 
reti sastopami / Tomass Eriksons ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; 
redaktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 351 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Omgiven av dåliga chefer. — 
ISBN 978-9934-0-9362-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai tavs priekšnieks ir idiots? Ikviens kādā dzīves posmā ir strādājis nekom-
petenta priekšnieka vadībā. Iespējams, tā tieši šobrīd ir tava realitāte. Vai varbūt pats esi ieguvis 
godpilno priekšnieka idiota titulu! Kas raksturo sliktu vadītāju un kā ar viņu sadzīvot? Grāmatā 
piedāvāti konkrēti piemēri un paņēmieni, kā rīkoties visdažādākajās situācijās darbā. Vai tiešām 
visi darbinieki ir sliņķi? Lai kā visās problēmās gribētos vainot vadītājus, patiesais cēlonis var būt 
neieinteresēti darbinieki. Tādēļ grāmatas otrajā daļā autors piedāvā vadītāja perspektīvu: kāpēc 
vienādos apstākļos daži padotie strādā daudz efektīvāk par citiem. Un kā to mainīt, nezaudējot 
autoritāti, ja esi priekšnieks?

UDK	 159.98:331

Kopkataloga Id: 001046069
Orbaha, Sūzija. Ķermeņi / Sūzija Orbaha ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Gar-
da ; literārā konsultante Sandra Skuja ; mākslinieks Tomass Folks. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, [2021]. — 189, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 170.-[187.] lpp. un 
alfabētiskais personu rādītājs: 189.-[190]. lpp. — Oriģinālnosaukums: Bodies. — 
ISBN 978-9984-23-863-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mūsdienu pasaulē cilvēki arvien biežāk ir pārliecināti, ka neapmierinātību 
ar dzīvi var mazināt, „pierediģējot” savu ķermeni. Šajā grāmatā ievērojamā britu psihoterapeite 
Sūzija Orbaha skaidro, kā veidojies šāds viedoklis un pēta, kā tas mūs visus ietekmē. Izmantojot 
jaunākos neiropsiholoģijas atklājumus un piemērus no savas prakses, viņa parāda, kur sakņojas 
daudzas uztveres problēmas, cik jutīgi un uzņēmīgi mūsu ķermeņi reaģē uz jebkuru negatīvu 
stimulu. Ķermenis ir kļuvis par objektu, ražošanas un tirdzniecības mērķi un vietu.

UDK	 159.922+159.9.016.1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046018
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046069
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001044885
Bībele / Bībeles tulkošanas komisijas koordinators Juris Cālītis ; Vecās Derības 
tulkotāji: Uldis Bērziņš, Laila Čakare, Enoks Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs 
Zvirgzds ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis Zeps ; valodu konsul-
tantes: Maija Baltiņa, Ināra Ķemere ; literārā redaktore Milda Klampe. — Rīga : 
Latvijas Bībeles biedrība, [2021]. — 1271, [1] lpp. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-592-
05-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis ir trešais nozīmīgākais Bībeles izdevums latviešu valodā pēc Ernsta Glika 
veiktā pirmā Bībeles tulkojuma latviešu valodā (Jaunā Derība — 1685. g., Vecā Derība — 1689. g.) 
un emigrācijā tapušā Bībeles 1965. gada izdevuma.

UDK	 27-23

Kopkataloga Id: 001045889
Brehts, Mārtiņš. Mārtiņš Luters / Mārtiņš Brehts ; no vācu valodas tulkojusi 
Gundega Dumpe ; literārā redaktore Gunta Vaickovska ; vāka autors Arnis Grin-
bergs. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2020.

2. sējums, Reformācijas kārtība un robežu noteikšana 1521.-1532. — xii, 
618 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Reformācijai 500”—Uz 1. vāka. — Bibliogrā-
fija: 570.-618. lpp. — Oriģinālnosaukums: Martin Luther. Bd. 2, Ordnung und 
Abgrenzung der Reformation 1521.-1532. — ISBN 978-9934-544-37-8 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  „Mārtiņa Lutera” otrajā sējumā autors analizē un apraksta Reformācijas turp-
mākos notikumus laika posmā no 1521. gada, kad Luters atradās Vartburgas pils „ieslodzījumā”, 
līdz 1532. gadam, kad Luters ir iesaistījies dažādu baznīcas problēmu risināšanā Kūrsaksijā. Šajā 
periodā Luters nodarbojas gan ar „jaunās” baznīcas kārtības izveidošanu, gan, sastopoties ar da-
žādiem novirzieniem Reformācijas kustībā, ar robežu nospraušanu kristīgajā mācībā un sludinā-
šanā. Izklāstot Reformācijas notikumus, autors cenšas apvienot labu saprotamību un zinātnisku 
pamatojumu.

UDK	 27-337(430)

Kopkataloga Id: 001045895
Brehts, Mārtiņš. Mārtiņš Luters / Mārtiņš Brehts ; no vācu valodas tulkojusi 
Gundega Dumpe ; literārā redaktore Ieva Vaickovska ; vāka autors Arnis Grin-
bergs. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, [2020].

3. sējums, Baznīcas uzturēšana 1532.-1546. — xiv, 536 lpp. : ilustrācijas, portre-
ti ; 21 cm. — „Reformācijai 500”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija: 495.-536. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Martin Luther. Bd. 3, Erhaltung der Kirche 1532-1546. — 
ISBN 978-9934-544-36-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Trešajā sējumā tiek aplūkota Lutera dzīve, sākot ar 1532. gadu, kad par kūr-
firstu kļuva Johans Frīdrihs. Līdz pat savai nāvei 1546. gadā M. Luters visu uzmanību veltīja baz-
nīcas uzturēšanai. Reformators aktīvi piedalījās dažādās teoloģiskās diskusijās ar saviem opo-
nentiem no Romas un anabaptistu puses, pabeidza Bībeles tulkojumu vācu valodā, lasīja lekcijas 
Vitenbergas Universitātē, rakstīja vēstules valdniekiem, risināja dažādus strīdus utt. Tajā pašā 
laikā autors rūpīgi apraksta arī Lutera personīgo dzīvi, veselības problēmas, mājas sadzīvi un 
laulības dzīvi. Ikviens lasītājs aiz lielā reformatora tēla var ieraudzīt arī parastu cilvēku ar bēdām 
un priekiem, zaudējumiem un uzvarām, ciešanām un mieru.

UDK	 27-337(430)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044885
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045889
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045895
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Kopkataloga Id: 001045880
Keiners, Erguns Mehmets. aiz islāma plīvura / Erguns Mehmets Keiners, Emīrs 
Fetī Keiners. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, [2020]. — 250 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Unveiling Islam: an Insider’s Look at Muslim Life and Believs. — ISBN 978-
9934-544-28-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autori ir brāļi, bijušie islāma sekotāji, kuri tagad ir teoloģijas un 
baznīcas vēstures profesori. Viņi mēģina aprakstīt islāmu no iekšpuses, taču nevis akadēmiski, 
bet gan vienkāršā stāstījuma veidā. Protams, jebkurš šāds skatījums uz savu bijušo reliģiju var 
būt aizspriedumains un subjektīvs, tomēr tajā pašā laikā ļauj ieraudzīt nianses, kuras nebūs aka-
dēmiski sausā grāmatā. Autori aplūko dažādas muslima dzīves jomas un ikdienu, rituālus, tradī-
cijas, sadzīvi un uzskatus. Grāmatas vērtība ir arī tajā, ka autori salīdzina islāmu un kristietību, tā 
kristiešiem palīdzot labāk saprast islāmam piederīgos, kas ir nepieciešams, lai ar viņiem veidotos 
laba saruna par ticību.

UDK	 28

Kopkataloga Id: 001045900
Kristietības ābece : mazais katehisms / vāka autore Agata Muze. — Septītais 
atkārtotais izdevums. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, [2020]. — 47 lpp. : 
ilustrācijas ; 15 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Small 
Catechism. — ISBN 978-9984-753-89-8 (brošēts) (2020).

A n o t ā c i j a :  Lutera katehismi, gan Lielais, gan Mazais, ir kristīga cilvēka dzīves rokas-
grāmata. Tie ir domāti ikdienas lietošanai, lasīšanai un pārdomām, lai mēs katru dienu no jauna 
mācītos dzīvot šajā pasaulē kā Dieva bērni. Katehismi mūs ieved grēku nožēlas, uzticības un lūg-
šanas pasaulē, kura ir pilna ar kalniem un ielejām, ar oāzēm un tuksnešiem.

UDK	 274.5-282.4

Kopkataloga Id: 001046645
Liekniņa, Ilze. Limbažu Svētā Jāņa baznīca / Ilze Liekniņa ; tulkojums vāciski: 
Valters Kanopa un Manfrēds Krupa ; tulkojums angliski: Rota Stone. — Limbaži : 
Limbažu evaņģēliski luteriskā draudze, [2021]. — 29, [1] lpp. : ilustrācijas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija: [30.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi vācu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8956-2-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mīļā, baltā Dieva nama — Limbažu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas 
siluets jau vairāk nekā trīs gadsimtus iezīmējas vecpilsētas ainavā. Dievnama ēkas veidols palicis 
nemainīgs un raksturo sava celtniecības laika arhitektūras tendences.

UDK	 274.5-523.42(474.363)

Kopkataloga Id: 001045877
Nāss, Tomas P. Pēdējie laiki : Jēzus nāks drīz / Tomas P. Nāss ; no angļu valodas 
tulkojis Egons Mudulis ; literārā redaktore Inga Lievīte ; vāka autors Arnis Grin-
bergs. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, [2020]. — 312 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: End Times: 
Jesus is Coming Soon. — ISBN 978-9934-544-32-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai jūs kādreiz ir urdījusi ziņkāre par to, kas notiks nākotnē? Vai esat vēlē-
jušies uzzināt, kāds gals piemeklēs šo pasauli? Vai esat vēlējušies uzzināt, cik daudz laika šai pa-
saulei palicis? Ja tā, tad šī grāmata ir domāta jums! Kristīgajā ticībā atbildes uz šiem un līdzīgiem 
jautājumiem sniedz eshatoloģija jeb mācība par pēdējām lietām. Tā ietver uzskatus par Kristus 
otrreizējo atnākšanu, par antikristu, par Dieva tiesas dienu, par elli un debesīm, par cilvēka pēc-
nāves stāvokli utt. Interese par šiem jautājumiem ir ļoti atšķirīga. Luterāņiem eshatoloģija ir ļoti 
svarīga, jo atbild uz jautājumiem, kas sagaida Kristum ticīgu cilvēku pēc viņa nāves un uz ko tas 
var cerēt mūžībā.

UDK	 27-175

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045880
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045900
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046645
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045877


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 11, 1.–15. jūnijs

9

Kopkataloga Id: 001045882
Paustjens, Marks. Prast atbildēt : kā izstāstīt visaizraujošāko stāstu? / Marks 
Paustjens ; no angļu valodas tulkojis Egons Mudulis ; literārā redaktore Inga Lie-
vīte ; vāka autors Arnis Grinbergs. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2020. — 
xv, 380 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: 
Prepared to Answer. — ISBN 978-9934-544-30-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata latviešu valodā ietver divas oriģinālās grāmatas, proti, „Prast at-
bildēt” un „Prast atbildēt vēl labāk”. Tajā jūs atradīsiet noderīgus piemērus, kā dalīties ticībā, 
izmantojot Svētajos Rakstos balstītas atbildes uz daudzajām iebildēm un kritiku pret kristietību. 
M. Paustjens sniedz lasītājam saturīgas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Viņš nebalstās 
uz loģiku, lai pierādītu Evaņģēliju, taču atbild uz loģiskiem jautājumiem, izmantojot Evaņģēliju 
kā aizsardzību pret šaubām. Ikvienai iebildei viņš liek pretī kaut ko no Jēzus dzīves, kalpošanas, 
nāves vai augšāmcelšanās notikumiem, lai parādītu, ka visas atbildes ir atrodamas Kristū.

UDK	 27-285.2

Kopkataloga Id: 001044877
Rubenis, Juris. Starp divām bezgalībām : vairāk nekā simts iedarbīgas prak-
ses apziņas paplašināšanai / Juris Rubenis ; Intas Sarkanes vāka un grāmatas 
dizains ; redaktore Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 415 lpp. : dia-
gramma, ilustrācijas, shēmas ; 24 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 406.-415. lpp. — 
ISBN 978-9934-0-9424-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā J. Rubenis dāsni dalās ar daudzām grūti izcīnītām atziņām, kas gū-
tas, visu mūžu veltot garīgajām praksēm. Šis ārkārtīgi noderīgais ceļvedis plašajā garīguma laukā 
kalpos gan tiem, kuri ir garīgā ceļa sākumā, gan arī pieredzējušiem meklētājiem. Grāmatā aplūko-
tas septiņas prakšu grupas: klusuma prakses, radošā procesa prakses, aktīvisma prakses, kustību 
jeb fiziskās prakses, psihofizioloģiskās prakses, attiecību prakses un rituāli cikliskās prakses.

UDK	 2-584.5+159.923.2

Kopkataloga Id: 001046660
Лао Цзи. Дао дэ цзин: опыт русского перевода : научное издание = 道德經俄
文翻譯經驗 陽康龍譯注 / Лао Цзи ; перевод с древнекитайского, введение, 
примечания и приложения К. Петросяна ; Рижское общество китайских ис-
следований. — Издание 2-е, исправленное и дополненное. — Рига : Риж-
ское общество китайских исследований, 2020. — 174 lpp. ; 24 cm. — Ietver 
bibliogrāfiju un rādītāju. — Teksts krievu valodā, kopsavilkums angļu valodā, tul-
kots no senķīniešu valodas. — ISBN 978-9934-8913-0-4 (brošēts).
UDK	 221.3+14(510)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045882
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044877
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046660
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001032284
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (15 : 2020 : Daugavpils, Latvija). 15. 
starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 
2020” tēzes = Abstracts of the 15th International Academic Conference „Social 
Sciences for Regional Development 2020” / Daugavpils Universitāte. Sociālo Zi-
nātņu fakultāte. Humanitāro un Sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(64 lp., PDF) ; 586,42 KB. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — Teksts latviešu, 
angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-14-910-3 (PDF).
UDK	 3(062)+658(062)

32  Politika

Kopkataloga Id: 001045668
Remess, Andžils. Bez tiesībām kļūdīties : Ulda Seska izvēles un kūleņi / Andžils 
Remess ; literārā konsultante Evija Veide ; atbildīgā redaktore Inga Abelīte ; Ai-
jas Andžānes grāmatas mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2021]. — 226, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-763-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata stāsta par „kārtīgu latviešu dinastiju” četrās paaudzēs — Sesku 
dzimtu, īpaši atzīmējot uzņēmēja un politiķa Ulda Seska dzīvesgājumu. Par dzīvi un darbu. Par 
pašu un ģimeni. Par dzimto Liepāju. Par politiku. Par attieksmi un atbildību. Un ne tikai par to… 
Par spēju vairāk nekā 20 gados Liepājas mēra amatā iekustināt procesus, esot pašam arī daļai 
no šiem procesiem, kas maina Liepāju un caur to arī Latviju, lai drošāk sastaptos ar nākotnes 
lielajiem izaicinājumiem. Tas ir stāsts par cilvēku — vadītāju. Ko nozīmē atbildība par uzticēto 
tīri cilvēciskā ziņā? Proti — par to, kad vieni tevi ceļ godā, otri sit un jāprot izturēt gan slavas 
pārbaudījums, gan sitieni.

UDK	 32(474.3)(092)

324  Vēlēšanas. Plebiscīti. Referendumi. Vēlēšanu kampaņas. 
Vēlēšanu korupcija, nelikumīga rīcība. Vēlēšanu rezultāti

Kopkataloga Id: 001046324
Krūmiņa, Inta. Vēlēšanu politikas veidošanas principi Baltijas jūras reģiona val-
stīs : apskats, 2021. gada aprīlis / Inta Krūmiņa ; Saeimas Analītiskais dienests. — 
[Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, [2021]. — 12 lpp. : diagrammas, tabula ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 12. lpp. — ISBN 978-9934-598-17-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viens no mūsdienu demokrātijas izaicinājumiem, ar kuru saskaras vairums 
Eiropas valstu, tostarp arī Baltijas jūras reģiona valstis, ir sabiedrības sarūkošā interese par līdz-
dalību parlamenta vēlēšanās. Savukārt zema iedzīvotāju aktivitāte parlamenta vēlēšanās aktu-
alizē jautājumu par likumdevēja un līdz ar to arī valdības leģitimitāti. Arī Latvijā līdz ar katrām 
jaunām parlamenta vēlēšanām vērojama vēlētāju aktivitātes samazināšanās.

UDK	 324(474.3)+324(4-17)

Kopkataloga Id: 001041610
Krūmiņa, Inta. Vēlēšanu politikas veidošanas principi Baltijas jūras reģiona val-
stīs : apskats, 2021. gada aprīlis / Inta Krūmiņa ; Saeimas Analītiskais dienests. — 
[Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (12 lp., PDF) ; 
diagrammas, tabula ; 934,15 KB. — Bibliogrāfija: 12. lp. — ISBN 978-9934-598-
18-0 (PDF).
UDK	 324(474.3)+324(4-17)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001032284
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045668
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046324
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041610
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327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 001046110
Daudze, Argita. 100 gadi kopš Zviedrija atzina Latviju de jure : Zviedrijas Valsts 
arhīva dokumenti par Latvijas valsts de jure atzīšanu = 100 år sedan Sverige 
erkände Lettland de jure : Riksarkivets dokument om Lettlands erkännande de 
jure / Dr.hist. Argita Daudze ; [priekšvārds]: Edgars Rinkevičš, Marģers Krams ; 
dizainere: Ilze Kalnbērziņa-Prā ; tulkošana, rediģēšana: Valodu māja. — [Rīga] : 
[Vārdu vārti], [2021]. — 39, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portrets ; 30 cm. — 
Teksts paralēli latviešu un zviedru valodā. — ISBN 978-9934-8611-5-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas vēstniecība Zviedrijā īsteno Latvijas valsts Simtgades Publiskās 
diplomātijas programmas projektu „100 gadi kopš Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes 
diplomātisko attiecību nodibināšanas”. Projekta ietvaros notikusi sadarbība ar Zviedrijas Valsts 
arhīvu, lai iepazītos ar arhīvā esošajiem vēsturiskajiem dokumentiem un fotogrāfijām, kuras sais-
tās ar Zviedrijas lēmumu atzīt Latviju de jure.

UDK	 327(474.3:485)(093.2)

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 001043548
Vilerts, Kārlis. Privātā un sabiedriskā sektora algu atšķirības un to noteicošie 
faktori Latvijā un Eiropas Savienībā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā 
doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē / Kārlis 
Vilerts ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.oec. Daina Šķiltere, Dr.oec. Oļegs Krasno-
pjorovs ; darba recenzenti: Dr.oec. Anda Batraga, Dr.oec. Maija Šenfelde, Dr.oec. 
Irina Pilvere ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte = 
Public-Private Sector Wage Gap and its Determinants in Latvia and the European 
Union : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of science 
(Ph.D.) in economics and business / Kārlis Vilerts ; supervisors: Dr.oec. Daina 
Šķiltere, Dr.oec. Oļegs Krasnopjorovs ; reviewers: Dr.oec. Anda Batraga, Dr.oec. 
Maija Šenfelde, Dr.oec. Irina Pilvere ; University of Latvia. Faculty of Business, 
Management and Economics. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 88 lpp. : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 85.-88. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-18-656-1 (brošēts).
UDK	 331.221.6(474.3)(043)+331.221.6(474.3)(043.2)+331.221.6(4)(043.2)

Kopkataloga Id: 001043573
Vilerts, Kārlis. Privātā un sabiedriskā sektora algu atšķirības un to noteicošie 
faktori Latvijā un Eiropas Savienībā : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda 
(Ph.D.) iegūšanai ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē / Kārlis Vilerts ; Latvi-
jas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs 
nav zināms], 2021. — 165 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 124.-137. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 331.221.6(474.3)(043)+331.221.6(474.3)(043.3)+331.221.6(4)(043.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046110
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043548
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043573


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 11, 1.–15. jūnijs

12

339  Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 001045175
Mucenieks, Kaspars. Restructuring management to increase competitiveness 
for trading companies in Latvia : summary of doctoral thesis submitted for doc-
tor degree, science field: economics and management, subfield: business mana-
gement / Kaspars Mucenieks ; scientific advisor Dr.oec. Andris Deniņš ; official 
reviewers: Dr.oec. Dzintra Atstāja, Dr.oec. Konstantins Didenko, Ph.D. Kamila Tiš-
lerova ; Turiba University. — Riga : Turība University, 2020. — 61 lpp. : diagram-
mas, ilustrācija, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-60. lpp.
UDK	 339.137(043)

Kopkataloga Id: 001045181
Mucenieks, Kaspars. Restrukturizācijas vadīšana konkurētspējas paaugstinā-
šanai tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā : promocijas darba kopsavilkums stu-
diju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” : promocijas darbs izstrādāts dok-
tora zinātniskā grāda iegūšanai, zinātņu nozare: ekonomika un uzņēmējdarbība, 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Kaspars Mucenieks ; zinātniskais vadī-
tājs Dr.oec. Andris Deniņš ; darba recenzenti: Dr.oec. Dzintra Atstāja, Dr.oec. Kon-
stantins Didenko, Ph.D. Kamila Tišlerova ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : 
Biznesa augstskola Turība, 2020. — 61 lpp. : diagrammas, ilustrācija, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-60. lpp.
UDK	 339.137(043)

Kopkataloga Id: 001045196
Mucenieks, Kaspars. Restrukturizācijas vadīšana konkurētspējas paaugstinā-
šanai tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā : promocijas darbs studiju programmā 
uzņēmējdarbības vadība / Kaspars Mucenieks ; darba vadītājs Dr.oec. Andris 
Deniņš ; darba recenzenti: Dr.oec. Dzintra Atstāja, Dr.oec. Konstantins Didenko, 
Ph.D. Kamila Tišlerova ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : [izgatavotājs nav zi-
nāms], 2021. — 268 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
150.-163. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā.
UDK	 339.137(043)

355.48  Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas.  
Militārie varoņdarbi

Kopkataloga Id: 001045414
Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) Latvijas Valsts vēstures 
arhīva dokumentos / sastādītāji un priekšvārda autori: Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, 
Dr.hist. Jānis Šiliņš ; galvenā redaktore Valda Pētersone ; redaktore Ilze Antēna ; 
māksliniece Ināra Jēgere ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Antra Legzdi-
ņa. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais arhīvs, [2021].

3. daļa, 1919. gada 10. jūlijs — decembra sākums. — 511 lpp., xvi lpp. ielīmes : 
ilustrācijas, shēmas ; 24 cm. — (Vēstures avoti ; X [10]). — Personu rādītājs: 
[493.]-503. lpp. — Atsauces uz konkrētiem arhīva dokumentiem tekstā. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8854-
6-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir publicēti 230 Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti, kas 
sniedz ieskatu politiskajās un militārajās norisēs Latvijas teritorijā laika posmā no 1919. gada 10. 
jūlija līdz decembra sākumam. Grāmatā raksturots aplūkotā laika posma vēsturiskais konteksts, 
sniegti dokumentu komentāri, svarīgāko notikumu hronika. Grāmata ir veltījums uzvarai pār 
Bermonta spēkiem 1919. gada novembrī.

UDK	 355.48(474.3)”1918/1920”(093.2)+94(474.3)”1918/1920”(093.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045175
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045181
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045196
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045414
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001045422
Garīgās veselības veicināšana izglītības iestādēs : vadlīnijas politikas veidotā-
jiem / Baiba Martinsone, Ilze Damberga, Ieva Stokenberga, Inga Supe, Vineta 
Inberga ; tulkotāja Aija Poikāne-Daumke ; teksta redaktors Oskars Lapsiņš. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Virstitulā: 
PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools. — Bibliogrāfija: 13.-14. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: The curriculum to promote mental health at schools: guide-
lines for policy makers. — ISBN 978-9934-556-59-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijā starptautiskā mēroga „Erasmus+” projektu īsteno Latvijas Universi-
tāte partnerībā ar Siguldas novada pašvaldību. Projektā sadarbojas septiņas ES valstis: Itālija, 
Horvātija, Grieķija, Malta, Portugāle un Rumānija. Projekta mērķis ir izstrādāt pierādījumos bals-
tītu garīgās veselības veicināšanas programmu izglītības iestādēm un rekomendācijas izglītības 
politikas veidotājiem. Programmas saturā ir sociāli emocionālo prasmju attīstīšana, dzīvesspēka 
veicināšana un aktivitātes emocionālu un uzvedības problēmu riska mazināšanai.

UDK	 37.015.3-053.6+37.015.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045422
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001039554
Gaņina, Ilze. Matemātiskā modelēšana : diagnosticējošais darbs matemātikā, 
uzsākot 5. klasi / izstrādāja: Ilze Gaņina, Marta Mikīte, Laila Zinberga, Liene Jan-
kovska un Jānis Vilciņš ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (21 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
1,95 MB. — Bibliogrāfija: 20. lp. — ISBN 978-9934-597-79-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Diagnosticējoša darba mērķis ir izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās 
puses un noskaidrot nepieciešamo atbalstu. Pilnveidotajā pamatizglītības standartā diagnosticē-
jošie darbi ir atdalīti no valsts pārbaudījumiem, tiem nav noteikts konkrēts izpildes laiks. Katrs 
no diagnosticējošiem darbiem matemātikā diagnosticē noteiktu matemātiskās pratības aspektu, 
kuru izvēli nosaka vairāki faktori — prioritātes, kas saistītas ar pilnveidotā mācību satura ievie-
šanu, nepieciešamība iegūt datus par noteiktu prasmi un tml.

UDK	 519.673(079)

Kopkataloga Id: 001039496
Ieleja, Ilze. Shematiska zīmējuma veidošana uzdevumu risināšanā : diagnosticē-
jošais darbs matemātikā, uzsākot 3. klasi / izstrādāja: Ilze Ieleja, Liene Jankovska, 
Marta Mikīte, Laila Zinberga un Jānis Vilciņš ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (18 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 1,36 MB. — ISBN 978-9934-597-78-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Diagnosticējošais darbs ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompe-
tenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Darba mērķis ir izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās 
puses un noskaidrot nepieciešamo atbalstu. Katrs no diagnosticējošiem darbiem matemātikā di-
agnosticēs noteiktu matemātisko pratību aspektu.

UDK	 51(079)1001

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 001044406
Lamsters, Kristaps. Mūsdienu ledāji / Kristaps Lamsters ; recenzenti: Dr.geol. 
Vitālijs Zelčs, Dr.geol. Juris Soms, Dr.geol. Jānis Karušs ; redaktore Ieva Zarāne ; 
kopsavilkumu angļu valodā rediģējusi Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi 
Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 261, [2] lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 257.-[263.] lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-632-5 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autors ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais 
profesors K. Lamsters, kurš no 2014. gada kopā ar kolēģiem īsteno ekspedīcijas uz mūsdienu 
ledājiem un veic to pētījumus. Monogrāfijā apskatīti mūsdienu ledāju attīstības, izplatības un 
dinamikas nozīmīgākie aspekti. Detalizēti raksturoti polārie reģioni — Arktika un Antarktika, 
kur atrodas vienīgie mūsdienu ledus vairogi, kā arī apskatīti citi mūsdienu ledāju reģioni pasau-
lē. Atsevišķa daļa veltīta arī ledus veidojumiem un ledājiem ārpus Zemes. Grāmatas nobeigumā 
raksturotas ģeologu polārās ekspedīcijas un to zinātniskie rezultāti.

UDK	 551.32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039554
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039496
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044406
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58  Botānika

Kopkataloga Id: 001037121
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Bo-
tāniskā dārza sekcija. Augu daudzveidības pētījumi ex situ ; Augu selekcija un 
introdukcija : Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference : Bo-
tāniskā dārza sekciju tēžu krājums / redaktore Signe Tomsone ; Latvijas Univer-
sitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) ; 
434,46 KB. — Bibliogrāfija dažu tēžu beigās. — ISBN 978-9934-18-651-6 (PDF).
UDK	 58(474.3)(062)+581.52(474.3)(062)+631.527(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037121
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001046023
Eselstins, Koldvels B. Kā izārstēt un nepieļaut sirds un asinsvadu slimības / 
Koldvels B. Eselstins (jun.) ; no angļu valodas tulkojušas: Kristīne Stalte un Evija 
Sadovska ; redaktore Jana Taperte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 319 lpp., 
8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 301.-309. lpp. 
un rādītājs: 310.-319. lpp. — Oriģinālnosaukums: Prevent and Reverse Heart Dis-
ease. — ISBN 978-9934-0-9416-3 (brošēts) (2021).

A n o t ā c i j a :  Balstoties uz 20 gadu ilgiem zinātniskiem pētījumiem, K.B. Eselstins izvirza 
un pierāda ideju, ka sirds un asinsvadu slimības ir novēršamas, turklāt atveseļošanās ir pašu 
slimnieku, nevis ķirurgu rokās. Grāmatā aprakstīta zinātniski pierādīta metode, ar kuras palīdzī-
bu iespējams pasargāt sevi arī no insulta un infarkta, novēršot to kopējo cēloni — asinsvadu bo-
jājumus. Šī ir uztura programma, ar kuras palīdzību, par spīti smagajām sirds saslimšanām, visi 
Eselstina pacienti atguva veselību. Viens no slavenākajiem Eselstina programmas piekritējiem ir 
bijušais ASV prezidents Bils Klintons, kas atguvis veselību, pateicoties šajā grāmatā aprakstītajai 
programmai.

UDK	 616.1

Kopkataloga Id: 001046097
Sokolovs, Ruslans. Daugavpils reģionālā slimnīca gadu lokos = Даугавпилсская 
региональная больница в череде лет / Ruslans Sokolovs ; konsultants Edgars 
Levkāns ; dizains: Liene Kancāne ; tulkoja Sandra Celmiņa. — Daugavpils : Dau-
gavpils reģionālā slimnīca, 2021. — 112, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: [112.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un krievu valodā, kop-
savilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-374-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirms 35 gadiem, 1986. gada janvārī, notika Daugavpils pilsētas centrālās 
slimnīcas jaunās ēkas atklāšana. Šis notikums kļuva par spilgtu posmu medicīnas attīstības vēs-
turē Dinaburgā-Dvinskā-Daugavpilī, savukārt šis nozīmīgais gada skaitlis — par pamatu apkopot 
saglabātās pagātnes liecības. Izdevums ir pieticīgs mēģinājums iemūžināt to cilvēka atmiņas, kas 
stāvēja pie jaunās slimnīcas pirmsākumiem, kā arī tās atmiņas, kas desmitgadēm glabāja un at-
tīstīja savu priekšteču pieredzi.

UDK	 614.21(474.346.1)(091)

Kopkataloga Id: 001044968
Strazdiņš, Vladimirs. Nekomplicētas urīnceļu infekcijas : pārvaldība ambulato-
rā praksē / Vladimirs Strazdiņš, Harijs Čerņevskis ; medicīnas redaktore Sanita 
Paudere-Logina ; literārā redaktore Antra Lezdiņa. — [Rīga] : Pilatus, [2021]. — 
36 lpp. : diagramma, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 34.-36. lpp. — ISBN 
978-9934-8727-6-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autori sniedz aktuālu informāciju par urīnceļu infekcijas ārstēšanu 
un profilaksi primārās veselības aprūpes speciālistu vajadzībām. Grāmatas pamatā ir Eiropas 
Urologu asociācijas un Eiropas Bērnu urologu biedrības vadlīnijas, kā arī ASV un Kanādas urolo-
gu asociācijas rekomendācijas.

UDK	 616.6-08

Kopkataloga Id: 001038231
Strazdiņš, Vladimirs. Nekomplicētas urīnceļu infekcijas : pārvaldība ambulato-
rā praksē / Vladimirs Strazdiņš, Harijs Čerņevskis ; medicīnas redaktore Sanita 
Paudere-Logina ; literārā redaktore Antra Lezdiņa. — [Rīga] : PILATUS, [2021]. — 
1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : diagramma, shēmas, tabulas ; 632,19 KB. — 
Bibliogrāfija: 34.-36. lp. — ISBN 978-9934-8727-7-8 (PDF).
UDK	 616.6-08

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046023
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046097
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044968
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038231
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Kopkataloga Id: 001044976
Живолупов, Сергей. Дорсопатии: клиника, дифференциалная диагности-
ка и лечение : методические рекомендации / Сергей Живолупов, Игорь 
Самарцев, Роман Шульман. — [Rīga] : Pilatus, [2021]. — 62 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-61. lpp. — ISBN 978-9934-8727-5-4 (brošēts).
UDK	 616.711-007.5

Kopkataloga Id: 001044981
Тарасевич, Елена Владимировна. Психосоматические расстройства : 
учебно-методическое пособие / Тарасевич Елена Владимировна. — [Rīga] : 
Pilatus, [2021]. — 46 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 46. lpp. — 
ISBN 978-9934-8727-3-0 (brošēts).
UDK	 616.8(075)

Kopkataloga Id: 001044984
Чутко, Леонид. Тревожные дети : учебно-методическое пособие / Леонид 
Чутко. — [Rīga] : Pilatus, [2021]. — 30 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-
29. lpp. — ISBN 978-9934-8727-2-3 (brošēts).
UDK	 615.851-053.2(075)+616.891.6-053.2(075)

Kopkataloga Id: 001044980
Чутко, Леонид. Управление стрессом : учебно-методическое пособие / Ле-
онид Чутко. — [Rīga] : Pilatus, [2021]. — 34 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 31.-
32. lpp. — ISBN 978-9934-8727-4-7 (brošēts).
UDK	 612.821(07)+159.944.4(07)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 000992303
Poziņš, Dainis. Latvijas aviācija = Latvian aviation : 1919-1940 / Dainis Poziņš, 
teksts, tulkojums angļu valodā ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Juris Ciganovs ; 
literārā redaktore Elita Priedīte. — Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2020. — 119 lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
8871-3-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sniedz vispusīgu informāciju par visnozīmīgākajām militārjā un ci-
vilajā aviācijā izmantotām lidmašīnām un aviācijas tehnikas ražošanas attīstību Latvijā no 1919. 
gada līdz 1940. gadam, balstoties uz unikāliem Latvijas Kara muzeja fotogrāfiju kolekcijas mate-
riāliem.

UDK	 629.73(474.3)(091)+358.4(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044976
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044981
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044984
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044980
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000992303
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631  Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 001038375
European Association for Research on Plant Breeding. Section Organic and 
Low Input Agriculture. Konference (5 : 2021 : Jelgava, Latvija). International 
Conference on Breeding and Seed Sector Innovations for Organic Food Systems : 
abstract e-book / compiled by: Marta Devīte, Lāsma Rābante, Līga Dzedule, Māra 
Bleidere, Ilze Skrabule ; Institute of Agricultural Resources and Economics, Lat-
via ; EUCARPIA Section Organic and Low Input Agriculture. — Talsi : Aleksan-
dra Pelēča lasītava, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (225 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,12 
MB. — International Conference by EUCARPIA (European Association for Rese-
arch on Plant Breeding) Section Organic and Low Input Agriculture jointly with 
LIVESEED, BRESOV (Breeding for Resilient, Efficient and Sustainable Organic 
Vegetable production), ECOBREED, FLPP projects and ECO-PB (European Con-
sortium for Organic Plant Breeding), online from Latvia 08-10 March 2021. — Ie-
tver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-513-50-3 (PDF).
UDK	 631.527(062)+631.53.02(062)

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

Kopkataloga Id: 001033453
Rozīte, Astrīde. Pupiņas atkal modē / teksts: Astrīde Rozīte, Baiba Smilga ; re-
ceptes un ēdieni: Baiba Smilga ; foto: Justīne Kalēja, Rudīte Vasile ; dizains: Lin-
da Meire ; redaktore Rudīte Vasile ; Slow Food Straupe. — [Pārgaujas novads] : 
Biedrība „Slow Food Straupe”, 2021. — 43 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ietver bib-
liogrāfiju.

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir tapusi, iedvesmojoties no Slow Food Straupe zemniekiem, 
sadarbībā ar Slow Food Latvija pavāru aliansi un veltīta Straupes tirdziņa apmeklētājiem. „Pu-
piņGrāmatiņā” atradīsiet ne tikai mūsu stāstu par pupiņu audzēšanu, bet arī Slow Food šefpavā-
res Baibas Smilgas lieliskās receptes iedvesmai.

UDK	 641.5:635.65(083.12)

Kopkataloga Id: 001037985
Романовская, Жанна. Кірмашоўскія прысмакі : навукова-папулярнае 
выданне / рэдактар Жанна Раманоўская ; дызайн Эрыкі Калванэ. — Даў-
гаўпілс : Цэнтр беларускай культуры Даўгаўпілскай гарадской думы, 
2020. — 35, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — ISBN 978-9934-8992-0-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs izdevis pavārgrāmatu, kurā apkopoti 
vairāk kā trīs desmiti baltkrievu nacionālās virtuves populāru ēdienu receptes.

UDK	 641.568(476)(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038375
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001033453
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037985
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001044884
Deviņdesmitie pašu acīm / Anatolijs Osmolovskis, Oļegs Mavromati, Dmitrijs 
Pimenovs, Aleksandrs Breners, Sergejs Kudrjavcevs ; no krievu valodas tulko-
jusi Sandra Rutmane ; literārais redaktors Aivars Kļaviņš ; mākslinieciskais no-
formējums: Līva Kalniņa ; priekšvārda autors Ivars Grāvlejs. — [Rīga] : Apgāds 
„Bolderāja”, 2020. — 334, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Oriģinālnosaukums: Девяностые от первого лица. — ISBN 978-9934-8995-0-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā publicētas intervijas ar māksliniekiem, dzejniekiem, izdevē-
jiem, kas pārstāv 90. gadu kultūru. Lasītājs šeit atradīs nevis atbildes uz jautājumiem, bet inte-
resantus stāstus. 90. gadu sākumā cilvēki pamodās un atklāja, ka valsts, kurā viņi dzimuši, vairs 
nepastāv.

UDK	 7.036/.037(470+571)+7.071.1(470+571)+316.7(470+571)(091)

Kopkataloga Id: 001045012
Madernieka stils (2020-2021 : Rīga, Latvija). Madernieka stils : viegli izrunāt 
vārdu „stils”, bet viņu radīt — mūža darbs = The style of Madernieks : it is easy to 
say „style”, but it takes a lifetime to develop one / izstādes kuratore Rūta Rinka ; 
māksliniece Dace Džeriņa ; redaktores: Jolanta Treile, Dace Ļaviņa ; tulkojums 
angļu valodā: Valts Miķelsons. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
[2021]. — 28, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-538-34-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums ir Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja izstādes „Madernieka 
stils” buklets. Jūlijs Madernieks — novators, reformators, jauno mākslinieku mentors un viens 
no pirmajiem profesionālajiem latviešu dizaineriem — šodien vērtējot. „Raksta rotnieks”, „zīmē-
juma zintnieks” un „spilgts īpatnis” — laikabiedru skatījumā. Izstādes radošā komanda atklāj 
meistara universālo radošās darbības diapazonu un bagātīgo mantojumu no 21. gadsimta per-
spektīvas, iepazīstinot ar Madernieka ornamentu kompozīciju metiem un tekstilijām, projektēta-
jām mēbelēm un interjera dizainu, kā arī lietišķās grafikas paraugiem.

UDK	 7.071.1(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 001044163
Poikāns, Ivars. Nekas nemainās : politiskās dzīves hronika = Nothing Changes : 
a chronicle of political life : 1999-2003 / Ivars Poikāns ; sastādītāja Diāna Bar-
čevska ; tekstu autori: Diāna Barčevska, Māris Zanders ; literārā redaktore Cilda 
Redliha ; tulkojums angļu valodā Filips Birzulis ; dizains: Anta Pence. — Rīga : 
Neputns, [2021]. — 180, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-601-14-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļauti mākslinieka I. Poikāna zīmējumi, kas tika veidoti Latvijas 
preses izdevumiem kā ilustrācijas par politiskām un sociālām aktualitātēm. Doma par izdevumu 
radās pēc I. Poikāna veidoto ilustrāciju izstādes izdevumiem „Neatkarīgā Rīta Avīze” un „Domas”, 
kas notika 2018. gadā Mūkusalas Mākslas salonā. Aplūkojot darbus, kļuva skaidrs, ka Ivars Poi-
kāns, ilustrējot notikumus, ir veicis sava veida hronista darbu, jo attēli ataino nozīmīgus politiska 
rakstura notikumus, kuru sekas sabiedrība „bauda” vēl joprojām. Grāmatā iekļauti vairāk nekā 
80 zīmējumi.

UDK	 7.071.1(474.3)(084)+741.5:32(474.3)(084)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044884
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045012
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044163
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72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001039109
Rīgas Celtniecības koledža. Studentu zinātniski pētniecisko darbu konfe-
rence (2020 : Rīga, Latvija). Arhitektūra. Restaurācija. Būvniecība : studentu zi-
nātniski pētniecisko darbu konference 2020 : rakstu krājums / Rīgas Celtniecības 
koledža. — Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, plāni, portreti, tabulas ; 4,73 MB. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, anotācijas arī angļu valodā.
UDK	 72(474.3)(062)+7.025.4(474.3)(062)+69(474.3)(062)

73  Tēlniecība

Kopkataloga Id: 001044929
Huskivadze, Goča. Goča Huskivadze. Tēlniecība : katalogs = Gocha Huskivadze. 
Sculpture = Гоча Хускивадзе. Скульптура / tekstu autori: Georgs Stražnovs, 
Ieva Trillo ; tulkotāja angļu un krievu valodā Anna Martinova ; mākslinieks Rauls 
Liepiņš ; fotogrāfs Didzis Grodzs. — [Rīga] : Vadims Jerošenko, [2021]. — 31 lpp. : 
ilustrācijas ; 29 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-23-338-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Goča Huskivadze dzimis Tbilisi, bet 1994. gadā beidzis Latvijas Mākslas aka-
dēmijas tēlniecības nodaļu. Apveltīts ar radošo meistarību, enerģiju un gruzīnu temperamentu, 
Goča drīz kļuva populārs. Lielu atzinību ieguva Gočas Huskivadzes darbi animālisma tematikā: 
viņa degunradži, zirgi, ziloņi un krokodili bija pieprasīti no Maskavas līdz pat Ņujorkai. Gočam 
Laipu ielā Vecrīgā pieder Latvijā vienīgā atvērtā darbnīca. Viņa mākslas radīšanas procesu ne-
spēj traucēt pat tūristi, kas pastāvīgi lūkojas pa logiem vai iegriežas atvērtajās darbnīcas durvīs. 
Mākslinieks ir vienmēr viesmīlīgs un atvērts draudzīgai sarunai.

UDK	 73.071.1(=353.1)(474.3)(083.82)

Kopkataloga Id: 001044142
Lancmane, Lauma. Utrehtas flīzes Rundāles pilī / Lauma Lancmane ; dizains: 
Katrīna Vasiļevska. — Pilsrundāle : Rundāles pils muzejs, [2021]. — 13, [3] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Rundāles pils muzeja priekšmetu stāsti). — Bibliogrāfija: 
[16.] lpp. — ISBN 978-9934-8883-6-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums veltīts Holandes pilsētā Utrehtā ap 1738./1739. gadu darinātajām 
zili apgleznotajām sienu flīzēm, kas Rundāles pils celtniecības laikā izmantotas Kurzemes herco-
ga Ernsta Johana personīgo apartamentu tualetes un mazgāšanās telpu apdarei. Autore rakstu-
rojusi Holandes flīžu ražošanas vēsturi, to pasūtīšanas kontekstu, kā arī analizējusi Rundāles pilī 
saglabāto flīžu apgleznojumu sižetus.

UDK	 738.81(474.336)(091)+666.642.4(492)

Kopkataloga Id: 001044151
Lancmane, Lauma. Utrecht Tiles in Rundāle Palace / Lauma Lancmane ; design: 
Katrīna Vasiļevska. — Pilsrundāle : Rundāles pils muzejs, [2021]. — 13, [3] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Tales of Objects from the Rundale Palace Museum). — Bib-
liogrāfija: [16.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Utrehtas flīzes Rundāles pilī. — ISBN 
978-9934-8883-7-3 (brošēts).
UDK	 738.81(474.336)(091)+666.642.4(492)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039109
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044929
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044142
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044151
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Kopkataloga Id: 001044130
Lancmanis, Imants. Hercogienes Dorotejas vāzes / Imants Lancmanis ; dizains: 
Katrīna Vasiļevska. — Pilsrundāle : Rundāles pils muzejs, [2021]. — 13, [2] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Rundāles pils muzeja priekšmetu stāsti). — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8883-4-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums veltīts Karaliskajā porcelāna manufaktūrā Berlīnē klasicisma for-
mās izgatavotajam vāžu komplektam, ko rotā Kurzemes hercoga Pētera ģerbonis un hercogienes 
Dorotejas portrets. Vāzes darinātas 1791. gadā un bija Prūsijas karaļa Frīdriha Vilhelma II dāvana 
hercogienei Dorotejai. Autors analizējis vāžu mākslinieciskās kvalitātes un izklāstījis šo unikālo 
priekšmetu vēsturi no tapšanas brīža līdz nonākšanai Rundāles pils muzeja krājumā.

UDK	 738.1(430)(091)+94(474.32/.34)(092)

Kopkataloga Id: 001044161
Lancmanis, Imants. The Vases of Duchess Dorothea / Imants Lancmanis ; de-
sign: Katrīna Vasiļevska. — Pilsrundāle : Rundāles pils muzejs, [2021]. — 13, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Tales of Objects from the Rundale Palace Muse-
um). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Hercogienes 
Dorotejas vāzes. — ISBN 978-9934-8883-5-9 (brošēts).
UDK	 738.1(430)(091)+94(474.32/.34)(092)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001044913
Agrīnais reālisms (2014-2020 : Ventspils, Latvija). Glezniecības plenērs „Ag-
rīnais reālisms”, 2014-2020 / teksts: Ieva Rupenheite ; mākslinieks Kristaps Vī-
tols ; foto: Jānis Kupčs, Maruta Eistere. — Ventspils : Ventspils muzejs, [2021]. — 
72 lpp. : ilustrācijas ; 19×21 cm. — Ziņas par māksliniekiem: 65.-72. lpp. — ISBN 
978-9934-8600-7-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Glezniecības plenēra „Agrīnais reālisms 2014-2020” katalogā skatāmas 56 
mākslinieku 68 darbu reprodukcijas un īss mākslinieku daiļrades raksturojums. Darbi radīti 
Ventspils muzeja organizētajā plenērā „Agrīnais reālisms” no 2014. gada līdz 2020. gadam un, sa-
skaņā ar plenēra nolikumu, nodoti muzeja mākslas kolekcijā. Tas ir līdz šim apjomīgākais muzeja 
mākslas krājuma katalogs.

UDK	 75.038.5(083.82)+75.038.5(474.3)(083.82)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001044880
Katrāne-Šilinga, Alīna. Prāta Vētra. Meklēt vienam otru / Alīna Katrāne-Šilinga ; 
no krievu valodas tulkojis Ilmārs Šlāpins ; ilustratore Anna Solujanova ; dizains: 
Darja Ļubavskaja ; vāka dizains: Rihards Delvers ; priekšvārds: Aija Auškāpa ; 
vāka fotogrāfija: Antons Korbeins. — [Rīga] : Prāta Vētras skaņu ierakstu kompā-
nija, [2021]. — 287 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Teksts latvie-
šu valodā, tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Brainstorm. Ты не 
один. — ISBN 978-9934-23-325-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kāda ir dzīve, kad 30 gadus esi vienā no populārākajām Latvijas grupām? 
Šī ir „Prāta Vētras” pirmā grāmata, kurā Renārs, Māris, Jānis un Kaspars aizrautīgi stāsta par to, 
kāds ir bijis viņu ceļš no pirmā koncerta dažiem klases biedriem Jelgavas 1. ģimnāzijā līdz 60 000 
skatītājiem Mežaparkā. Ne tikai par dzīvi, kas lutinājusi, bet arī par pērieniem, kas saņemti. Par 
veiksmi un arī zaudējumiem. Šķiet, ka nekad iepriekš viņi nav bijuši tik atklāti. Arī paši pret sevi.

UDK	 78.071.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044130
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044161
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044913
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044880
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793  Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 001046079
Rehunena, Kirsi. Izzinošas rotaļas mazajiem pētniekiem / Kirsi Rehunena ; no 
somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; mākslinieces: Emmi Kokko un Olga 
Kostenko ; redaktore Guna Pitkevica ; konsultantes: Ingrīda Kreicberga un Gunta 
Suštere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 255 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Tiedeleikkejä pikkututkijoille. — ISBN 978-9934-0-9154-4 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Kāpēc zābaciņi uz ledus slīd? Kur dzīvo atbalss? Kas notiek ar kukaiņiem 
ziemā? Kāpēc mans kuģītis gāžas? Kā bērzs dzer? Kas dzīvo zem akmens? Šī grāmata tapusi kā 
atbalsts pieaugušajiem, kuri ikdienā palīdz bērniem atrast atbildes uz viņu bezgala daudzajiem 
jautājumiem. Tajā apkopotas 200 lieliskas idejas aizraujošām nodarbībām telpās un pagalmā, 
mežā, pļavā un pie ūdeņiem. Izzinošās rotaļas paredzētas 3-6 gadus veciem bērniem, tās ir pār-
baudītas praksē un atbilst Latvijas valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Grāmata piemērota 
ne tikai bērnudārziem, bet arī ikvienai ģimenei, kurā aug kāds mazs pētnieks.

UDK	 793:5+5(072)+373.2:5(072)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001044182
Olympic Encyclopedia / researcher and editor Genadijs Maricevs ; art director 
Rauls Liepins ; design: Al secco ; layout: Kaspars Podskocijs ; foreword: Aldons 
Vrublevskis, Genadijs Maricevs ; photo: Dainis Caune. — Riga : Latvian Olympic 
Committee : Izdevniecības nams Medols, 2020.

Volume X [10], Olympians (1896-2018) ; National Olympic Committees: Cay-
man Islands — France. — 783 lpp. : ilustrācijas ; ietvere (30×22×6 cm). — 
ISBN 978-9934-8616-9-7 (iesiets).

UDK	 796.032.2(091)(03)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046079
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044182


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 11, 1.–15. jūnijs

23

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001046637
Linde, Māris. Sanskrita-latviešu-vācu vārdnīca = Wörterbuch Sanskrit-Lettis-
ch-Deutsch / Māris Linde. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata, 2021.

III [3. sējums], Burti K, L, M, N, O, P : 8550 vārdu. — 300 lpp. : ilustrācijas, karte, 
portrets ; 22 cm. — (Bibliotheca Lindana ; XXXXVIII [48]). — Teksts latviešu 
un vācu valodā, un sanskritā. — ISBN 978-9934-604-11-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sperot trešo soli sanskrita iepazīšanā, mēs pieskaramies jautājumam — kā 
gan baltu tautas un sanskrita zinātāji Indijā, atrodoties tik tālu viens no otra, spēja saglabāt savu 
valodu senumu un nemainību? Šajā sējumā ir ievietoti sanskrita vārdi, kuri sākas ar burtiem k, 
l, m, n, o un p. Bez tulkojuma latviski un vāciski, dažās vietās doti tulkojumi arī citās valodās un 
saglabāta avotos lietotā rakstība.

UDK	 811.211’374.8-022.218=174=112.2

Kopkataloga Id: 001035863
Valoda — 2020. Valoda dažādu kultūru kontekstā : XXX [30.] zinātnisko rakstu 
krājums = Proceedings of Scientific Readings XXX [30] / atbildīgā redaktore Svet-
lana Polkovņikova ; redakcijas kolēģija: Ina Druviete, Zaiga Ikere, Anatolijs Kuzņe-
covs [un vēl 10 redaktori] ; literārie redaktori: S. Meškova (angļu valoda), J. Butā-
ne-Zarjuta (latviešu valoda), V. Šaudiņa (lietuviešu valoda), A. Kuzņecovs (krievu 
valoda), J. Sergejeva (vācu valoda) ; māksliniece S. Kukle ; Daugavpils Universitā-
te. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds „Saule”, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (340 lp., PDF) : faksimili, diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 12,13 MB. — (Zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils 
Universitāte. Humanitārā fakultāte, ISSN 1691-6042 ; XXX [30]). — Redaktori arī: 
Ilze Oļehnoviča, Gaļina Sirica, Vilma Šaudiņa u.c. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu, lietuviešu, angļu, krievu un vācu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — 
ISBN 9789984149202 (kļūda).
UDK	 81’1(062)

Kopkataloga Id: 001045849
Беларускія чытанні (1 : 2020 : Daugavpils, Latvija). Беларускія чытанні: 
Мова. Кніга. Адукацыя : матэрыялы І Міжнароднай канферэнцыі ў Даў-
гаўпілсе (Латвія) : 21-22 лютага 2020 года / рэдактар Жанна Раманоўская ; 
дызайн Эрыкі Калванэ. — [Даўгаўпілс] : Цэнтр беларускай культуры Даў-
гаўпілскай гарадской думы, 2020. — 43 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
23-282-4 (brošēts).
UDK	 811.161.3(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046637
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001035863
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045849
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001038416
Berra, Solvita. Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes 
stāsti / Solvita Berra ; metodiskā konsultante Indra Lapinska ; dizains: Gunita Ar-
nava. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (296 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 13,03 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — 
Bibliogrāfija: 293.-295. lp. un nodaļu beigās. — ISBN 9789934580055 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Lingvodidaktiskais izdevums paredzēts valodniecības un pedagoģijas studiju 
programmu īstenošanai universitātēs, svešvalodu metodiķu un pedagogu profesionālajai piln-
veidei. Grāmatā īpaša uzmanība pievērsta lingvistiskās ainavas pieejas un tekstu izmantojuma 
teorētiskajam pamatojumam un praksei, mācot latviešu valodu kā svešvalodu. Šis ir starpdiscip-
linārs izdevums, kurā ir apvienotas jaunākās teorijas lingvistikā un valodas pedagoģijā ar sveš-
valodu mācīšanas praksi, t.sk. inovatīviem metodiskajiem paņēmieniem un neierastiem mācību 
satura risinājumiem.

UDK	 811.174’243

Kopkataloga Id: 001039812
Dzene, Ilze. Lasi un krāso Lieldienās! : 6-7 gadus veciem bērniem / Ilze Dzene ; 
attēli: Linda Liepiņa, teksti: Laura Lapsa, Marta Martinsone-Kaša ; redaktores: 
Renāte Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (19 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,69 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevu-
mi). — „2021. gads”—Datnes sākumlapā. 

A n o t ā c i j a :  Šis ir digitāls Lieldienu krājums 6 līdz 7 gadus veciem bērniem. Krājumā ir 15 
lapas ar vienu lielu attēlu katrā lapā un uzdevumiem zem tā. Bērnam ir jāizlasa teksts, jāsaprot, 
kas un kā jākrāso, un arī jāatrod šī krāsa starp visiem saviem zīmuļiem, flomāsteriem vai krīti-
ņiem. Krājuma beigās pievienoti teikumi ar ievietotiem izlaistajiem vārdiem.

UDK	 811.174’373(02.053.2)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001046015
Hantere, Ērina. Mijkrēslis / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Elsberga ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 368 lpp. ; 
21 cm. — (Klanu kaķi. Jauns pareģojums / Ērina Hantere ; V [5]). — „Jauns pa-
reģojums” ir „Klanu kaķu” sērijas trešais cikls. — Oriģinālnosaukums: Warrior 
Cats. Twilight. — ISBN 978-9934-0-9288-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sāga turpinās! Tumsa, gaiss, ūdens un debesis satricinās mežu līdz pašām 
saknēm. Lai kā klanu kaķiem negribētos to atzīt, pagātnes ēnas ir ienākušas arī viņu jaunajās 
mājās un pat sākušas valdīt. Kazenājnagu savā pusē cenšas pārvilināt tumšs, atriebes kārs tēls, 
un viņam jābūt stipram, lai saglabātu uzticību Pērkona klanam. Sāk iezīmēties bīstama taka, pa 
kuru kaķiem iet, un jau tuvojas laiks, kad dažiem karotājiem būs jāizlemj savs un arī savu klanu 
liktenis…

UDK	 821.111-93-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038416
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039812
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046015
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Kopkataloga Id: 001045908
Herons, Pols. Izlaušanās : romāns / Pols Herons ; no angļu valodas tulkojusi Gu-
nita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Konti-
nents, [2021]. — 411 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: 
Breakout. — ISBN 978-9934-25-019-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Džeks Konstantīns, izbijis policists, Reivenhilas cietumā izcieš sodu par to, ka 
nogalinājis vienu no savas sievas slepkavām. Viņam vairs nav palicis nekas, kā dēļ ilgoties pēc ār-
pasaules un brīvības… Ja nu vienīgi iespēja tikt klāt pārējiem noziedzniekiem, kuri bija iesaistīti 
liktenīgajā notikumā. Kīra Sojere ierodas uz savu pirmo darba dienu cietumā. Viņai tiek ieteikts 
nekad nesmaidīt un uzvesties skarbi — tikai tā viņa varēs iegūt ieslodzīto cieņu. Sojere ir gatava 
uz visu, lai īstenotu savu slepeno plānu… Neviens no viņiem nenojauš, ka jau pēc dažām stundām 
Reivenhilā iestāsies absolūts haoss — nāvējošas viesuļvētras dēļ cietuma uzraugi evakuēsies, bet 
valsts sūtītie papildspēki tā arī neieradīsies. Ieslodzītie tiks atstāti likteņa varā. Sāksies nežēlīga 
izdzīvošanas spēle. Kāds vēlēsies atriebties. Vēl kāds — ļauties savam slepkavas instinktam. Kurš 
izdzīvos?

UDK	 821.111-312.4

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001046011
Meiere, Stefanija. pusnakts saule / Stefanija Meiere ; no angļu valodas tulkojusi 
Ieva Elsberga ; redaktore Laura Bebre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 780, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Krēslas sērija / Stefanija Meiere ; 5. grāmata). — Oriģinālno-
saukums: midnight sun. — ISBN 978-9934-0-9337-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad „Krēslas” grāmatu lappusēs satikās Edvards Kalens un Bella Svona, dzi-
ma leģendārs mīlasstāsts. Taču līdz šim esam uz to raudzījušies tikai ar Bellas acīm. Tagad romā-
nā „Pusnakts saule” beidzot ir pavērusies iespēja ielūkoties arī Edvarda dvēselē. Neaizmirstamais 
stāsts Edvarda mutē iegūst citu skanējumu, un tajā ievijas daudz tumšākas notis. Bella Edvardu 
biedē un intriģē vairāk par visu, ko viņš savā vampīra mūžā ir piedzīvojis. Grāmatas lappusēs 
atklājas arvien jaunas, aizraujošas detaļas par Edvarda pagātni un sarežģīto iekšējo pasauli, un 
pamazām kļūst skaidrs, kāpēc šī liktenīgā iepazīšanās kļūst par viņa dzīves izšķirošo pavērsienu 
un cīņu. Kā lai seko savai sirdij, ja tas apdraud Bellu?

UDK	 821.111(73)-93-31+821.111(73)-312.9

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001045658
Šepa, Emēlija. Dēla vārdā : romāns / Emēlija Šepa ; tulkojusi Dace Andžāne ; 
Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Zane 
Eniņa ; literārā redaktore Lilija Berzinska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 413, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji). — Tulkots no zviedru valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Pappas Pojke. — ISBN 978-9934-15-899-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kamēr ģimene gaida pie vakariņu galda, Sems Vitels aizbrauc uz veikalu, bet, 
kad atgriežas, sieva ir nogalināta un sešus gadus vecais dēls Jūnatans — pazudis. Sems ir izmi-
sumā, neziņa par puisēna likteni ir mokoša, tomēr policijas veiktajā nopratināšanā patiesību par 
attiecībām ar sievu un dēlu viņš noklusē. Nozieguma izmeklēšanu vada prokurore Jāna Berzeliu-
sa, kura bērnībā pati tika nolaupīta saviem vecākiem. Pagātnes tumšais noslēpums noziedznieka 
Danilo Penjas veidolā nostājas starp Jānu un viņas kolēģi Pēru.

UDK	 821.113.6-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045908
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046011
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045658
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821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001046066
Vigāna, Delfīne de. No un es : romāns / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas 
tulkojusi Inta Šmite ; literārā konsultante Renāte Punka ; māksliniece Lote Vilma 
Vītiņa. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 206, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: No et moi. — ISBN 978-9984-23-853-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns „No un es” ir vēstījums par to, ko patiesībā nozīmē mājas un ko — 
būt bez pajumtes. Galvenā varone ir 13-gadīgā Lū, kuras intelekta koeficients ir tik augsts, ka viņa 
mācās kopā ar divus gadus vecākiem jauniešiem. Brīvajā laikā meitene veic zinātniskus ekspe-
rimentus, prāto par to, kā iekārtota pasaule un cenšas nedomāt par skumjām, kas apmetušās 
uz pastāvīgu dzīvi ārēji jaukajā ģimenē. Kad Lū, kurai nepatīk publiski uzstāties, vajag gatavot 
prezentāciju skolā, viņa izvēlas to veidot par jaunu bezpajumtnieci No, ar kuru nejauši iepazinu-
sies kādā Parīzes dzelzceļa stacijā. Abas pamazām iedraudzējas, un Lū pierunā vecākus uz laiku 
ņemt 18-gadīgo No savā paspārnē. Lū par pārsteigumu, uz viņas un vecāku dzīvi šis lēmums atstāj 
daudz lielāku iespaidu nekā uz pašu No.

UDK	 821.133.1-93-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001046103
Валентина Врач. Мальчик который вырос : стихи / Валентина Врач ; ху-
дожник Виктория Матисон. — Рига : [Valentīna Sitkare], 2021. — 28, [4] lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-23-289-3 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.161.1-93-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001044900
Вилюма, Людмила. Клавиши души : сборник № 15 / Людмила Вилюма. — 
Даугавпилс : [Людмила Вилюма], 2020. — 235 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
21 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001044927
Вязмитинова-Петушко, Надежда. Истории мудрого лиса : стихи для де-
тей о животных и птицах = Gudrās lapsas stāsti : dzejoļi bērniem par dzīvnie-
kiem un putniem / Надежда Вязмитинова-Петушко ; иллюстратор Людмила 
Кветковская ; redaktore Viktorija Kvetkovska. — Daugavpils : Daugavpils no-
vada pašvaldības Laucesas pagasta pārvalde, 2021. — 47, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
29 cm. — Dzejoļi krievu valodā, darba lapas latviešu valodā, nosaukums un satura 
rādītājs paralēli krievu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-23-365-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ilustrēta dzeja bērniem par meža un mājas dzīvniekiem, par ūdenstilpju un 
silto zemju iemītniekiem. Izdevums veltīts Laucesas pagasta bibliotēkas 75. jubilejai.

UDK	 821.161.1-93-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046066
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046103
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044900
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044927
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Kopkataloga Id: 001044895
О вечном : стихи и проза : поетический сборник / редактор Ирина Ст-
раздоника-Плячко ; составитель Валентина Прудникова ; оформеление 
обложки: Алёна Кондратович ; Русская писательская организация Дауга-
впилса. — [Daugavpils] : Русская писательская организация Даугавпилса, 
2020. — 344 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Autori: Екатерина Андреева, 
Виталий Батюк, Любовь Беломестных, Ольга Боровикова, Евгений Бетлов, 
Людмила Вилюма, Зенон Воеводский, Станислав Володько, Лилия Вороно-
ва, Владимир Вреттос, Эдгар Гисич, Тамара Гордина, Галина Иванова, Люд-
мила Идза не, Алёша Кипятков, Евтихий Коноплёв, Маргарита Лабонар-
ская, Юрий Лавриненко, Наталья Леончук, Степанида Милошевич, Любовь 
Никифорова, Фаина Осина, Алина Неткун, Павел Плотников, Ирина Раба-
туева, Татьяна Рускуле, Анастасия Сазанкова, Мария Сафронова, Татьяна 
Сервут, Ирина Страздоника-Плячко, Анатолий Харин, Александр Якимов, 
Геннадий Яковлев, Ольга Яковлева, Наталья Якушонок, Станислав Януш-
кевич, Татьяна Алексеева, Павел Вавинский, Павел Васкан, Диана Вейгуре, 
Лаура Милошевич, Николай Науменко, Валентина Прудникова, Татьяна 
Сальцевич, Лидия Солдатова, Алексей Соловьёв. — ISBN 978-9934-8541-7-0 
(brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.161.1-34(474.3)

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001046026
Avotiņa, Daina. Debesis visur vienādas : stāsti / Daina Avotiņa ; vāka autore Vita 
Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 335, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-9303-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krastā kāpa viļņi un vēlās atpakaļ, aiznesot sev līdzi gružus un visādas citas 
drazas. Jūra tādējādi noskalo krastu, bet cilvēks savu aizvadīto dzīvi noskalot nevar. Tajā mū-
žam paliek visi darbi, gan labie, gan ne tik labie un pat ļaunie. Tajā paliek arī mīlestība, kuru 
dāvājis citiem, un sāpes, ko viņš kādam tīši vai netīši sagādājis. Savā jaunajā grāmatā D. Avotiņa 
apkopojusi stāstus, kas vēsta par dažādiem laikposmiem mūsu tautas dzīvē. Neatkarīgi no tā, vai 
stāstu darbība notiek cariskās Krievijas un kara laikā, padomju gados un mūsdienās, stāsti pauž 
autores viedo skatījumu uz cilvēka dzīves pamatvērtībām, kuras ir tikpat paliekošas kā debesis 
virs galvas.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001046631
Circene, Sintija. Taiko / Sintija Circene ; zīmējumu autors Viesturs Dārznieks. — 
[Priekuļu novads] : Sava grāmata, [2021]. — 21, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-604-13-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lai katram kāds brīnums dzīvē! Dažreiz jūtamies kā no mēness nokrituši, 
bet — ko darīt, ja mēness nokrīt pie jums? Taiko ir stāsts par draudzību, sapratni un palīdzību 
viens otram grūta brīdī. Draudzība var pastāvēt pat tad, ja draugs ir no citas planētas.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001046635
Grēniņa, Nora. Tu sauci mani vārdā — upju līnijās / Nora Grēniņa, dzejoļi, stāsti, 
kolāžas un zīmējumi ; redaktūra: Lauma Kazaka ; gleznojumi un akvareļa darbi: 
Kornēlija Vītola. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata, 2021. — 129 lpp. : ilustrāci-
jas, notis ; 21 cm. — ISBN 978-9934-604-10-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejoļu krājums tapis piecu gadu gaitā, aptverot sajūtas ceļojumu laikā pa 
Vāciju, Šveici, Franciju, Itāliju un Dāniju, satiekot māksliniekus, mūziķus, pasaku terapeitus — 
visdažādāko kultūru un dzīves gājumu pārstāvjus. Krājumā ievijas iedvesmojošu sieviešu atziņas, 
mūzika un attēlu kolāžas.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044895
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046026
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046635
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Kopkataloga Id: 001045665
Grīnbergs, Andris. Nemainīgs ir tikai gaišums : atziņas, atskārsmes, dzejoļi / 
Andris Grīnbergs ; Induļa Martinsona mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 95, [1] lpp. — 
ISBN 978-9934-15-894-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstniece Māra Svīre: „Šādu grāmatu nav iespējams sarakstīt, ikdienišķi 
piesēžoties pie baltas lapas, kuru tagadējos laikos aizvieto dators. Pārdomas, atziņas, atskārsmes 
un dzejoļi atnāk, piedzimst, piesakās un krājas pamazām. Tāpat kā rakstīta palēnām, tā šī grāma-
ta arī lasāma. Andris Grīnbergs piedāvā katru rindu kopā ar autoru pārdomāt, prātā pārcilāt. Var-
būt esot vienisprāt, varbūt iebilstot… Jā, tuvas nianses atradīs arī ironijas un paradoksu cienītāji”.

UDK	 821.174-84+821.174-3+821.174-1

Kopkataloga Id: 001046055
Ikstena, Nora. Durve un Paraplāns : piedzīvojumi un nedaudz vēl… / Nora 
Ikstena, Vitālijs Judins ; ilustrācijas: Laura Rimša ; dizains: Katrīna Vasiļevska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 140, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-
0-9417-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Durve un Paraplāns” ir neparasts stāsts par divām suņu „biogrāfijām”. Nora 
Ikstena ar lielu prieku spēlējās gan ar atskaņām un ritmu, gan ar pazīstamu dzejnieku tekstu at-
lūzijām. Draiskulīgās četrrindes atgādina bērnības klasiķa Alberta Kronenberga darbus — tajās 
ietverta būtiska doma par cilvēka un dzīvnieka attiecībām, par atbildību pret dzīvo dabu un prie-
ku, ko tā mums sniedz. Tekstu lieliski papildina mākslinieces Lauras Rimšas zīmējumi.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001044963
Kauķis, Arnis. Ežu adatu skaitīšana / Arnis Kauķis, teksts un ilustrācijas ; redak-
tore Zane Zaķe. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2021]. — 139 lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — ISBN 978-9934-550-45-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Stāstu krājuma autors A. Kauķis ir Rakstnieku savienības un Literārās izglī-
tības un jaunrades centra kultūrizglītības programmas „Literārā akadēmija” 2018. gada prozas 
meistardarbnīcas absolvents, A. Upīša memoriālajā muzejā tapušās rakstnieku grupas „Vakar-
lēpji” dalībnieks.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001044883
Ketnere, Keita. Drupaču ballīte : [romāna] „Samta nakts bērns” 4. daļa / Keita 
Ketnere. — [Rīga] : Virja LK, 2021. — 256 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8880-2-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lienei sāp sirds, ka liktenis uzsācis nekrietnu deju, vērodams, kā jaunā sie-
viete spēs turēties pretī viņa izliktajām lamatām. No mierīgas rāmi plūstošas dzīves viņa tiek 
ierauta negaidītos notikumos. Iepazinusi daudz jauku cilvēku un viņu dzīves stāstu, ar savu paša 
likteni viņai tagad vienoties ir grūti. Kā būs?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001046059
Ogriņš, Andris. Kā būtu ja tevis nebūtu epikūr / Andris Ogriņš ; literārais re-
daktors Ilmārs Šlāpins ; māksliniece Elīna Brasliņa. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2021]. — 77, [1] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9984-23-865-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Andra Ogriņa septītais dzejas krājums apliecina dzejnieka pilnbriedu un no-
zīmīgo vietu mūsdienu latviešu dzejas ainavā. „Rakstīta blīvā un smagā verlibrā, šī dzeja veido ne-
mitīgu labirintu, vārdu, nozīmju un parafrāžu tīklojumu, kurā apmaldās neuzmanīgs ceļabiedrs, 
bet tas, kurš paļaujas uz autora intuīciju, spēj atrast ne vienu vien iepriekš neredzētu dārgakme-
ni”, tā saka krājuma redaktors Ilmārs Šlāpins.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045665
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046055
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Kopkataloga Id: 001044905
Pohodņeva, Maija. Nedzeniet pēdas snaiperim / Maija Pohodņeva, Modris Pel-
sis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 200, [1] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes trilleris). — „Nedze-
niet pēdas snaiperim” ir Maijas Pohodņevas un Modra Pelša pirmā grāmata par 
slepkavībām, kurā aprakstītie notikumi turpinās grāmatās „Tumsas inversija”, 
„Naida simetrija” un „Prāgas pastkartes”. — ISBN 978-9934-0-9083-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Asu izjūtu un spriedzes piesātinātais detektīvromāns stāsta par mūsdienu 
naudas „taisītājiem”, viņu nežēlīgi liekulīgajām attiecībām un savstarpējām pasūtījuma slepka-
vībām, kas jāizmeklē asredzīgajiem kriminālpolicijas darbiniekiem. Visi notikumi un varoņi šai 
grāmatā ir izdomāti: slepkavības un tiesībsargu darbs, izputināts uzņēmējs un korumpēti ierēd-
ņi, pievilcīga sieviete, kuru izmanto vīrieši… Un medības, kuru mērķis ir cilvēks. Nekaunīgam 
snaiperim pēdas dzen cinisks policists.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001044908
Rimša-Eglīte, Līga. Nātrēs brienot / Līga Rimša-Eglīte ; redaktors Jānis Polis. — 
[Cēsis] : Autos, 2021. — 108 lpp. ; 15 cm. — ISBN 978-9934-8576-7-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  L. Rimša-Eglīte dzimusi Ventspilī. Pēc kara gadiem nācies daudzkārt mainīt 
vecākus un dzīves vietas, dzīvot bērnu namos un internātskolā. Kopš bērnības labākie draugi un 
skolotāji bija grāmatas. Savā dzejā autore parāda gan Latvijas skaistumu un vienreizību, gan arī 
dzīves ēnas puses. Dzīvē nācies pieredzēt gan sirsnību un nesavtību, gan just bēdas un sāpes, 
pārdzīvot melus un nodevību. Beidzot arī pienāk brīdis, kad atkal iespējams sajust saules silto 
glāstu, zāles zaļumā tērpto ziedu tīrās krāsas un sākt ticēt mīlestībai, veiksmei un cilvēkiem. Dzī-
vē pieredzētais, izteikts dzejas valodā, apkopots šajā grāmatā un tiek nodots lasītājiem.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001046034
Rozenberga, Marika. Smarša : 19. un 20. gadsimta latviešu dzejnieki par nere-
dzamo dimensiju / sastādītāja un priekšvārda autore Marika Rozenberga ; ilus-
trācijas: Baiba Baiba ; dizains: Anna Aizsilniece. — [Rīga] : Aminori, 2021. — 90, 
[3] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — Autori: Eriks Ādamsons, Jānis Sudrabkalns, Ed-
vards Treimanis-Zvārgulis, Kārlis Skalbe, Austra Skujiņa, Rainis, Edvarts Virza, 
Aspazija, Linards Laicens, Aleksandrs Čaks, Anna Brigadere, Mirdza Ķempe, Jānis 
Ziemeļnieks. — ISBN 978-9934-8977-7-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Laikā, kad Latvijā viss plaukst pilnā sparā, ziedošajiem ceriņiem pievienojas 
latviešu dzejas krājums „Smarša”. Šī izlase ar veclaicīgo nosaukumu veltīta neredzamajai dimen-
sijai — smaržai. Krājuma priekšvārdā teikts: „Smaržas mūs ieskauj jau kopš piedzimšanas brīža. 
Smaržo mātes piens, pirmā grāmata, pirmā mīlestība”.

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001044890
Rubens, Andris. Memoralijas : mana dzīve divās savienībās un īslaicīgā suve-
renitātes ilūzijā / Andris Rubens ; [priekšvārds]: Reinis Rubenis ; redaktore 
Inta Rozenvalde ; māksliniece Linda Lagzdiņa ; dizains: Rauls Liepiņš, Kaspars 
Podskočijs. — Rīga : Al secco, 2021. — 374, [2] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portre-
ti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8784-3-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir trešā grāmata, kura iznāk jau pēc filozofa Andra Rubeņa aiziešanas. Viņš 
bija sācis darbu pie savām atmiņām — memoralijām, bet nepaspēja tās pabeigt. Pirmā daļa — 
bērnība un jaunība — bija vairāk noslīpēta, bet otrā daļa — briedums un brīvības šķietamības 
lidojums — palika tikai uzmetumā. Tomēr grāmatā skan A. Rubeņa balss, tā runā par sevi un 
dārgajiem, kurus vairs neatgūt. Šī tagad ir atvadu grāmata!

UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044905
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044908
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046034
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044890
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Kopkataloga Id: 001046643
Rungulis, Māris. Zvirbulim nenāk miegs : dzejoļi bērniem / Māris Rungulis ; re-
daktore, [priekšvārda autore] Māra Cielēna ; māksliniece Vivianna Maria Stanis-
lavska. — Rīga : Pētergailis, [2021]. — 111 lpp. : ilustrācijas, notis ; 22 cm. — ISBN 
978-9984-33-533-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viens no populārākajiem latviešu bērnu rakstniekiem un dzejniekiem Māris 
Rungulis 2020. gadā nosvinēja savu 70 gadu jubileju. Par godu šim notikumam ir izdots dzejas 
krājums „Zvirbulim nenāk miegs”. Šīs grāmatas dzejoļus viegli salīdzināt ar zvirbuļiem. Tie ir at-
sperīgi, skanīgi, labi turas kopā bariņā un vienlaikus katrs par pats par sevi — ar savu vēstījumu, 
raksturu, noskaņu. Un sagādā pārsteigumus.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001045677
Samauska, Ieva. Gulošais policists un sapnis : dzejoļi bērniem / Ieva Samauska ; 
ilustrācijas, vāka mākslinieciskais noformējums: Evija Timma-Novika ; atbildīgā 
redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Māra Cielēna. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2021]. — 68, [3] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-15-898-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ššš — gulošais policists sapņo! Paskaties apkārt: tavā pagalmā dzīvo lauva 
Muris, dziesmas ieķeras kokos un mākoņos rāda kino… Dzejoļi ir kā krāsaini ziepju burbuļi vai 
sapņi, kuros parastais satiek neparasto, ļaujot mazajam lasītājam doties īstā iztēles un valodas 
rotaļu piedzīvojumā. Rotaļīgi poētisko dzejoļu pasauli krāsās ietērpj ilustrācijas, radot grāmatu, 
kur gan dzīvnieki, gan pasaku tēli un pat ikdienas sīkumi iegūst saulainu, asprātīgu un maigu 
noskaņu.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001046072
Saprovska, Inta. Katra diena ir… brīnums / sakārtojusi Inta Saprovska ; grāma-
tas vāka un dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2021]. — 47, [1] lpp. ; 16×16 cm. — ISBN 978-9934-0-9430-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atziņu krājuma tekstus izvēlējusies nu jau pieredzējusī aforismu krājumu 
veidotāja Inta Saprovska. Inta ir daudzlasītāja, un viņas atrastie domu graudi lielākoties nav 
atrodami citās izlasēs. Tāpēc citātu krājums, iespējams, rosinās ne tikai pārdomas, bet ļaus arī 
sasveicināties ar mūsdienu labākajiem rakstniekiem no visas pasaules — amerikāņu rakstnieku 
Džūdu Devero, populāro angļu rakstnieci Rutu Vēru, norvēģi Gunsteinu Baki, peruāņu izcelsmes 
amerikāņu rakstnieku Karlosu Kastaņedu un vēl, un vēl…

UDK	 821.174-84

Kopkataloga Id: 001044959
Sievietes iedvesmotājas / vāka dizains: Paula Viļuma. — [Rīga] : Iedvesmas grā-
mata, 2021. — 47 lpp. ; 19 cm. — Autori: Rita Cvetkova, Laura Jambuševa, Elīze 
Šulte, Astrīda Graubiņa, Deins Lagzdiņš, Lāsma Andersone, Andra Gaigala, Evija 
Gasparoviča, Arvīds Gļauda, Eva Kirilova, Monta Krūmiņa, Jolanta Kūla, Marta 
Veismane, Maija Zeiļuka, Vendija Zemīte. — ISBN 978-9934-550-46-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Sievietes iedvesmotājas” ir grāmata, kas apvieno sievišķās enerģijas spēku 
caur talantīgu autoru radošajiem darbiem vai radošajām pašizpausmēm. Orģināla dzeja, stāsti, 
pasakas, mīlestības un pateicības piesātināti vārdi kalpos kā iedvesmas avots sievietei jebkurā 
vecumā un dzīves situācijā.

UDK	 821.174-1(082)+821.174-34(082)

Kopkataloga Id: 001045660
Šulce, Dzintra. Caurvējš : stāsts / Dzintra Šulce ; mākslinieks Emīls Garjānis ; at-
bildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2021]. — 221, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-892-6 (iesiets) ; ISBN 
99789934158926 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Šis ir stāsts par meklēšanu. Ranta veiksmīgi sapelnījusi naudu, atgriezusies 
mājās, lai kopā ar brāli beidzot sāktu saimniekot pēc savām iecerēm. Rantai nekad nav bijis ideālu 
vecāku, gadiem ilgi viņa samierinājusies ar slepenas mīļākās lomu, klusībā glabājot sapni par 
īstu ģimeni. Nu Rantai jāatgriežas bērnības vasarās Āgenskalnā, jāatdzīvina atmiņas par pirmo 
mīlestību. Viņu aicina, viņa liktenīgi piekrīt. Vara, nauda un popularitāte. Līdzcietība, godīgums, 
jūtas, aprēķins un nodevība. Ko izvēlēties, ko paturēt, ko aizstāvēt?

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046643
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045677
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821.411.16  Ebreju literatūra ivritā

Kopkataloga Id: 001046085
Carfati, Einata. Varēja būt trakāk / Einata Carfati, teksts un ilustrācijas ; no ivrita 
tulkojusi Māra Poļakova. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 37 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 31 cm. — Nosaukums angļu valodā: It could be 
worse. — ISBN 978-9984-23-857-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Divi jūrnieki izglābjas pēc kuģa avārijas. Albertīni ir pilnīgi satriekts: auma-
ļām gāž lietus, pēc tam virs galvas parādās caurejas mocīts lidojošu zivju bars, pie apvāršņa — 
spoku kuģis ar pirātiem, un tad vēl valis, kura elpa neganti smird pēc tunča sviestmaizēm… Taču 
Džordžs līksmi spēlē mutes ermoņikas un mierina draugu, ka varēja būt trakāk. Rotaļīgās, līdz 
sīkākajai detaļai izzīmētās ilustrācijas vizuāli lieliski papildina pārdomas par grūtiem laikiem, 
kas apliecina — pat vistrakākajā situācijā var gadīties negaidīti pavērsieni, un ir daudz vieglāk, 
ja līdzās ir draugi.

UDK	 821.411.16-93-32

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001045672
Hirvisāri, Laila. Viņas augstība Katrīna II : valdnieces slepenā dzīve : romāns / 
Laila Hirvisāri ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; Natālijas Kugajevskas 
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā 
redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 477, [2] lpp. ; 21 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Me, Keisarinna. — ISBN 978-9934-15-611-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Reiz dzimusi kā vācu princese, Viņas augstība Katrīna II nu ir īstena Krievijas 
impērijas valdniece. Iejutusies krievu kultūrā un sirdī pieņēmusi pareizticību, viņa valda ar īsti 
slāvisku vērienu — vēl dzīves laikā viņu sāk dēvēt par Katrīnu Lielo, savukārt viņas valdīšanas 
laiku — par Zelta laikmetu. Tomēr varas nasta nav viegla — nozīmīgi lēmumi, nemitīgas intrigas 
un galma izšķērdīgā uzdzīve nereti nonāk pretrunā ar Katrīnas noslēpumu pilno sievietes sirdi. 
Somu rakstnieces L. Hirvisāri romāns „Viņas augstība Katrīna II” papildina latviešu lasītāju ar 
grāmatā „Es, Katrīna” iesākto stāstu par Krievijas ķeizarieni Katrīnu II Lielo.

UDK	 821.511.111-312.6

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001046098
Jauki stāsti saldam miedziņam / tulkojums: Dace Andžāne, Edvīns Raups ; re-
daktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Egmont, [2021]. — 208 lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-16-956-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Saldus sapnīšus! Tuvojas vakars, un ir tik jauki posties gulētiešanai kopā ar 
iemīļotajiem animācijas filmu varoņiem! Piedalies Elzas un Annas spēļu vakarā, kopā ar kucēnu 
Kniķi atklāj dinozaura kaula zādzību, traucies pretī miedziņam Zibens Makvīna pavadībā, pār-
nakšņo pie Šarlotes un Tiānas… Lai tevi iepriecina šie un vēl citi sirsnīgi stāsti!

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046085
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Kopkataloga Id: 001046648
Romanova, Renāte. Ķengarags / sastādīja Renāte Romanova un Nataļja Kaļver-
ša ; ilustrācijas: Renāte Romanova. — Rīga : [Rīgas 220. pirmsskolas izglītības 
iestāde], 2021. — 46 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 46. lpp.

A n o t ā c i j a :  Izdevums ļauj iepazīties ar Ķengaraga aizsākumiem un vēsturi, teikām, trans-
portu, ēkām, celtnēm un daudz ko citu, risinot dažādus uzdevumus, kā arī krāsojot zīmējumus.

UDK	 913(474.362.2)(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001023492
Turaida Museum Reserve. The Historical Centre of Turaida. The Turaida Muse-
um Reserve : a guide / author: The Turaida Museum Reserve ; editor Anna Jurkā-
ne ; english translation: Kārlis Streips ; literary editor Ilga Korkliša ; cover design: 
Baiba Jurkāne ; artists: Mārtiņš Deģis, Baiba Jurkāne. — [Riga] : Mantojums Pub-
lishing House, 2020. — 160 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 21 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Turaidas vēsturiskais centrs. Turaidas muzejrezervāts. — ISBN 
9789984823256 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Katra ēka Turaidas vēsturiskajā centrā, neatkarīgi no tās vecuma, saglabāša-
nas pakāpes, vēsturiskās, arhitektoniskās vai citādas kultūras vērtības, ir neatņemama šī centra 
kultūras mantojuma sastāvdaļa un ietilpst īpaši aizsargājamā kultūras piemineklī — Turaidas 
muzejrezervātā. Muzejrezervāta misija ir harmoniskas sabiedrības veidošana, parādot latviskās 
dzīvesziņas attīstību ar tūkstošgadē uzkrātām novada dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām.

UDK	 913(474.362)(036)+908(474.362)(036)+94(474.362)

Kopkataloga Id: 001023509
Турайдский музей-заповедник. Турайдский исторический центр. Ту-
райдский музей-заповедник : путеводитель / автор текста: особо охраня-
емый памятник культуры — Турайдский музей-заповедник ; научный ре-
дактор Анна Юркане ; литературный редактор русского издания Виктория 
Коллегова ; дизайн обложки: Байба Юркане ; художники: Байба Юркане, 
Мартиньш Дегис. — [Rīga] : Мантоюмс, 2020. — 160 lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, kartes ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Turaidas vēsturiskais centrs. Turaidas 
muzejrezervāts. — ISBN 9789984823256 (kļūda).
UDK	 913(474.362)(036)+908(474.362)(036)+94(474.362)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046648
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023492
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001023509
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Kopkataloga Id: 001044881
Oberlenders, Ervins. Pētījumi Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturē : 
rakstu krājums / Ervins Oberlenders ; sastādītājs un pēcvārda autors: Armands 
Vijups ; redaktore Līga Gabrāne ; tulkojumi: Maija Levāne, Ilgvars Misāns, In-
dra Petrova, Valda Kvaskova. — Ventspils : Ventspils muzejs, 2021. — 179 lpp. ; 
25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8600-8-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Maincas Universitātes emeritētā profesora E. Oberlendera rakstu krājumā ie-
tverti 10 raksti, kas veltīti Kurzemes un Zemgales vēsturei, tās politiskajiem un sociālajiem aspek-
tiem, hercogistes vietai kopējā Eiropas 16.-18.gs. vēsturē. Tajos aplūkoti gan hercogistes tapšanas 
pirmsākumi un to politiskais konteksts, gan īsumā sniegts ieskats tās pastāvēšanas vēsturē, poli-
tiskajos procesos 18.gs. un Krievijas impērijas centienos to pakļaut, latviešu attieksme pret vācie-
šiem hercogistes laikā, kā arī nākamā Francijas karaļa Luija XVIII uzturēšanās Kurzemē. Rakstu 
pirmpublicējumi vācu un latviešu valodā bija „izkaisīti” dažādos akadēmiskajos izdevumos, šajā 
krājumā tie lasāmi vienkopus, sniedzot lasītājam spilgtu, daudzšķautņainu Kurzemes vēstures 
ainu vienā no interesantākajiem laika posmiem.

UDK	 94(474.3)(082)

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=001044881
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