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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001037181
Valsts izglītības satura centrs. Programmēšana II : padziļinātā kursa program-
mas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Kaspars Antonevičs, Ance 
Kancere, Edgars Kupčs, Kristaps Muižnieks ; mācību satura recenzente Iveta 
Milta ; zinātniskais recenzents Kaspars Kiris ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (52 lp., PDF) : 
tabulas ; 1,11 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-24-010-2 (PDF) ; ISBN 
9789934240096 (kļūda).

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

UDK	 004.4(474.3)(073)

06  Vispārīga rakstura organizācijas

Kopkataloga Id: 001046835
Brīvmūrnieku konstitūcija / tulkotājs, priekšvārds: Jānis Sīlis ; redaktore Aija 
Sīle ; ievads: Valdis Pīrāgs. — Ventspils : Biedrība „Hanzas mantojums”, 2021. — 
101 lpp. : faksimili ; 22 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
The Constitutions of the Free-Masons. — ISBN 978-9934-23-334-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jūsu priekšā ir izcili paveikts senāko brīvmūrnieku tekstu latviskojums, kas 
ļaus labāk izprast ne tikai šīs ietekmīgās organizācijas veidošanos 18. gadsimta sākumā, bet arī 
tās daudz senākos aizmetņus, kuru pirmsākumi izsekojami līdz viduslaikiem.

UDK	 061.251+133:061

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037181
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046835
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001047942
Boumans, Lieve. Sveiks, mazulīt! / Lieve Boumans. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021].

Dzīvnieki. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Hello My First Animals. — ISBN 978-9934-0-
9240-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatiņā mazulis kopā ar Dārtu iepazīs dzīvniekus. Katru grāmatiņu ir 
ērti satvert un šķirstīt, kā arī paņemt līdzi — uz bērnudārzu, pludmali vai ceļojumā.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047944
Boumans, Lieve. Sveiks, mazulīt! / Lieve Boumans. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021].

Vārdiņi. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Tulkots no angļu va-
lodas. — Oriģinālnosaukums: Hello My First 100 Words. — ISBN 978-9934-0-
9241-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatiņā mazulis kopā ar Dārtu iemācīsies daudz jaunu vārdiņu. Katru 
grāmatiņu ir ērti satvert un šķirstīt, kā arī paņemt līdzi — uz bērnudārzu, pludmali vai ceļojumā.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047796
Es sāku rakstīt!. — Rīga : Egmont Publishing, [2021].

Burti. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu va-
lodas. — Oriģinālnosaukums: I start to write. Letters. — ISBN 978-9934-16-
931-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata jautrā un saistošā veidā palīdzēs bērnam spert pirmos soļus rakstīt-
prasmes apguvē.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047776
Es sāku rakstīt!. — Rīga : Egmont Publishing, [2021].

Cipari. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: I start to write. Numbers. — ISBN 978-9934-16-
930-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata jautrā un saistošā veidā palīdzēs bērnam spert pirmos soļus rakstīt-
prasmes apguvē.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047915
Groševs, Eduards. Trenē roku! : domā, zīmē, līmē / Eduarda Groševa ilustrāci-
jas ; vāka dizaina autore Māra Alševska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 16 ne-
numurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — (Mana pirmā 
burtnīca). — „40 uzlīmes”—Uz 1. vāka. — Bez lingvistiska satura. — ISBN 978-
9934-0-9256-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Integrētā uzdevumu burtnīca veidota, lai atbalstītu vecākus un bērnus 
pirmsskolas apmācībā, motivētu mazuli ar prieku apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Vecāki 
gūs pārliecību, ka bērns ir gatavs mācībām skolā. Burtnīcā ievietotie uzdevumi: vingrinās pirkstu 
sīko motoriku, veicinās rokas kustību precizitāti, pilnveidos iemaņas ģeometrisko figūru zīmēša-
nā, ļaus izjust varēšanas prieku.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047944
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047796
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047776
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047915
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Kopkataloga Id: 001047790
Krāso pēc parauga. — Rīga : Egmont Latvija, [2021].

[Bruņurupucis]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-16-951-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus zīmuļus vai flomāsterus uz ķeries pie krāsošanas! Ilustrācijas 
un līniju biezums ir piemērots bērnu vecumam 3+ gadi.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047794
Krāso pēc parauga. — Rīga : Egmont Latvija, [2021].

[Pīlīte]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — ISBN 978-9934-16-952-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus zīmuļus vai flomāsterus uz ķeries pie krāsošanas! Ilustrācijas 
un līniju biezums ir piemērots bērnu vecumam 3+ gadi.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047905
Kunnass, Mauri. Kazbuka kungs skaita / Mauri Kunnass, Tarja Kunnasa ; no 
somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Herra Hakkaraisen numerot. — ISBN 978-9934-0-9413-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viens miegains mēnessērdzīgais sastop divus žirgtus ziemeļbriežus, trīs 
sirsnīgus skeletus, četrus karstgalvīgus krokodilus… Vēl nekad mācīšanās skaitīt nav bijusi tik 
jautra! Šī asprātīgā grāmatiņa palīdzēs apgūt skaitļus no 1 līdz 20 gluži kā rotaļājoties.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047935
Lēnerte-Grasa, Vita. Krāso puķes / zīmējumu, grāmatas dizaina autore Vita 
Lēnerte ; vāka dizaina autore Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Priecīgie zīmulīši). — 
ISBN 978-9934-0-9227-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmatiņā ir dažādi zīmējumi, kurus bērns var izkrāsot ar zīmu-
ļiem vai krītiņiem. Krāsojot zīmējumus, bērns mācīsies pazīt krāsas, attīstīs pirkstu sīko musku-
latūru, kā arī uzmanību un vērīgumu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047926
Manas prāta spēles. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 33×18 cm. — (Mazais gudrinieks). — 
Grāmata somiņas formā. — „Vairāk nekā 300 uzlīmju”—Uz 1. vāka. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: I Can Solve Logic Puzzles. — ISBN 978-
9934-16-934-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata būs lieliska nodarbe rosīgiem un zinātkāriem bērniem — tā attīstīs 
loģisko domāšanu un sniegs pirmās iemaņas skaitīšanā. Iespēja sevi apbalvot ar uzlīmi mudinās 
bērnu pareizi atrisināt uzdevumus. Loģisko domāšanu var attīstīt rotaļājoties!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047790
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047794
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047905
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047935
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047926
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Kopkataloga Id: 001047925
Mani loģikas uzdevumi. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 24 nenumurē-
tas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 33×18 cm. — (Mazais gudri-
nieks). — Grāmata somiņas formā. — „Vairāk nekā 300 uzlīmju”—Uz 1. vāka. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: I Practice Logic Skills. — ISBN 
978-9934-16-935-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata attīsta loģisko domāšanu un sniegs pirmās iemaņas skaitīšanā. Ie-
spēja sevi apbalvot ar uzlīmi mudinās bērnu pareizi atrisināt uzdevumus. Loģisko domāšanu var 
attīstīt rotaļājoties!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047934
Švanka, Inguna. Krāso dzīvniekus / zīmējumu, grāmatas un vāka dizaina autore 
Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 16 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 28 cm. — (Priecīgie zīmulīši). — ISBN 978-9934-0-9228-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmatiņā ir dažādi zīmējumi, kurus bērns var izkrāsot ar zīmu-
ļiem vai krītiņiem. Krāsojot zīmējumus, bērns mācīsies pazīt krāsas, attīstīs pirkstu sīko musku-
latūru, kā arī uzmanību un vērīgumu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047785
Trīs kaķēni : krāso un līmē / tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Linda Kalna. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlī-
mes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Kid-e-Cats. — ISBN 978-9934-
16-978-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties ar trim jaukiem kaķēniem — Pudiņu, Karameli un Krekeru — un 
viņu vecākiem! Izkrāso draudzīgo kaķu ģimeni, cik skaisti vien vari! Lai padarītu šo uzdevumu 
vieglāku, ievieto uzlīmi atbilstošajā lodziņā un krāso pēc parauga!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047937
Truhins, Aigars. Krāsojamā grāmata / zīmējumu, grāmatas un vāka dizaina au-
tors Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 16 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 28 cm. — (Priecīgie zīmulīši). — ISBN 978-9934-0-9215-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmatiņā ir dažādi zīmējumi, kurus bērns var izkrāsot ar zīmu-
ļiem vai krītiņiem. Krāsojot zīmējumus, bērns mācīsies pazīt krāsas, attīstīs pirkstu sīko musku-
latūru, kā arī uzmanību un vērīgumu.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047925
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047934
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047785
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047937
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

122/129  Speciālā metafizika

Kopkataloga Id: 001047746
Veiss, Braiens. Brīnumi notiek : iepriekšējo dzīvju dziedējošais spēks / Brai-
ens Veiss un Eimija Veisa ; no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; redaktore 
Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2020]. — 301, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Miracles Happen. — ISBN 978-9934-576-
24-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dr. Braiens Veiss savā psihiatra un hipnoterapeita praksē sastapies ar sim-
tiem, pat tūkstošiem cilvēku, kuri nonākuši tādā apziņas stāvoklī, ka spējuši atcerēties savas 
iepriekšējās dzīves. Autors uzsver, ka stāstītāju pieredze apstiprina ne tikai iepriekšējo dzīvju 
fenomenu, bet arī milzīgu garīgo visumu. Viņš apgalvo, ka cilvēku vēstījumi atklāj, kā var tikt 
izdziedināts gan prāts, gan ķermenis, kā iespējams gūt mierinājumu bēdās un uzveikt skumjas. 
Līdz ar to tie var palīdzēt arī citiem atgūt veselību, labāk izprast pasauli un augt garīgi. Šis darbs 
ieteicams gan tiem, kuriem reinkarnācijas ideja jau ir tuva, gan pilnīgiem skeptiķiem, gan pārē-
jiem. Brīnumi taču attiecas uz visiem.

UDK	 129+159.961

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 001047755
Vilbers, Kens. Integrālais garīgums : jauna realitātes karte cilvēka apziņai, dzī-
vei un reliģijai / Kens Vilbers ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; zināt-
niskais redaktors Juris Rubenis ; redaktore Antra Legzdiņa ; Māra Garjāņa vāka 
dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2020]. — 335, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Integral Spirituality. — ISBN 978-9934-576-20-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kens Vilbers ir viens no retajiem domātājiem un garīgajiem praktiķiem, kas 
uztur nopietnu un dziļu dialogu ar pirmsmodernisma, modernisma un pēcmodernisma idejām. 
Nē, viņš neko nedara mūsu vietā. Bet viņa piedāvātais iekļaujošais redzējums var mums kļūt par 
izcilu orientācijas instrumentu pasaulē, kurā vairs tikai retais spēj uztvert kopainu. Šī grāmata 
nav papļāpāšana par garīgumu, neuzņemoties atbildību par saviem vārdiem. Tā uzdrīkstas risi-
nāt būtiskākos un sarežģītākos cilvēka esības jautājumus.

UDK	 130.12+2-58

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001047404
Rusanovs, Egons. Konservatīvisms Rodžera Skrūtona izpratnē / Egons Rusa-
novs, Signe Skutele ; literārā redaktore Baiba Krauze-Krūze ; vāka dizains: San-
ta Oborenko ; priekšvārds: Dr.hist. Harijs Tumans. — Rīga : Zvērinātu advokātu 
birojs „Rusanovs & Partneri”, [2021]. — 254 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 226.-
254. lpp. — ISBN 978-9934-9006-1-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Konservatīvisms Rodžera Skrūtona izpratnē” ir publicistisks pē-
tījums par britu filozofa Skrūtona uzskatiem, kuriem ne vienmēr varēja pievienoties arī autori, 
bet tie pavisam noteikti paplašina zināšanu loku, rosina domāt par dažādiem jautājumiem un 
problēmām, pētīt konservatīvisma idejas, meklējot atbildi uz jautājumu — kas tad īsti ir konser-
vatīvisms?

UDK	 14(410)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047746
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047755
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047404
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159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001047768
Dveka, Kerola. Kāpēc cilvēki ir tik dažādi? : kā attieksme pret savām spējām 
ietekmē cilvēka dzīvi / Kerola Dveka ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Lise-
ka ; redaktore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
[2021]. — 266, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 265.-[267.] lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: Mindset. — ISBN 978-9934-576-27-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šīs grāmatas autore galveno vērību pievērš cilvēka attieksmei pret sevi un 
savām spējām. Tā būtiski ietekmē indivīda personību, dzīves gaitu, nosaka, vai viņš sasniegs ie-
cerētos mērķus. Cilvēka attieksme pret sevi mēdz būt divējāda, un šī pirmā grāmata, kas aplūko 
un analizē abus attieksmes tipus: statisko un dinamisko. Pirmā tipa cilvēki par visu augstāk vērtē 
talantu; viņiem svarīgi tūlītēji panākumi un uzslavas; centība viņiem nešķiet pozitīva īpašība; 
atzinības trūkums un neveiksmes viņus var novest izmisumā. Savukārt otrajam tipam centība 
un pūles ir ceļš, kas ļauj atklāties talantam; šķēršļi viņiem palīdz sakopot spēkus un asināt prātu; 
pārmaiņas viņi uztver ar interesi un prieku.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 001043723
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstības uzdevumi 5-gadniekiem / Ilze Dzene ; attē-
li: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; tekstu un uzdevumu redaktores: Renāte 
Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021.

2. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : ilustrācijas ; 8,85 MB. — 
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi). — „2021. gada 2. izdevums”—Datnes sā-
kumlapā. 

A n o t ā c i j a :  Šis krājums domāts 5 līdz 6 gadus veciem bērniem. Kas tad bērniem pēc būtī-
bas būtu jāprot 5 gados, un ko tad īsti 5-gadniekiem māca bērnudārzā? Šajā vecumā bērni mācās 
saklausīt vārda pirmo, otro un pēdējo skaņu. Ja bērns 3-4 gados ir apguvis atsevišķus burtus, tad 
5 gados bērns mācās lasīt zilbēs. Kad bērns ir apguvis zilbes, tad ķeras klāt īsu vārdu lasīšanai: 
AKA, PĪLE, SULA, MUTE, utt.

UDK	 159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001043716
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem / Ilze Dzene ; tek-
sti: Laura Lapsa ; attēli: Linda Liepiņa ; tekstu un uzdevumu redaktores: Renāte 
Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021.

1. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : ilustrācijas ; 9,87 MB. — 
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi). — „2021. gada 1. izdevums”—Datnes sā-
kumlapā. 

A n o t ā c i j a :  Šis krājums domāts 4 līdz 5 gadus veciem bērniem. Tajā iekļauti šādi uzdevu-
mi: vārda pirmās skaņas saklausīšana, burtu rakstīšana, zīmēšana un līniju pārvilkšana, griešana 
un līmēšana, krāsošana, uzdevumi ar skaitļiem un daudzumiem no 1 līdz 6, šķirošana pēc krāsām, 
uzdevumi vērības un uzmanības trenēšanai, labirinti un uzdevumi loģiskās domāšanas attīstībai.

UDK	 159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001043711
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem / Ilze Dzene ; attē-
li: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; tekstu un uzdevumu redaktores: Renāte 
Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021.

2. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,41 MB. — 
(Domāšanas attīstīšanas uzdevumi). — „2021. gada 2. izdevums”—Datnes sā-
kumlapā. 

A n o t ā c i j a :  Šis 4-gadnieku krājums domāts 4 līdz 5 gadus veciem bērniem. Tajā iekļauti 
šādi uzdevumi: vārda pirmās skaņas saklausīšana, burtu rakstīšana, zīmēšana, krāsošana un lī-
niju pārvilkšana, griešana un līmēšana, uzdevumi ar skaitļiem no 1 līdz 6, šķirošana pēc krāsām, 
uzdevumi vērības un uzmanības trenēšanai, uzdevumi loģiskās domāšanas attīstībai un labirinti.

UDK	 159.955(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047768
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043723
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043716
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043711
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Kopkataloga Id: 001047758
Janga-Eizendrāta, Pollija. Mīlestības vienādojums : līdzvērtīgu partneru attie-
cības kā garīgs ceļš / Pollija Janga-Eizendrāta ; no angļu valodas tulkojusi Paula 
Prauliņa ; redaktore Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietus-
dārzs, [2021]. — 191, [1] lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 190.-[192.] lpp. — Oriģinālno-
saukums: Love Between Equals. — ISBN 978-9934-576-29-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autore, balstoties savā desmitiem gadu ilgajā pieredzē, praktizējot 
Junga psihoanalīzi, pāru psihoterapiju un budismu, ir nonākusi pie atziņas, ka, ņemot vērā mūs-
dienu prasību pēc mīlestības starp līdzvērtīgiem partneriem, ir nepieciešamas jaunas prasmes 
un jauna veida zināšanas, lai atrastu ceļu no iemīlēšanās uz patiesu mīlestību un ilgstošu tuvību. 
Viņasprāt, šīs prasmes un zināšanas var gūt, apvienojot divas atšķirīgas tradīcijas: psihoanalīzi 
un budismu.

UDK	 159.922.1+159.964.2

Kopkataloga Id: 001047764
Lamonika, Dženifera. Sejas morfoloģija : māksla un māka cilvēka sejā izlasīt 
visu / Dženifera Lamonika ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore 
Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2021]. — 198, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Art & 
Science of Face Reading. — ISBN 978-9934-576-26-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sejas morfoloģija, šīs grāmatas galvenā tēma, var šķist nedzirdēts jaunums. 
Taču autore balstās uz senajām zināšanām, sniedzot tām mūsdienīgu skanējumu un pielietoju-
mu. Senā sistēma, kas māca, kā saskatīt sejas vaibstos apslēptos dvēseles noslēpumus, Dženiferai 
Lamonikai devusi pamatu apgalvot, ka cilvēka sejā viņa izlasa atbildi uz ikvienu jautājumu — vai 
tas attiecas uz asins sastāvu, civilstāvokli, sāpēm locītavās, emocionālo krīzi, hronisku iekaisumu 
vai ko citu. Balstoties uz sejā nolasītajām atbildēm, iespējams rast cilvēka dziedināšanai piemē-
rotākos līdzekļus un paņēmienus, kā arī ikvienam norādīt, kuras problēmas viņam vajadzētu ne-
kavējoties risināt.

UDK	 159.925.2

Kopkataloga Id: 001047643
Prozers, Džims. Mežonīgais mesija : kā Dr. Džordans Pītersons glābj Rietumu 
pasauli / Džims Prozers ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktors 
Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 348 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
[331.]-348. lpp. — Oriģinālnosaukums: Savage Messiah: How Dr. Jordan Peterson 
is Saving Western Civilization. — ISBN 978-9934-0-9340-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kas īsti ir psihologs, profesors, bestselleru autors un YouTube personība Dr. 
Pītersons? Kam viņš tic? Kas ir viņa sekotāji? Un kāpēc šis cilvēks tiek uztverts tik pretrunīgi? — 
tie ir tikai daži no jautājumiem, kas apskatīti aizraujošajā stāstā par Džordana Pītersona dzīvi. 
Grāmatā atspoguļots viss, sākot ar Pītersona bērnību un beidzot ar profesora amatu Hārvarda 
Universitātē un mūsdienu kultūru kariem.

UDK	 159.9(71)(092)+821.111(71)-94

Kopkataloga Id: 001047327
Rudzītis, Viesturs. Abpus pārejai / Viesturs Rudzītis ; literārā redaktore Gun-
dega Blumberga ; māksliniece Sandra Konstante ; zīmējumi tekstā: Normunds 
Tiltiņš. — [Jūrmala] : VR grāmatu apgāds, [2021]. — 351, [1] lpp. : ilustrācijas, kar-
te ; 21 cm. — (Iz tumsas / Viesturs Rudzītis ; 6). — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-8486-5-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viestura Rudzīša jaunās, ciklu noslēdzošās grāmatas „Abpus pārejai” tēma ir 
nāves pārdzīvošana. Liels uzsvars uz to, kā „pareizi” pārdzīvot zaudējumu. Grāmata ir sarežģīta, 
tajā izmantoti daudzi, dažādi tēli, ļoti aizraujoša, bet, pats galvenais, pārdomas rosinoša.

UDK	 159.9.016.1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047758
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047764
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047643
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047327
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Kopkataloga Id: 001047769
Soltera, Anna. Varmākas : kā sevi un bērnus pasargāt no seksuālas vardarbības / 
Anna Soltera ; no angļu valodas tulkojusi Inese Tamsone ; redaktore Tamāra Li-
seka ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2021]. — 287, [1] lpp. ; 
23 cm. — Bibliogrāfija: 275.-[288.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Predators. — ISBN 
978-9934-576-28-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata, kas balstīta uz rūpīgi savāktiem un analizētiem faktiem, vēsta, 
ka visiem vecākiem vienmēr ir jābūt modriem, lai pedofili, izvarotāji, sadisti, psihopāti nevarētu 
nodarīt ļaunu bērniem. Autore ļoti konkrēti māca, kā novērtēt risku, kam pievērst uzmanību, ja 
radušās aizdomas, kā vienmēr ņemt vērā savu intuīciju un daudz ko citu, vienlaikus piekodinot, 
ka varmākas, kas ir gatavi seksuāliem noziegumiem, ir ārkārtīgi bīstami — viltīgi, melīgi, nepa-
redzami, aukstasinīgi, nejūtīgi, neizprotami. Grāmatu vajadzētu izlasīt visiem vecākiem, vecve-
cākiem, audzinātājiem. Tas varētu novērst nelaimi, kas spēj sabojāt dzīvi bērnam, mātei, tēvam, 
jebkuram pieaugušam cilvēkam, ģimenei, veselai dzimtai.

UDK	 159.97+343.95

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047769
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001045885
Baikovs, Guntars. Un divi tapa viens : Dieva gudrība cilvēku attiecībām / Guntars 
Baikovs ; literārā redaktore Inga Lievīte ; vāka autors: Arnis Grinbergs. — Rīga : 
Luterisma mantojuma fonds, [2020]. — 167 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 165.-167. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-544-39-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Guntara Baikova jaunajā grāmatā tiek aplūkots Dieva nodoms jeb plāns vīrie-
ša un sievietes savstarpējām attiecībām laulībā. Ievadā autors piemin savu studiju laika pieredzi, 
kad uz jautājumu, kāda ir šī brīža lielākā cīņa, pieci studenti no Āfrikas atbildēja, ka tā notiek 
Rietumos un tā ir cīņa pret laulības institūciju. Soli pa solim gadsimta laikā cilvēku attieksme pret 
laulību ir radikāli mainījusies. Piemēram, mīlestība tiek atdalīta no laulības, sekss tiek atdalīts no 
bērnu radīšanas un laulības, kopdzīve tiek atdalīta no laulības. Grāmatā autors apraksta Dieva 
plānu laulībai, kā arī pievieno noderīgus pielikumus.

UDK	 27-45

Kopkataloga Id: 001048736
Macānova, Anna. Ērkšķainajā ceļā / Anna Macānova, Pāvels Macānovs ; tulkotā-
ja Sandra Piene ; redaktore Anitra Roze ; vāka dizains: Ernests Treijs. — [Rīga] : 
Patmos, [2021]. — 221 lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 24 cm. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: По терни-
стому пути. — ISBN 978-9934-548-48-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata stāsta par drosmīgajiem Dieva bērniem, kuri saglabāja uzticību sa-
vam Kungam izsmejoša pūļa vidū, Staļina lēģeros, cietsirdīgas atšķirtības un nāves draudu priek-
šā. Šķiet, ka grāmatas lappusēs joprojām sastindzis mocekļu sauciens: „Cik ilgi vēl, Kungs?” Šīs 
grāmatas materiāli krāti veselus 40 gadus. Vairāk nekā četrus gadu desmitus tie glabājās slēp-
tuvēs, gaidot savu lasītāju. Pirmo reizi tā tika izdota 1995. gadā, kad ticīgajiem vairs nedraudēja 
„tautas ienaidnieku” liktenis un sabiedrība no ateistiskas sāka pārvērsties reliģiskā.

UDK	 279.14(47+57)(092)+279.14-674.5(47+57)

Kopkataloga Id: 001048691
Septītās dienas adventisti tic : draudzes 28 pamatmācības / no angļu valodas 
tulkojis Niklāvs Adats ; redaktore Anitra Roze. — Rīga : Patmos, 2021. — 495, 
[1] lpp. : shēmas ; 25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un alfabētiskais rādītājs: 
477.-[496.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Seventh-day Adventists Believe. — ISBN 
978-9934-548-45-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas Septītās dienas adventistu 28 pamatmācības, kuras pa-
līdz iepazīt draudzi un dziļāk izprast Bībelē balstītās mācības, kurām Septītās dienas adventistu 
draudze tic.

UDK	 279.14

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045885
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048736
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048691
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001037040
Riga Readings in Social Sciences (2 : 2018 : Rīga, Latvija). Proceedings of the 
International Conference „Riga Readings in Social Sciences” / editor in chief Aija 
Zobena ; editorial board: Daunis Auers, Jānis Ikstens, Baiba Bela [un vēl 4 redak-
tori] ; University of Latvia. Faculty of Social Sciences. Advanced Social and Politi-
cal Research Institute. — Riga : University of Latvia, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(103 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,35 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-543-4 (PDF).
UDK	 3(062)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001038493
Kļaviņš, Kaspars. The „Other” and the „Self” : supplement to East-West cross-cul-
tural studies / Kaspars Kļaviņš ; reviewed by PhD Yi Chae-Deug, Dr.theol. Jānis 
Priede, Dr.habil.theol. Leons Taivāns, Dr.geol. Valdis Segliņš ; literary editors: Lin-
da Krūmiņa, Amanda Zaeska. — Riga : University of Latvia Press, 2020. — 1 tieš-
saistes resurss (258 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,96 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 233.- 250. lp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 
251.-256. lp. — ISBN 9789934185632 (kļūda).
UDK	 316.73(4-15)+316.73(5-15)+316.73(6-17)

Kopkataloga Id: 001037187
Valsts izglītības satura centrs. Kultūra un māksla II : padziļinātā kursa pro-
grammas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Rita Dementjeva, Na-
dežda Pazuhina un Inese Vilciņa ; mācību satura recenzente Inta Zankovska ; zi-
nātniskā recenzente Ieva Rozenbaha ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (82 lp., PDF) : tabu-
las ; 1,16 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-24-003-4 (PDF).

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

UDK	 316.7:37.091.3(474.3)+7:37.091.3(474.3)

32  Politika

Kopkataloga Id: 001038395
Van Sant, Kristina. Abuse of Power: Coordinated Online Harassment of Finnish 
Government Ministers / Kristina Van Sant, Rolf Fredheim and Gundars Bergma-
nis-Korāts ; copy-editing: Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO 
Strategic Communications Centre of Excellence, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(71 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 16,22 MB. — Bibliogrāfija: 60.-
63. lp. — ISBN 978-9934-564-97-0 (PDF).
UDK	 32(480)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037040
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038493
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037187
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038395
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327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 001043791
Šrāders, Sandis. How the Pandemic Has Reshaped the Global Order — China 
and the United States / Sandis Šrāders ; editor Žaneta Ozoliņa ; cover design: 
Laura Benga. — [Rīga] : Latvian Transatlantic Organisation, 2020. — 24 lpp. ; 
21 cm. — (The Rīga Conference Policy Brief, ISSN 2661-5797). — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.
UDK	 327(510:73)”20”+616.98:578

Kopkataloga Id: 001048494
Volohovs, Mihails. 100 gadi patiesuma un uzticēšanās garā : diplomātiskās at-
tiecības starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu = 100 Years of Sincerity and 
Confidence : diplomatic relations between the Republic of Latvia and the Holy 
See = 100 anni di sincerità e fiducia : le relazioni diplomatiche tra la Repubblica 
di Lettonia e la Santa Sede / Mihails Volohovs, Inese Runce ; zinātniskā konsul-
tante Dr.hist. Anita Čerpinska ; literārā redaktore Ilze Antēna ; tulkojums angļu 
valodā: Sundars Vaidesvarans ; [priekšvārds]: Edgars Rinkevičš. — Rīga : Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrija, 2021. — 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
25 cm. — Ziņas par autoriem: uz 4. vāka. — Izdevuma vākam izmantotas Annas 
Kustikovas ilustrācijas. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, 
angļu un itāļu valodā, anotācija angļu valodā. — ISBN 978-9934-9018-0-5 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Atzīmējot Latvijas starptautiskās atzīšanas simtgadi un Latvijas Republikas 
un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību simtgadi, tapis rakstu un dokumentu krājums „100 gadi 
patiesuma un uzticēšanās garā. Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto Krēs-
lu”. Izdevumā iekļauti priestera Mihaila Volohova un Dr.hist. Ineses Runces pētījumi par Latvijas 
un Svētā Krēsla attiecībām, līdz šim nepublicēti vēstures dokumenti no Latvijas Nacionālā arhīva, 
Latvijas Valsts vēstures arhīva un Valsts sekretariāta Sekcijas attiecībām ar valstīm vēsturiskā 
arhīva Vatikānā, kā arī bagātīgs fotomateriālu klāsts, to skaitā no Latvijas Valsts kinofotofonodo-
kumentu arhīva.

UDK	 327(474.3:456.31)

Kopkataloga Id: 001043790
Whitmore, Brian. The Revisionist: Why the West Has a Russia Problem and 
What to Do About It / Brian Whitmore ; editor Žaneta Ozoliņa ; cover design: 
Laura Benga. — [Rīga] : Latvian Transatlantic Organisation, 2020. — 22 lpp. ; 
21 cm. — (The Rīga Conference Policy Brief, ISSN 2661-5797). — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.
UDK	 327(4+7:470+571)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043791
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048494
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043790
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339  Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 001037646
Sauka, Arnis. FICIL Ārvalstu investīciju vides indekss 2015.-2019. gadā / Arnis 
Sauka ; no angļu valodas tulkojis Nordtext ; REA, FICIL. — Riga : REA, [2020].

Investīciju klimata attīstība Latvijā: ārvalstu investoru viedokļi. — 1 tiešsais-
tes resurss (63 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,56 MB. — Oriģi-
nālnosaukums: FICIL Sentiment Index 2015-2019. Development of Investment 
Climate in Latvia: the Viewpoints of Foreign Investors.

A n o t ā c i j a :  Viens no svarīgākajiem ekonomiskās izaugsmes dzinējspēkiem šādā situācijā 
ir arī ārvalstu investīciju piesaiste. Latvijas konkurētspēju šajā jomā ietekmē daudzi faktori. To-
mēr varam rīkoties, lai panāktu uzlabojumus, un tādēļ jau 2019. gada maijā ikgadējā sanāksmē ar 
Latvijas valdību FICIL uzsvēra vairākas prioritātes uzņēmējdarbības vides uzlabošanai — darba-
spēka pieejamības palielināšana, augstākās izglītības iestāžu pārvaldības modernizācija, finanšu 
sistēmas stabilitāte un reputācijas atjaunošana, kā arī valsts pārvaldes efektivitātes pilnveidoša-
na. Šīs prioritātes detalizētāk apskatītas arī jaunākajā, nu jau piektajā, FICIL Ārvalstu investīciju 
vides indeksā.

UDK	 339.727.22(474.3)(047)+658.1(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001037650
Sauka, Arnis. FICIL Sentiment Index 2015-2019 / Arnis Sauka ; English language 
editor Līvija Uskale ; SSE Riga, FICIL. — Riga : SSE Riga, [2020].

Development of Investment Climate in Latvia: the Viewpoints of Foreign In-
vestors. — 1 tiešsaistes resurss (63 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 1,65 MB.

UDK	 339.727.22(474.3)(047)+658.1(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001037655
Sauka, Arnis. FICIL Ārvalstu investīciju vides indekss 2015.-2020. gadā / Arnis 
Sauka ; no angļu valodas tulkoja: Cognitio (Marita Gintere) ; REA, FICIL. — Riga : 
REA, [2021].

Ārvalstu investoru viedokļi par investīciju klimata attīstību Latvijā: COVID-19 
pandēmijas ietekme. — 1 tiešsaistes resurss (59 lp., PDF) : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 3,85 MB. — FICIL=Latvijas Ārvalstu investoru padome (Fo-
reign Investors’ Council in Latvia). — Oriģinālnosaukums: FICIL Sentiment 
Index 2015-2020. Viewpoints of Foreign Investors on the Development of the 
Investment Climate in Latvia: the Impact of the COVID-19 Pandemic.

A n o t ā c i j a :  2020. gads ilgi būs kā robežšķirtne starp: pirms un pēc. Kad un vai atgriezīsi-
mies „vecajā dzīvē”, uzzināsim ne ātrāk kā 2021. gada otrajā pusē. Taču mierinoši ir tas, ka viss reiz 
beidzas, arī pandēmijas. Arī ārvalstu investori šogad tāpat kā pārējā daļa sabiedrības pielāgojās 
un pārkārtoja savu darbību, tomēr, lai arī bažas par nākotni bremzēja investīciju plānu ievieša-
nu, tie netika pilnībā apstādināti. Šī ziņojuma mērķis ir sniegt padziļinātu izpēti par galvenajiem 
izaicinājumiem, ar ko saskarās ārvalstu investori Latvijā, īpaši ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, 
identificējot problēmas un piedāvājot risinājumus.

UDK	 339.727.22(474.3)(047)+658.1(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001037659
Sauka, Arnis. FICIL Sentiment Index 2015-2020 / Arnis Sauka ; English language 
editor Līvija Uskale ; SSE Riga, FICIL. — Riga : SSE Riga, [2021].

Viewpoints of Foreign Investors on the Development of the Investment Cli-
mate in Latvia: the Impact of the COVID-19 Pandemic. — 1 tiešsaistes resurss 
(59 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,42 MB. — FICIL=Foreign 
Investors’ Council in Latvia (Latvijas Ārvalstu investoru padome). 

UDK	 339.727.22(474.3)(047)+658.1(474.3)(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037646
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037650
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037655
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037659
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001043782
Choucri, Nazli. Social Contract for the Artificial Intelligence Age. Safety, Secu-
rity, & Sustainability for AI World / Nazli Choucri, Nguyen Anh Tuan, Marc Ro-
tenberg ; editor Žaneta Ozoliņa ; cover design: Laura Benga. — [Rīga] : Latvian 
Transatlantic Organisation, 2020. — 30 lpp. ; 21 cm. — (The Rīga Conference Poli-
cy Brief, ISSN 2661-5797). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 341.2(062)+341.24(062)+321(062)

Kopkataloga Id: 001037079
Hermanis, Jānis. Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā : tiesiskais regulē-
jums un darba devēju labā prakse : ziņojums = Balance of work and private life in 
Latvia : legal frameworks and good practices / Jānis Hermanis, Pēteris Leiškalns, 
Inese Stepiņa, Kristīna Veihmane ; zinātniskā redaktore Dr.sc.pol. Inese Stepiņa ; 
latviešu valodas redaktore Lāsma Rubene ; vāka dizains: Anete Vinovska ; Lat-
vijas Darba devēju konfederācija. — Rīga : Latvijas Darba devēju konfederācija, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (154 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
5,31 MB. — Bibliogrāfija: 139.-144. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija un kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-9015-1-5 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā tiek pētīti darba un privātās dzīves līdzsvara dažādie aspekti un 
analizēts tiesiskais regulējums un labā prakse Latvijā. Izdevuma mērķis ir palīdzēt noteikt labāko 
pieeju, kas Latvijā var sniegt atbildi uz darbinieku faktiskajām vajadzībām un darba devēju iespē-
jām nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru.

UDK	 349.2(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001047669
Hermanis, Jānis. Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā : tiesiskais regulē-
jums un darba devēju labā prakse : ziņojums = Balance of work and private life in 
Latvia : legal frameworks and good practices / Jānis Hermanis, Pēteris Leiškalns, 
Dr.sc.pol. Inese Stepiņa, Kristīna Veihmane ; zinātniskā redaktore Inese Stepiņa ; 
latviešu valodas redaktors Lāsma Rubene ; vāka dizains: Anete Vinovska. — Rīga : 
Latvijas Darba devēju konfederācija, 2021. — 154 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 140.-145. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija un kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-
9015-0-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā tiek pētīti darba un privātās dzīves līdzsvara dažādie aspekti un 
analizēts tiesiskais regulējums un labā prakse Latvijā. Izdevuma mērķis ir palīdzēt noteikt labāko 
pieeju, kas Latvijā var sniegt atbildi uz darbinieku faktiskajām vajadzībām un darba devēju iespē-
jām nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru.

UDK	 349.2(474.3)(047)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 001039888
Valsts policija. Valsts Policija vakar, šodien, rīt / Valsts Policija. — [Rīga] : [Rīgas 
Stradiņa universitāte], [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (225 lp., PDF) : faksimili, 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 7,16 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Latvijas Valsts policija 2018. gadā atzīmēja savas dibināšanas 100. gadadienu. 
Domājot, kā atzīmēt policijas nozīmīgo jubileju, darba grupa secināja, ka pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas nav tapusi mūsdienīga grāmata par Valsts policiju. Grāmatā stāstīts par policijas 
darbu, tai skaitā iekļaujot vēstījumu par šīs institūcijas pamatfunkcijām, to izpildi, sadarbību 
ar sabiedrību u.c., sniegts ieskats svarīgākajos un interesantākajos mirkļos, un vērtēta policijas 
loma sabiedrībā un iedzīvotāju attieksme pret to. Simboliski šo vēstījumu var nosaukt par vēstu-
risku ceļu no pagātnes līdz mūsdienām.

UDK	 351.74(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043782
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037079
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047669
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039888
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355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 001047665
Hartmanis, Jānis. Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki : 1991-1994-
2019 / krājuma sastādītājs, pēcvārds: Jānis Hartmanis ; ievads: Artis Pabriks, 
Leonīds Kalniņš ; zinātniskais redaktors Juris Ciganovs ; dizaina izstrāde: Dita 
Šiklova. — [Rīga] : [Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs], [2020]. — 302, 
[1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 24×31 cm. — Bibliogrāfija: 289.-292. lpp. un 
personu rādītājs: 293.-300. lpp. — Teksts latviešu valodā, ievads arī angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Grāmata nav zinātnisks pētījums, pamatā krājums ir aculiecinieku retros-
pektīvs skatījums ar zināmu analīzes piedevu par aizgājušiem gadiem Nacionālo bruņoto spēku 
izveidē un attīstībā. Informācija krājumā lasītājam tiek piedāvāta pēc kalendārā principa. Katrs 
patreizējais Nacionālo bruņoto spēku veids un atsevišķā vienība tiek apskatīta konkrētā nodaļā. 
Grāmatas sākuma sadaļā vairākas nozīmīgas tēmas ir izskaidrotas atsevišķi un detalizēti. Īpaši 
tiek pieminēti paši pirmie karavīri un zemessargi, kuri lika pamatus mūsu bruņotajiem spēkiem 
un nebaidījās ne no kādiem izaicinājumiem.

UDK	 355.3(474.3)

Kopkataloga Id: 001043774
Lindley-French, Julian. Covid-19, Europe’s Defence and the Riga Test / Julian 
Lindley-French ; editor Žaneta Ozoliņa ; cover design: Laura Benga. — [Rīga] : 
Latvian Transatlantic Organisation, 2020. — 28 lpp. ; 21 cm. — (The Rīga Confe-
rence Policy Brief, ISSN 2661-5797). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 355.02(474.3)+327(474.3)

Kopkataloga Id: 001038389
Petraitis, Daivis. Exercise Kavkaz 2020 — a Final Test of Russian Military Re-
form? / authors: Daivis Petraitis, Vira Ratsiborynska ; edited by Valeriy Aki-
menko. — [Rīga] : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (62 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 11,34 MB. — 
Bibliogrāfija: 53.-61. lp. — ISBN 978-9934-564-98-7 (PDF).
UDK	 355.02(470+571)+355.233.1(470+571)

Kopkataloga Id: 001043778
Svárovský, Martin. NATO Relevance on Both Sides of the Atlantic / Martin Svá-
rovský ; editor Žaneta Ozoliņa ; cover design: Laura Benga. — [Rīga] : Latvian 
Transatlantic Organisation, 2020. — 26 lpp. ; 21 cm. — (The Rīga Conference Poli-
cy Brief, ISSN 2661-5797). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 355.02(4/9)+327(4/9)

Kopkataloga Id: 001047412
Tolstova, Anna. Ģenerālis Gunārs Dāboliņš : pirmais valsts robežsardzes priekš-
nieks / Anna Tolstova. — Rīga : Autora izdevums, 2021. — 639 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, karte, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-23-364-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sagatavota uz iepriekšējo izdevumu „Pulkvedis. Medaļas otra puse” 
un „Ģenerālis. Ordeņa otra puse” bāzes ar jauniem papildinājumiem. Grāmatas saturs saistīts ar 
militāri-politisko tematiku, ir balstīts uz reāliem notikumiem un ir Latvijas virsnieka dienesta 
stāsts. Galvenie varoņi ministri, ģenerāļi, iekšlietu ministrijas darbinieki. Grāmatā netrūkst in-
teresantu, asu, spraigu, dramatisku momentu, nezināmu vēsturisku faktu. Grāmata uzrakstīta, 
izmantojot ģenerāļa G. Dāboliņa atmiņas un viņa personīgā arhīva materiālus.

UDK	 355.08(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047665
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043774
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038389
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043778
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047412
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001038207
Balcare, Kitija. Laiks ilgtspējīgas attīstības mērķiem! : metodes, pieejas, temati 
un idejas ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu iedzīvināšanai izglītībā / izdevumā 
ietverto ideju skolām autore Kitija Balcare ; redaktore Santa Logina ; dizainere: 
Vanda Voiciša. — Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2020. — 1 tiešsais-
tes resurss (42 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,79 MB. — ISBN 978-9934-8876-5-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  ANO 2015. gadā Ģenerālajā asamblejā apstiprinātie ilgtspējīgas attīstības 
mērķi izvirza 17 rīcības jomas un 169 apakšmērķus. Tie paredz veidot pasauli ilgtspējīgāku un 
risināt tādas sociālās, vides un ekonomikas attīstības problēmas kā nabadzība, bads, veselības 
aprūpes un izglītības pieejamība un kvalitāte, globālā sasilšana, dzimumu līdztiesība, ūdensap-
gāde un sanitārija, enerģijas ieguve, urbanizācija, dabas aizsardzība, sociālais taisnīgums, mediju 
drošība, vārda brīvība u.c. Šajā izdevumā dots ieskatu visos ar mērķiem saistītos tematos, kas 
iekļaujami kā formālajā, tā neformālajā izglītībā.

UDK	 37.091.3:502.131.1+502.131.1

Kopkataloga Id: 001039686
Lazdiņa, Solvita. Mācību procesa pilnveides atbalsts : metodiski ieteikumi pār-
maiņu vadītājiem un īstenotājiem skolā / izstrādāja: Solvita Lazdiņa, Inga Pāvu-
la, Inese Vilciņa un Ieva Ušča ; redaktors Alnis Auziņš ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(105 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,84 MB. — ISBN 978-9934-24-034-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Izglītības iestāde kā organizācija, kurā ikviens bērns iegūst būtiskas zināša-
nas un prasmes, ir neizbēgami pakļauta pārmaiņu ciklam. Mainās pasaule, darba dzīves vajadzī-
bas, līdz ar to arī skola, mācību saturs, pieeja, redzējums par skolēnu. Izglītības iestādes vadītāji 
un vadības komanda ir atslēga pārmaiņu īstenošanai, tādēļ šie metodiskie ieteikumi veidoti tieši 
viņiem.

UDK	 37.091

Kopkataloga Id: 001039681
Martinsone, Baiba. Sociāli emocionālā mācīšanās : nodarbību plāni 1.-12. klasei : 
metodiskais līdzeklis / Baiba Martinsone, Rita Niedre, Sabīne Bērziņa ; zinātnis-
kā recenzente Dr.psych. Ilze Damberga ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (226 lp., PDF) : ilus-
trācijas, tabulas ; 2,93 MB. — Metodiskā līdzekļa sagatavošanā izmantota Bai-
bas Martinsones un Ritas Niedres rokasgrāmata „Sociāli emocionālā audzināša-
na”. — Bibliogrāfija: 24.-25. lp. — ISBN 978-9934-24-031-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pēdējā desmitgadē arī Latvijā nostiprinās padziļināta izpratne par to, ka sko-
las misija ir ne tikai sniegt akadēmiskās zināšanas, bet tikpat svarīgi ir veicināt ikviena bērna 
personības attīstību. Labi attīstītas sociāli emocionālās prasmes veido pamatu pašregulētam mā-
cību procesam, palīdz sadarboties, veicina piederības izjūtu un mazina iespēju atsvešināties no 
skolas.

UDK	 37.015.3(072)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001047913
Alševska, Māra. Ievingrini roku! / zīmējumi un dizains: Māra Alševska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pār-
svarā ilustrācijas ; 22 cm. — (Mana pirmā burtnīca). — Bez lingvistiska satura. — 
ISBN 978-9934-0-9255-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Integrētā uzdevumu burtnīca veidota, lai atbalstītu vecākus un bērnus 
pirmsskolas apmācībā, motivētu mazuli ar prieku apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Vecāki 
gūs pārliecību, ka bērns ir gatavs mācībām skolā. Burtnīcā ievietotie uzdevumi: vingrinās pirkstu 
sīko motoriku, veicinās rokas kustību precizitāti, pilnveidos iemaņas ģeometrisko figūru zīmēša-
nā, ļaus izjust varēšanas prieku.

UDK	 373.2(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038207
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039686
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039681
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047913
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Kopkataloga Id: 001037150
Geske, Andrejs. Latvijas skolēnu sasniegumi un skolas vide OECD PISA salīdzi-
nājumā = Latvian students’ performance and school environment in OECD PISA 
comparison / Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Rita Kiseļova, Bai-
ba Stūre ; Andra Kangro redakcijā ; recenzenti: Dr.sc.admin. Ināra Upmale, Dr.sc.
admin. Daina Vasiļevska ; literārā redaktore Ginta Poriete ; tulkotāja Sandra Kal-
niņa ; Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Iz-
glītības pētniecības institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (202 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,06 MB. — (Izglītības 
pētniecība Latvijā = Educational Research in Latvia ; 11). — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-
9934-527-60-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija starptautiskā salīdzinājumā apkopo 15 gadus veco skolēnu da-
baszinātņu kompetenci un sadarbības prasmes problēmu risināšanā un to saistību ar dažādiem 
skolas vides un IKT izmantošanas faktoriem. Pētījumu mērķis ir analizēt situāciju, identificēt 
problēmas un norādīt iespējamos risinājumu virzienus izglītības kvalitātes paaugstināšanai 
Latvijā. Darbā izmantoti galvenokārt OECD PISA 2015 dati, kā arī citu starptautisko salīdzinošo 
izglītības pētījumu dati.

UDK	 373.091.26:5(474.3)(047.3)+37.064.3(474.3)(047.3)+ 
	 +37.091.315.7(474.3)(047.3)

Kopkataloga Id: 001047990
Linde, Aina. Suntažu skolu vēstures mozaīka 2004-2012 / sastādīja Aina Lin-
de ; dizains: Andris Linde. — [Ogres novads] : [Suntažu vidusskola], 2021. — 
528 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — ISBN 978-9934-23-367-8 (iesiets) ; ISBN 
9789934233673 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Šī ir trešā grāmata par Suntažu skolas vēsturi. Tā ir turpinājums grāmatām 
„Suntažu skolu vēstures mozaīka 1687-1989” un „Suntažu skolu vēstures mozaīka 1989-2004”. 
Trešā grāmata aptver laika posmu no 2004. gada līdz 2012. gadam. Grāmatā izmantoti materiāli 
no periodikas, skolas hronikas, skolotāju un skolēnu atmiņas un citi materiāli.

UDK	 373.5(474.361)(091)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001039950
Vietu, lietu un cilvēku stāsti : stāstniecības tradīcijas Latvijas kultūrtelpā / sastā-
dītāja un priekšvārda autore Māra Mellēna ; literārā redaktore Rita Grīnvalde ; 
mākslinieks Andris Lamsters ; dizains: Jānis Sipjagins. — Rīga : Madris, [2021]. — 
1 tiešsaistes resurss (226 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 9,82 MB. — 
Bibliogrāfija: 222. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-31-724-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Izdevuma mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju atpazīstamību Latvijā un 
stiprināt to lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Izdevumā analizēta stāstniecī-
bas loma individuālo prasmju izkopšanā un kopienu attīstībā, tajā ir ieteikumi stāstniekiem un 
stāstu pasākumu rīkotājiem, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar kopienu un stiprināt turpmāku 
tradīciju attīstību Latvijas kultūrtelpā. Interesanta sadaļa ir arī par stāstniecību Zviedrijā.

UDK	 398(474.3)+398(485)+39(091)+930.85

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037150
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047990
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039950
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001039502
Pētnieciskais laboratorijas darbs : diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uz-
sākot 7. klasi / izstrādāja: Jeļena Volkinšteine, Agnese Freiberga, Ata Krūmiņa, 
Ģirts Zāģeris, Ģirts Burgmanis un Andris Nikolajenko ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(24 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,42 MB. — Bibliogrāfija: 23. lp. — ISBN 978-
9934-597-72-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Diagnosticējošā darba mērķis ir novērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās 
puses, kā arī noskaidrot nepieciešamo atbalstu. Diagnosticējošais darbs ir pētnieciskais labora-
torijas darbs, kas pārbauda skolēna pētnieciskās darbības prasmes. Skolotājs, atkarībā no darba 
organizēšanas un vadīšanas iespējām, izvēlas un kopā ar skolēniem veic vienu no diviem piedā-
vātajiem darbiem.

UDK	 5(079)+5(076.5)

Kopkataloga Id: 001039492
Zinātniskā skaidrošana un interpretēšana : diagnosticējošais darbs dabaszināt-
nēs, uzsākot 10. klasi / izstrādāja: Ģirts Burgmanis, Agnese Freiberga, Ata Krū-
miņa, Andris Nikolajenko, Jeļena Volkinšteine un Ģirts Zāģeris ; Valsts izglītības 
satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes re-
surss (37 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,32 MB. — Bibliogrāfija: 36. lp. — ISBN 
978-9934-597-15-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Diagnosticējošā darba mērķis ir izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās 
puses un noskaidrot nepieciešamo atbalstu. Dabaszinātniskā pratība ir mūsdienu dabaszinātņu 
izglītības galvenais mērķis. Ar dabaszinātnisko pratību saprot spēju risināt problēmjautājumus, 
izmantojot zinātnes idejas, kā arī zinātniski skaidrot parādības, izvērtēt un veikt pētniecisko dar-
bību, zinātniski interpretēt datus un pierādījumus.

UDK	 5(079)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001043704
Dzene, Ilze. Dalīšana 2. klasei / Ilze Dzene ; tekstu redaktores: Renāte Krauze-Es-
serte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 1,18 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Dalīšanas krājums paredzēts dalīšanas prasmju nostiprināšanai. Katrā lapā 
ir 24 dalīšanas izteiksmes, kurās jāieraksta rezultāts, 1 dalīšanas aplis, kurā jāieraksta trūkstošie 
dalītāji, un 2 teksta uzdevumi. Bērniem teksta uzdevumos ļoti bieži jūk dalīšana un atņemšana, 
tāpēc krājumā iekļautas abas šīs darbības, lai bērns varētu trenēties tās atšķirt.

UDK	 511.12(076)

Kopkataloga Id: 001037167
Gitermans, Marks. Figūru veidošana, to īpašību raksturošana un laukumu no-
teikšana : diagnosticējošais darbs matemātikā, uzsākot 7. klasi / izstrādāja Marks 
Gitermans, Laila Zinberga un Jānis Vilciņš ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (23 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 2,69 MB. — ISBN 978-9934-24-037-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Diagnosticējošais darbs ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kom-
petenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Darba mērķis ir izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un 
vājās puses un noskaidrot nepieciešamo atbalstu. Pilnveidotajā pamatizglītības standartā diag-
nosticējošie darbi ir atdalīti no valsts pārbaudījumiem, tiem nav noteikts konkrēts izpildes laiks, 
skolotājs var izvēlēties attiecīgo laiku, uzsākot mācību gadu.

UDK	 514(079)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039502
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039492
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043704
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037167
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Kopkataloga Id: 001039788
Ieleja, Ilze. Problēmrisināšana : diagnosticējošais darbs, uzsākot 4. klasi / izstrā-
dāja: Ilze Ieleja, Marta Mikīte, Laila Zinberga, Liene Jankovska un Jānis Vilciņš ; 
Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 
1 tiešsaistes resurss (25 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,47 MB. — Bibliogrāfija: 
24. lp. — ISBN 978-9934-597-52-7 (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. Katrs no diagnosticējošiem darbiem matemātikā 
diagnosticēs noteiktu matemātiskās pratības aspektu, kuru izvēli nosaka vairāki faktori — prio-
ritātes, kas saistītas ar pilnveidotā satura ieviešanu, nepieciešamība iegūt datus par noteiktu 
prasmi un tml.

UDK	 51(073)

Kopkataloga Id: 001047802
Mana atņemšana. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 33×18 cm. — (Mazais gudrinieks). — 
Grāmata somiņas formā. — „Vairāk nekā 300 uzlīmju”—Uz 1. vāka. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: I Learn Subtractions. — ISBN 978-9934-
16-933-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atrisini vienādojumus un uzlīmju lapā atrodi pareizās atbildes. Jautājuma 
zīmes vietā līmē atbilstošu skaitli. Atņemšanu var apgūt rotaļājoties!

UDK	 511.12(076)

Kopkataloga Id: 001047921
Mana saskaitīšana. — Rīga : Egmont Publishing, [2021]. — 24 nenumurētas lpp., 
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 33×18 cm. — (Mazais gudrinieks). — 
Grāmata somiņas formā. — „Vairāk nekā 300 uzlīmju”—Uz 1. vāka. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: I Learn Additions. — ISBN 978-9934-16-
932-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atrisini vienādojumus un uzlīmju lapā atrodi pareizās atbildes. Jautājuma 
zīmes vietā līmē atbilstošu skaitli. Saskaitīšanu var apgūt rotaļājoties!

UDK	 511.12(076)

Kopkataloga Id: 001039814
Modelēšana : diagnosticējošais darbs dabaszinātņu mācību priekšmetu pamat-
kursos / izstrādāja: Ģirts Burgmanis, Agnese Freiberga, Ata Krūmiņa, Jeļena Vol-
kinšteine, Karina Kalerija Kostrjukova, Liene Sabule un Ģirts Zāģeris ; Valsts izglī-
tības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (52 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,96 MB. — Bibliogrāfija: 51. lp. — ISBN 
978-9934-597-77-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Diagnosticējošā darba mērķis ir izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās 
puses un noskaidrot nepieciešamo atbalstu. Standarts paredz vispārināt un padziļināt pamatiz-
glītībā iegūtās zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un kompleksus sasnie-
dzamos rezultātus. Modelēšana ir viens no veidiem kā padziļināt skolēna izpratni par dabaszi-
nātniskajiem procesiem, objektu uzbūvi u.c.

UDK	 519.673:5(079)+519.876.5(079)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039788
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047802
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047921
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039814


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 12, 16.–30. jūnijs

19

Kopkataloga Id: 001039505
Valsts izglītības satura centrs. Matemātika 1.-9. klasei skolēniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem : mācību priekšmeta programmas paraugs / izstrādāja: 
Vineta Cibiņa, Olga Geislere, Sanita Plaude ; konsultēja Jānis Vilciņš ; Valsts izglītī-
bas satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes 
resurss (86 lp., PDF) : tabulas ; 2,52 MB. — ISBN 978-9934-597-95-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību priekšmeta programmas paraugs matemātikā 7.-9. klasei ir veidots, 
lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības 
standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (2018) noteiktos plānotos skolēnam sa-
sniedzamos rezultātus matemātikas mācību jomā, ievērojot speciālās pamatizglītības program-
mā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem izvirzītos mērķus un uzdevumus.

UDK	 51(474.3)(073)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001038222
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Ķīmi-
jas sekcija. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference : the 
79th International scientific conference of the University of Latvia / redkolēģija: 
Artis Kinēns, Agris Bērziņš, Arturs Vīksna ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvi-
jas Universitāte, 2021.

Ķīmijas sekcija : tēžu krājums = Chemistry Section : Book of Abstracts. — 
1 tiešsaistes resurss (64 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
2,61 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Titullapa paralēli latviešu un angļu 
valodā, teksts angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-649-3 (PDF).

UDK	 54(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039505
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038222
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001039687
Acta medico-historica Rigensia / galvenie redaktori: Juris Salaks, Ieva Lībiete ; 
atbildīgā redaktore Ineta Lipša ; redkolēģija: Dr.pharm. Baiba Mauriņa, Dr.med. 
Maija Pozemkovska [un vēl 12 redaktori] ; literārie redaktori: Indra Orleja (lat-
viešu valoda), Jānis Zeimanis (angļu valoda) ; vāka mākslinieks Modris Brasliņš ; 
Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūts, Paula Stradiņa Medicī-
nas vēstures muzejs. — Rīga : RSU, 2020.

Volumen XIII (XXXII) [13 (32)]. — 1 tiešsaistes resurss (109 lp., PDF) : faksimi-
li, ilustrācijas, portreti ; 1,63 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma 
ISBN 9789934563737. — e-ISSN 2592-818X. — Datnes sākumlapā: Medicīnas 
māsa, slimnīcas „Ģintermuiža” pacienta Rēdera zīmējums (1950). — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-563-76-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  „Acta medico-historica Rigensia” ir recenzēts akadēmisks brīvpieejas žur-
nāls, kas veltīts pētījumiem medicīnas un dzīvības zinātņu vēsturē un medicīnas muzeoloģijā 
Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs. Pirmo reizi izdevuma sešdesmit gadu pastāvēšanas laikā 
tā slejās parādās akronīms COVID-19. Likumsakarīgi, jo pandēmija kļuva ne vien par dominējušo 
2020. gada notikumu visā pasaulē, bet arī par izaicinājumu medicīnas vēsturniekiem.

UDK	 61(091)(082)

Kopkataloga Id: 001047979
Barnards, Džulians. Baha ziedu terapija / Džulians Barnards ; no angļu valodas 
tulkojusi Laura Tidriķe ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne ; zinātniskā redak-
tore Linda Strode ; vāka mākslinieciskais noformējums Antra Agrena. — Otrais 
izdevums. — Rīga : Ziedu enerģija, 2021. — 344 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija piezīmēs: 314.-333. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 334.-344. lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: Bach Flower Remedies. — ISBN 978-9934-9009-1-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir Dž. Barnarda mūža darba augļi: tajā atspoguļota autora vairāk 
nekā trīsdesmit gadu laikā gūtā pieredze, strādājot par pedagogu, ziedu esenču pagatavotāju un 
Baha ziedu terapijas praktiķi. Šī grāmata ir unikāla Baha ziedu terapijas jomā, jo tā stāsta par au-
giem, no kuriem tiek pagatavotas Baha ziedu esences, analizē augu uzbūvi un nozīmi, salīdzinot 
to ar cilvēku izturēšanos un emocionālo pasauli. Augi ir tie, kas mūs dziedina! Grāmata noderēs 
ikvienam, kas vēlas izmantot dabas dziedinošo spēku, lai palīdzētu sev un citiem dzīvot laimīgu, 
veselīgu un prieka pilnu dzīvi, kā arī tiem, kas vēlas gūt padziļinātu un pamatīgu izpratni par 
Baha ziedu terapiju!

UDK	 615.322+615.85

Kopkataloga Id: 001047742
Deina, Elia. Cilmes šūnu aktivizēšana ar uzturu : ceļvedis pārtikas izvēlē, lai 
palīdzētu novērst saslimšanas un aizkavēt novecošanos / Elia Deina ; no angļu 
valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktore Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka di-
zains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2021]. — 167, [1] lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 161.-
[165.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Stem Cell Activation Diet. — ISBN 978-
9934-576-25-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā uzsvērts, ka cilvēka organismam piemīt dabiskas spējas aktivizēt 
cilmes šūnas, un šīs spējas katrs cilvēks var veicināt, apzināti izmantojot uzturu. Vispirms autore 
sniedz īsu ieskatu cilmes šūnu tēmā. Taču galvenā grāmatas daļa veltīta izklāstam, kā katrs pats 
var optimizēt cilmes šūnu darbību, līdz ar to uzlabojot veselību, pašsajūtu, dzīves kvalitāti un 
palēninot bioloģisko pulksteni. Autore atklāj, ka cilmes šūnas nav saistāmas tikai ar sarežģītām 
medicīniskām manipulācijām. Tām ir vistiešākais sakars arī ar mūsu izvēlēm un rīcību pārtikas 
veikalā, virtuvē, guļamistabā, sporta laukumā…

UDK	 613.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039687
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047979
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047742
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Kopkataloga Id: 001048311
Jurševska, Vilma. Mana dzīve ir manas domas / Vilma Jurševska ; sastādītāja 
Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 92 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-
9934-600-43-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cenšoties tikt galā ar dzīves grūtībām, mēs kļūstam spēcīgāki. Taču, izvairo-
ties no visām šīm problēmām, mēs nekad nepilnveidosimies un nekļūsim stiprāki savā ticībā un 
spējās. Ir iespējams stāties pretī savām bailēm un tās pārvarēt, un, to darot, bieži vien pamanīsi, 
ka tās dod to spēku, kas nepieciešams nākamā šķēršļa pārvarēšanai. Ja vēlies dzīvot mierīgu, 
prieka pilnu, piepildītu dzīvi, tev jāsaprot, ka viss pārsvarā ir atkarīgs no domām, kuras izvēlies 
domāt. Tavs prāts ir saistīts ar visām izjūtām, kas tev ir, un katru darbību, ko dari.

UDK	 615.89+821.174-94

Kopkataloga Id: 001039131
Latvijas koledžu asociācija. Zinātniskā konference (2020 : Rīga, Latvija). 
Latvijas koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu 
konferences rakstu krājums / redkolēģija: Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.paed. Jānis 
Rozenblats, Dr.sc.admin. Ināra Upmale ; literārā redaktore un vāka dizaina au-
tore Anita Rudziša ; priekšvārds: Tālavs Jundzis ; Latvijas koledžu asociācija. — 
Rīga : Latvijas Koledžu asociācija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (210 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,80 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934233111 (kļūda).

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

UDK	 61(062)+3(062)+658(062)+6(062)

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 001039508
Inženiertehniskā darbība : diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs, uzsākot 3. 
klasi / izstrādāja: Ģirts Burgmanis, Agnese Freiberga, Ata Krūmiņa, Andris Niko-
lajenko, Jeļena Volkinšteine, Karina Kalerija Kostrjukova, Liene Sabule un Ģirts 
Zāģeris ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (28 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,86 MB. — Bib-
liogrāfija: 27. lp. — ISBN 978-9934-597-74-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Diagnosticējošā darba mērķis ir izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās 
puses un noskaidrot nepieciešamo atbalstu. Diagnosticējošo vērtēšanu īsteno gan skolotājs, lai 
noteiktu skolēna mācīšanās vajadzības un plānotu turpmāko mācīšanās procesu, gan Valsts iz-
glītības satura centrs, lai pilnveidotu pamatizglītības mācību saturu, veicinātu mācību līdzekļu 
kvalitāti un pedagogu profesionālo kompetenci.

UDK	 62(079)

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

Kopkataloga Id: 001039545
Poišs, Gints. Development of Operation and Diagnostic Algorithm Complex for 
Technical Condition Assessment of Power Transformers in Permissible Risk Cir-
cumstances : summary of the doctoral thesis / Gints Poišs ; scientific supervi-
sors: Dr.sc.ing. Andrejs Podgornovs, Dr.sc.ing. Sandra Vītoliņa ; official reviewers: 
Dr.habil.sc.ing. Jānis Dirba, Ph.D. Toomas Vaimann, Ph.D. Tamus Zoltan Adam ; 
Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. 
Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering. — Riga : RTU Press, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, ta-
bulas ; 2,25 MB. — Bibliogrāfija: 38.-39. lp. — ISBN 978-9934-22-617-5 (PDF).
UDK	 621.314(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048311
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039131
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039508
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039545
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Kopkataloga Id: 001039550
Poišs, Gints. Diagnostikas un ekspluatācijas algoritmu kompleksa izstrāde 
lieljaudas transformatoru salīdzinošai novērtēšanai pieļaujama riska apstāk-
ļos : promocijas darba kopsavilkums / Gints Poišs ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.
ing. Andrejs Podgornovs, Dr.sc.ing. Sandra Vītoliņa ; oficiālie recenzenti: Dr.ha-
bil.sc.ing. Jānis Dirba, Ph.D. Toomas Vaimann, Ph.D. Tamus Zoltan Adam ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. In-
dustriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, ta-
bulas ; 2,37 MB. — Bibliogrāfija: 38.-39. lp. — ISBN 978-9934-22-616-8 (PDF).
UDK	 621.314(043)

Kopkataloga Id: 001039512
Priedītis, Mārcis. Development and Research of Power Electronic Converters 
for Adjustable Transformers : summary of the doctoral thesis / scientific super-
visor Dr.habil.sc.ing. Ivars Ranķis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jānis Zaķis, Dr.sc.
ing. Elizaveta Liivik, Dr.sc.ing. Voitech Stankevič ; Riga Technical University. Fa-
culty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Industrial Electro-
nics and Electrical Engineering. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(57 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 4,37 MB. — Bibliogrāfija: 53.-57. lp. — ISBN 
978-9934-22-615-1 (PDF).
UDK	 621.314.214(043)

Kopkataloga Id: 001039520
Priedītis, Mārcis. Regulējamu transformatoru energoelektronisko pārveidotāju 
izpēte un izstrāde : promocijas darba kopsavilkums / Mārcis Priedītis ; zināt-
niskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Ivars Ranķis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jā-
nis Zaķis, Dr.sc.ing. Elizaveta Liivik, Dr.sc.ing. Voitech Stankevič ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Industriālās 
elektronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 
1 tiešsaistes resurss (57 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 8,27 MB. — Bibliogrāfija: 
53.-57. lp. — ISBN 978-9934-22-614-4 (PDF).
UDK	 621.314.214(043)

Kopkataloga Id: 001046177
Zolotarjovs, Aleksejs. Optical Properties of Plasma Electrolytic Oxidation 
Coatings on Aluminium Alloy Surface : doctoral thesis submitted for the doctoral 
degree in physics, subfield of material physics / Aleksejs Zolotarjovs ; darba va-
dītājs Dr.phys. Krišjānis Smits ; recenzenti: Dr.phys. Raivo Jaaniso, Dr.phys. Ana-
tolijs Šarakovskis, Dr.phys. Juris Prikulis ; University of Latvia. Faculty of Physics, 
Mathematics and Optometry. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 103 lp. : 
ilustrācijas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 86.-103. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija 
arī latviešu valodā.
UDK	 621.793(043)

Kopkataloga Id: 001046176
Zolotarjovs, Aleksejs. Optical Properties of Plasma Electrolytic Oxidation 
Coatings on Aluminium Alloy Surface : summary of doctoral thesis submitted for 
the doctoral degree in physics, subfield of material physics / Aleksejs Zolotar-
jovs ; scientific supervisor Dr.phys. Krisjanis Smits ; reviewers: Dr.phys. Raivo Ja-
aniso, Dr.phys. Anatolijs Sarakovskis, Dr.phys. Juris Prikulis ; University of Latvia. 
Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 
2021. — 36 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 32.-36. lpp. — ISBN 978-
9934-18-670-7 (brošēts).
UDK	 621.793(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039550
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039512
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039520
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046177
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046176
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Kopkataloga Id: 001046175
Zolotarjovs, Aleksejs. Optisko īpašību pētījumi pārklājumiem, kas izveidoti 
ar plazmas elektrolītiskās oksidēšanas metodi uz alumīnija sakausējumu virs-
mas : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai fizikas nozarē, 
apakšnozare: materiālu fizika / Aleksejs Zolotarjovs ; darba zinātniskais vadītājs 
Dr.phys. Krišjānis Šmits ; recenzenti: Dr.phys. Raivo Jaaniso, Dr.phys. Anatolijs 
Šarakovskis, Dr.phys. Juris Prikulis ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas 
un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 35 lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 31.-35. lpp. — ISBN 978-9934-18-669-1 (brošēts).
UDK	 621.793(043)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001037182
Ločmele, Indra. Miežu genotipu maisījumu un populāciju priekšrocību izvēr-
tējums bioloģiskajai audzēšanas sistēmai : promocijas darba kopsavilkums zi-
nātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un 
zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē = Estimation of the Advantages of Barley 
Genotype Mixtures and Populations for Organic Farming System : summary of 
the doctoral thesis for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, 
forestry, and fisheries / Indra Ločmele ; darba zinātniskās vadītājas: Dr.agr. Zinta 
Gaile, Dr.agr. Arta Kronberga ; darba recenzenti: Dr.biol. Ina Alsiņa, Dr.agr. Līga 
Lepse, Dr.agr. Sanita Zute ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaim-
niecības fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2021. — 
64 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 633.16(043)

Kopkataloga Id: 001043454
Ločmele, Indra. Miežu genotipu maisījumu un populāciju priekšrocību izvēr-
tējums bioloģiskajai audzēšanas sistēmai : promocijas darbs zinātniskā doktora 
grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zi-
nātnēs, mežzinātnē = Estimation of the Advantages of Barley Genotype Mixtures 
and Populations for Organic Farming System / Indra Ločmele ; promocijas darba 
vadītājas: Dr.agr. Zinta Gaile, Dr.agr. Arta Kronberga ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. — 
Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 137 lp., 70 nenumurētas lp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 126.-137. lp.
UDK	 633.16(043)

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

Kopkataloga Id: 001046083
Perepeļica, Jarina. Ēdam pēc mēness ritmiem : kā gatavot un baudīt ēdienu sa-
skaņā ar mēness kalendāru / Jarina Perepeļica, teksts un fotogrāfijas ; redaktore 
Oļesja Burkevica ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2021]. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-
9364-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir grāmata ar pievienoto vērtību — nelielu teorētisko pielikumu, kurā 
skaidrota Mēness fāžu un dienu ietekme uz ikdienas uzturu, kā arī sniegti ļoti konkrēti padomi 
ēdienkartes pielāgošanai Mēness cikliskumam. Ēšanas sistēma pēc Mēness ritmiem paredz, ka 
cilvēks var ēst visu — jautājums tikai, cik un kad. Mēness ritmi palīdz saprast, kad tavs ķermenis 
vienu vai otru produktu vislabāk uzņems un ar pateicību pārstrādās.

UDK	 641.5(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046175
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037182
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043454
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046083
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658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. Tirdzniecības 
organizācija

Kopkataloga Id: 001042960
Reire, Gunda. A Clever Servant but a Dangerous Master : societal responses 
to technological development and the infodemic / Gunda Reire ; editor Žaneta 
Ozoliņa ; English language editor Justīne Elferte ; cover design: Laura Benga. — 
[Rīga] : Latvian Transatlantic Organisation, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (31 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācija ; 2,95 MB. — (The Rīga Conference Policy Brief, 
ISSN 2661-5797). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 658.589(062)+316.774:004.738.5(062)

Kopkataloga Id: 001043786
Reire, Gunda. A Clever Servant but a Dangerous Master : societal responses 
to technological development and the infodemic / Gunda Reire ; editor Žaneta 
Ozoliņa ; English language editor Justīne Elferte ; cover design: Laura Benga. — 
[Rīga] : Latvian Transatlantic Organisation, 2020. — 32 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cija ; 21 cm. — (The Rīga Conference Policy Brief, ISSN 2661-5797). — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.
UDK	 658.589+316.774:004.738.5

Kopkataloga Id: 001037044
Suija-Markova, Inese. Guidelines for Organising an Innovation Co-Creation La-
boratory Online for Public Sector Organisations with Engagement of Researchers 
and Entrepreneurs / Inese Suija-Markova ; editor Santa Vītola ; literar editor Vija 
Stepiņa ; translator: Apelsīns Ltd. — Cēsis : Vidzeme Planning Region, 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (58 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 7,17 MB. — Ori-
ģinālnosaukums: Vadlīnijas Inovāciju koprades laboratorijas organizēšanai tieš-
saistē publiskā sektora organizācijām, iesaistot pētniekus un uzņēmējus. — ISBN 
978-9934-8940-4-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta „GoSmart BSR” (2017) 
ietvaros Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 7 valstu partneriem uzsāka starptautiskas 
inovāciju brokeru sistēmas izveidi Baltijas jūras reģionā ar mērķi veicināt pārrobežu uzņēmumu 
un pētnieku sadarbību jaunu produktu un pakalpojumu radīšanā. Šo vadlīniju mērķis ir dalīties 
ar iegūto pieredzi. Vadlīniju pirmajā daļā aplūkots koprades jēdziens un process, otrā daļa sniedz 
ieskatu IKL un galvenajās koprades procesā izmantotajās metodēs un rīkos, un trešā detalizēti 
apraksta IKL posmus un padomus to veiksmīgai norisei.

UDK	 658.589+330.341.1

Kopkataloga Id: 001037051
Suija-Markova, Inese. Vadlīnijas Inovāciju koprades laboratorijas organizēša-
nai tiešsaistē publiskā sektora organizācijām, iesaistot pētniekus un uzņēmējus / 
Inese Suija-Markova ; redaktore Santa Vītola ; literārā redaktore Vija Stepiņa. — 
Cēsis : Vidzemes plānošanas reģions, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (58 lp., PDF) : 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 7,21 MB. — „Vadlīnijas izstrādātas Interreg Baltijas 
jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projekta „Viedās specializācijas 
stiprināšana, attīstot starptautisko sadarbību” (GoSmart BSR) ietvaros ar Eiro-
pas Reģionālas attīstības fonda atbalstu”—Datnes 2. lp. — ISBN 978-9934-8940-
3-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta „GoSmart BSR” (2017) 
ietvaros Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 7 valstu partneriem uzsāka starptautiskas 
inovāciju brokeru sistēmas izveidi Baltijas jūras reģionā ar mērķi veicināt pārrobežu uzņēmumu 
un pētnieku sadarbību jaunu produktu un pakalpojumu radīšanā. Šo vadlīniju mērķis ir dalīties 
ar iegūto pieredzi. Vadlīniju pirmajā daļā aplūkots koprades jēdziens un process, otrā daļa sniedz 
ieskatu IKL un galvenajās koprades procesā izmantotajās metodēs un rīkos, un trešā detalizēti 
apraksta IKL posmus un padomus to veiksmīgai norisei.

UDK	 658.589+330.341.1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042960
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043786
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037044
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037051
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67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 001039903
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference. (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Du-
rability of Advanced Polymer Composites. Durability of Advanced Polymer 
Composites : 79th International Scientific Conference of the University of Latvia : 
book of abstracts / University of Latvia. — [Rīga] : University of Latvia, [2021]. — 
1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) ; 436,44 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs.
UDK	 678.5.067(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039903
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001047972
Freimanis, Igors. Par un pret / Igors Freimanis. — [Rīga] : Avots, 2021. — 369, 
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-590-28-3 (bro-
šēts).
UDK	 7

Kopkataloga Id: 001046653
Vasiļevska, Katrīna. Indriķis Zeberiņš. Kuldīga. Kurzeme / sastādītāja un māk-
sliniece Katrīna Vasiļevska ; teksta autore Ingrīda Burāne. — Kuldīga : Kuldīgas 
novada dome, 2020. — 156, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — 
(Kuldīga. Kurzeme). — ISBN 978-9934-23-219-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Pirmais solis ir sperts, lai plašāk un būtiskāk aktualizētu mākslinieka Indri-
ķa Zeberiņa atstāto mantojumu”, tā grāmatas „Indriķis Zeberiņš. Kuldīga. Kurzeme” ievadā raksta 
mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne. No Kuldīgas novada Snēpeles pagasta nākušais mākslinieks 
Latvijas mākslas vēsturē savu vārdu ierakstījis uz visiem laikiem. Tās ir viņa ilustrācijas grāma-
tām, karikatūras, arī lauku dzīves atainojums. Šī ir otrā grāmata, kas ir iznākusi sērijā „Kuldīga. 
Kurzeme”. Veidot šādu grāmatu sēriju rosināja Latvijas simtgades rīkotāju aicinājums novados 
meklēt izcilas kultūras personības, kuru ieguldījums bijis nozīmīgs Latvijas attīstībā.

UDK	 7.071.1(474.3)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001048454
Kaminska, Rūta. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos 
Balvu un Ludzas rajonos / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; literārā redaktore 
Sanda Rapa ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; 
tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; krievu teksta redaktors Aleksandrs 
Zapoļs ; foto: Māra Bakāne, Leonards Birzmalis, Anita Bistere, Teodors Cīpar-
sons, Ilmārs Dirveiks, Andrejs Holcmanis, Aivars Holms, Sarmīte Kviesīte, Inta 
Sarkane, Marika Vanaga, Pēteris Vanags, Juris Vasiļjevs ; baznīcu plānu zīmējumi: 
Gunta Bistere. — Rīga : Neputns, 2021. — 511 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 
23 cm. — (Mākslas pieminekļi Latvijā). — Ziņas par autorēm: uz vāka atloka. — 
Bibliogrāfija: 434.-435. lpp. un personu rādītājs: 444.-447. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums, attēlu saraksts angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-
601-15-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir vienpadsmitais sējums 2006. gadā sāktajā kultūras mantojumam 
veltītajā sērijā „Mākslas pieminekļi Latvijā”, un ar to noslēdzas Latgales kultūrvēsturiskā novada 
dievnamu apskats. Grāmatā aplūkots Ziemeļlatgales sakrālās arhitektūras un mākslas manto-
jums sākot no senākajiem pieejamajiem objektiem no 17. gadsimta beigām, līdz pat 20. gadsimta 
vidum. Kopumā 66 sakrālās celtnes — baznīcas, lūgšanu nami, kapelas, sinagogas.

UDK	 726.5(474.382)+7.046.3(474.382)+27-523.4(474.382)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047972
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046653
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048454
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Kopkataloga Id: 001047124
Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai / autori: Daniels Bārbers, Andra Blumber-
ga, Edmunds Cepurītis, Deivids Heimans, Anete Konste, Ervīns Krauklis, Elīna 
Lībiete, Marta Elīna Martinsone, Mārtiņš Mintaurs, Aija Rūse, Maha Salmana, 
Jeļena Solovjova, Ēriks Stendzenieks, Artis Svece, Pēters Trummers, Rvīns Varde, 
Vents Vīnbergs ; kuratori: Uldis Lukševics, Elīna Lībiete, Ivars Veinbergs, Ieva Lā-
ce-Lukševica, Zigmārs Jauja, Inga Dubinska, Līga Jumburga, Igors Gubenko, Olga 
Procevska, Jekaterina Firjane ; grafiskais dizains: Aleksejs Muraško ; ilustrācijas: 
Ivars Veinbergs ; tulkojums: Mārtiņš Sīlis, Oskars Jansons. — [Rīga] : [F.L. Tadao & 
Lukševics], [2021]. — 159 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — „17. Mostra Internaziona-
le di Architettura la Biennale di Venezia Partecipazioni Nazionali”—[1.] lpp. — 
Teksts latviešu valodā, daži raksti tulkoti no angļu valodas. — Izdevums angļu 
valodā: It’s not for you! It’s for the building. — ISBN 978-9934-23-373-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums pēta cilvēka pretestību tehnoloģijai caur esejām, īsstāstiem, ek-
spertu komentāriem un ilustrācijām. Autori apskata ērmīgu „tehnonejēdzību” piemērus, izceļot 
cilvēcīgā skatījuma nozīmi arhitektūrā un palīdzot cilvēkiem iemācīties sadzīvot ar mūsdienu 
gudrajām iekārtām. Grāmata izdota par godu Latvijas paviljonam Venēcijas biennāles 17. starp-
tautiskajā arhitektūras izstādē.

UDK	 72.038

Kopkataloga Id: 001047125
It’s not for you! It’s for the building / contributions by: Daniel Barber, Andra 
Blumberga, Edmunds Cepurītis, David Heymann, Anete Konste, Ervīns Krauklis, 
Elīna Lībiete, Marta Elīna Martinsone, Mārtiņš Mintaurs, Aija Rūse, Maha Salman, 
Jeļena Solovjova, Ēriks Stendzenieks, Artis Svece, Pēter Trummer, Rvīns Varde, 
Vents Vīnbergs ; edited and curated by: Uldis Lukševics, Elīna Lībiete, Ivars Vein-
bergs, Ieva Lāce-Lukševica, Zigmārs Jauja, Inga Dubinska, Līga Jumburga, Igors 
Gubenko, Olga Procevska, Jekaterina Firjane ; graphic design by Alexy Murashko ; 
illustrations by Ivars Veinbergs ; translated by Mārtiņš Sīlis, Oskars Jansons. — 
[Rīga] : [F.L. Tadao & Lukševics], [2021]. — 159 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — „17. 
Mostra Internazionale di Architettura la Biennale di Venezia Partecipazioni 
Nazionali”—[1.] lpp. — Teksts angļu valodā, daži raksti tulkoti no latviešu valo-
das. — Izdevums latviešu valodā: Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai. — ISBN 
978-9934-23-116-2 (brošēts).
UDK	 72.038

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001047946
Nolde, Emil. Emil Nolde. 1906 summer / [sastādītājs] Andris Schulz. — Riga : 
Andris Schulz, 2021. — 1 mape (6 atsevišķas lp.) : ilustrācijas ; 32×44×2 cm. — 
ISBN 978-9934-23-301-2.
UDK	 75.071.1(430)(084)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047124
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047125
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047946
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77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 001047725
Did you notice me? / sastādītājs Arnis Balčus ; dizainers Aleksejs Muraško ; 
[ievadteksts]: Toms Babincevs. — [Rīga] : Mūsdienu kultūras centrs „Kultkom”, 
[2021]. — 127 lpp. : fotogrāfijas ; 29 cm. — Fotogrāfi: Filips Šmits, Annemarija 
Gulbe, Adelīna Kalniņa, Elīna Semane, Arnis Balčus. — ISBN 978-9934-8754-3-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumu veido piecu fotogrāfu foto sērijas par pieciem jauniešiem — Gu-
nāru, Matīsu, Tīnu, Laru un Leontīni. Skatāmie fotogrāfu stāsti tiecas atklāt to, kā veidojas jaunās 
paaudzes identitāte, pieskaroties arī tādām tēmām, kā depresija, trauksmes lēkmes un dažādas 
atkarības.

UDK	 77-051(474.3)(084.12)+77.041.5(474.3)(084.12)

Kopkataloga Id: 001048414
Roze, Karmena. Latvijas daba tuvplānā : izzinoša fotogrāmata = The Nature of 
Latvia in Close up : cognitive photo book / Karmena Roze ; tulkojums no latviešu 
uz angļu valodu: Sigita Ābelīte ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes 
grāmatas, 2021. — 160 lpp. : fotogrāfijas ; 26 cm. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā, augu, kukaiņu un dzīvnieku sugu nosaukumi arī latīņu valodā. — 
ISBN 978-9934-600-40-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Fotogrāmata palīdz ielūkoties dabas daudzveidīgajā formu, krāsu harmoni-
jas un skaistuma pasaulē. Sugu nosaukumi pie krāšņajiem attēliem ļauj iepazīt vairāk nekā 130 
augu un dzīvnieku sugas, no kurām daudzas ir īpaši aizsargājamas. Grāmata saprotama gan liela-
jiem, gan mazajiem dabas draugiem, tā rosina iepazīt, iemīlēt un saudzēt Latvijas dabu.

UDK	 77.047(474.3)(084.12)+58/59(474.3)(084.12)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001047637
Rukšāne, Guna. Haralds Sīmanis : dziesminieks / Guna Rukšāne ; dizains: Anda 
Nordena ; redaktore Ināra Elbrete ; pēcvārds: Anda Buševica. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 207 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-9504-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Grāmata „Haralds Sīmanis. Dziesminieks” vēsta par unikālu personību, ku-
ras dzīvesstāsts būs saistošs ne tikai mūziķiem — tas ieinteresēs arī vēsturniekus un ikvienu 
lasošo cilvēku, jo esmu centusies parādīt arī laikmetu, kurā veidojās brīvību mīlošais Haralds 
Sīmanis. Šie piecdesmit gadi ietver čekas virsvadītos padomju gadus, pirmsatmodas brīvības no-
jausmu un jau neatkarīgo Latviju. Lai kāda ideoloģija valdītu, Haralda radošās izpausmes nemai-
nās — viņš ir patiess un nenopērkams gan cilvēciskajā, gan radošajā aspektā, kur viņš ir viens 
tāds savā neatkārtojamā dziedātāja un komponista pasaulē” — grāmatas autore Guna Rukšāne.

UDK	 78.071(474.3)

Kopkataloga Id: 001039938
Tihovska, Ieva. Teiktās dziesmas : praktiska rokasgrāmata / Ieva Tihovska, Zane 
Šmite, Ilze Cepurniece ; dizains: Aija Andžāne ; redaktore Inta Jansone ; atbildīgā 
redaktore Gita Lancere. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2021. — 
1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : ilustrācija, notis ; 3,87 MB. — Bibliogrāfija: 
36.-38. lp.

A n o t ā c i j a :  Teiktās dziesmas jeb rečitatīvu var saukt par latviešu tradicionālās vokālās 
mūzikas pamatu. Tās lielā mērā veido tradicionālās dziedāšanas seno slāni. Tās ir pierakstītas 
visos Latvijas reģionos un skanējušas gan gadskārtu svētkos, gan kāzās, kristībās un bērēs, gan 
ganos un citos darbos, gan midzinot bērnus. Par teiktajām dziesmām būs dzirdējis katrs, kas 
interesējas par latviešu tradicionālo mūziku. Teiktā melodija var tikt dziedāta vienbalsīgi vai arī 
būt daļa no daudzbalsības, piemēram, skanot kopā ar pavadošu burdona balsi.

UDK	 784.4(474.3)(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047725
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048414
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047637
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001039938
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792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 001047117
Jonīte, Dita. Neatkarības laika teātris. Hronika / Dita Jonīte, Edīte Tišheizere ; 
redaktore Guna Zeltiņa ; zinātniskā redaktore Dr.art. Edīte Tišheizere ; dizains: 
Dace Eglīte. — Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas in-
stitūts, [2021]. — 304 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-893-52-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas teātra vēstures grāmatu neatņemam sastāvdaļa allaž bijusi iestu-
dējumu hronika. Iepriekš iznākusi kolektīvā monogrāfija „Neatkarības laika teātris”, tagad tai 
seko atsevišķs sējums „Neatkarības laika teātris. Hronika”, ko sastādījusi Teātra, mūzikas un 
kinomākslas nodaļas zinātniskā asistente Dita Jonītē kopā ar vadošo pētnieci Edīti Tišheizeri. 
Hronikā plašā panorāmā ieraugāma gan neatkarīgo teātru darbības aina, gan Latvijas Kultūras 
akadēmijas veikums, izglītojot daudzus mūsu šodienas māksliniekus. Pirmo reizi teātra hronikā 
iekļauti operu un baletu iestudējumi gan Latvijas Nacionālajā operā un baletā, gan ārpus tā, pir-
moreiz izveidota arī Latvijas laikmetīgās dejas hronika.

UDK	 792.037/.038(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047117
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001047621
Saprovska, Inta. Iespēju jūra / sakārtojusi Inta Saprovska ; redaktore Gundega 
Sēja ; grāmatas vāka un iekšlapu dizainere Gunta Plotka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 47 lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-0-9432-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atziņu krājuma „Iespēju jūra” tekstus izvēlējusies pieredzējusī aforismu krā-
jumu sakārtotāja Inta Saprovska. Inta ir daudzlasītāja, un viņas atrastie domu graudi lielākoties 
nav atrodami citās izlasēs. Citātu krājums, iespējams, vedinās ne tikai uz pārdomām, bet arī ļaus 
iepazīties ar mūsdienu labākajiem rakstniekiem no visas pasaules — šveicieti Žoelu Dikēru, ja-
pāņu rakstnieku Haruki Murakami, kanādieti Margaretu Atvudu, amerikānieti Tesu Džritsenu un 
vēl, un vēl…

UDK	 82-84(082)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001047321
Zinātnes valoda: stils, teksts, konteksts : monogrāfija / atbildīgā redaktore Ag-
nese Dubova ; recenzentes: Dr.philol. Regīna Kvašīte, Dr.philol. Svetlana Polkov-
ņikova ; tulkotāja (angļu-latviešu-angļu valoda) Baiba Egle ; tulkotāja (vācu-lat-
viešu-vācu valoda) Egita Proveja ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; vāka 
māksliniece Ilze Ruperte. — Rīga : Zinātne, 2021. — 287 lpp. : ilustrācijas, tabu-
las ; 22 cm. — Autori: Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Dzintra Lele-Rozentā-
le, Egita Proveja, Dzintra Šulce, Mērija Džeina Karija (Mary Jane Curry), Terēza 
M. Lillisa (Theresa M. Lillis), Kordula Meisnere (Cordula Meißner), Baiba Egle, 
Līva Vecvagare, Artūrs Viļums, Dana Tihomirova, Iveta Kopankina, Sindija Ans-
berga, Veronika Mahmudova, Ance Putniņa, Kristīne Tomase. — Bibliogrāfija: 
217.-239. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, bibliogrāfija par 
zinātnes valodas un zinātniskās komunikācijas pētniecību angļu, krievu, latviešu, 
lietuviešu un vācu valodā, kopsavilkumi arī angļu un vācu valodā. — ISBN 978-
9934-599-11-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ventspils Augstskolas un Liepājas Universitātes pētnieki ir izdevuši kolektīvo 
monogrāfiju, kas ir divu gadu garumā veiktas analīzes rezultāts. Monogrāfijā apskatīta zinātnes 
valodas saikne ar vispārlietojamo valodu, zinātnieku stratēģija un taktika zinātnes valodas izvēlē, 
daudzvalodība zinātnē un latviešu zinātnes valodas izpētes vēsture. Tāpat aplūkotas zinātnisko 
tekstu klasifikācijas izstrādes iespējas un piedāvāta latviešu zinātniskajā komunikācijā lietoto 
tekstu klasifikācija. Uzmanība ir pievērsta arī latviešu zinātniskā raksta makrostruktūrai dažādās 
zinātņu nozarēs un tā mikrostruktūras analīzes rezultātiem, kā arī apkopota nevēlamās atkāpes 
no zinātniskā valodas stila.

UDK	 81’373.46(082)+811.174’373.46(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047621
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047321
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001048376
Ārčers, Džefrijs. Tā stunda nāk : romāns / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tul-
kojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — 
Rīga : Kontinents, [2021]. — 459, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Cometh 
the Hour. — ISBN 978-9984-35-916-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tā stunda nāk sākas ar pirmsnāves vēstules nolasīšanu. Tā spēcīgi ietekmēs 
Harija un Emmas Kliftonu, kā arī Džailsa Beringtona un lēdijas Virdžīnijas dzīvi. Džailsam ir jā-
izlemj, vai aiziet no politikas un glābt mīļoto sievieti Karīnu, kas atrodas aiz dzelzs priekškara. 
Bet — kas ir Karīna? Patiešām iemīlējusies sieviete vai tomēr spiedze? Lēdijai Virdžīnijai draud 
bankrots, un viņa neredz izeju no finansiālajām problēmām — līdz brīdim, kad tiek iepazīstināta 
ar nelaimīgo Sairusu T. Grāntu III, kas no Batonrūžas Luiziānas štatā ASV ieradies Anglijā, lai 
noskatītos sava zirga skrējienu karaliskajā Eskotā. Sebastjans Kliftons tagad ir vadošs Fārtingu 
bankas darbinieks un darbaholiķis, un viņa personīgā dzīve sabrūk, kad viņš iemīlas skaistajā 
indietē Prijā. Diemžēl viņas vecāki jau ir izvēlējušies līgavaini meitai. Tikmēr Sebastjana sāncenši 
Eidrians Slons un Dezmonds Melors nenogurstoši cenšas sakaut gan viņu, gan bankas valdes 
priekšsēdētāju Hakimu Bišaru.

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001047898
Heigs, Mets. Pusnakts bibliotēka : romāns / Mets Heigs ; no angļu valodas tulko-
jusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 301, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Midnight Library. — ISBN 978-9934-
0-9444-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Noras dzīve mainījās uz slikto pusi, tā kļuva nepanesama. Un tad, sitot pus-
nakts stundai viņas pēdējā dzīves dienā, viņa attopas bibliotēkā. Norai tiek sniegta iespēja izmai-
nīt to, ko viņa nožēlo, un izmēģināt katru no citām dzīvēm, kādas viņa varēja būt dzīvojusi. Un 
tas noved pie jautājuma: kādām būtu jābūt pareizajām izvēlēm un kā nodzīvot vislabāko dzīvi?

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001048313
Ostina, Džeina. Senditona / Džeina Ostina ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija 
Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Daugava, [2021]. — 
124 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (XIX gadsimta klasiķi). — Uz vāka un atloka iz-
mantoti mākslinieka Edmund Blair Leighton (1852-1922) darbi. — Oriģinālnosau-
kums: Sanditon. — ISBN 978-9984-41-133-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Džeinas Oztinas nepabeigtajā darbā „Senditona” vēstīts par kūrortu tapša-
nu. Šajā vidē grozās un rosās skuķes, kuras raugās pēc bagātīga ķēriena. Autore kā allaž rūpīgi 
portretē personas, to dzinuļus, šķietamības nesakrišanu ar dzīves īstenību, ārienes neatbilstību 
iekšējai pasaulei, dziļo plaisu, kas veidojas starp neviltotu diženumu un pretenzijām uz to, kad 
audzināšana un izvēlētie mērķi liecina par ko citu…

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001048389
Pārksa, Adele. Man tev kaut kas jāatklāj : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valo-
das tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jun-
dze. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 445 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Both 
of You. — ISBN 978-9934-25-022-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vienas nedēļas laikā bez vēsts pazūd divas sievietes. Lī Flečere, veiksmīga 
vadības konsultante un divu brīnišķīgu dēlu pamāte, tā arī nav atgriezusies mājās no darba. Kai 
Jansena, turīga ārzemju uzņēmēja sieva, dodas apciemot māti un pazūd. Šīs sievietes nāk no pil-
nīgi dažādām pasaulēm. Viņas vieno tikai tas, ka abas ir burtiski izgaisušas no savas šķietami 
ideālās dzīves, atstājot ģimeni mokošā neziņā. Vai viņas tiešām ir bijušas laimīgas? Izmeklētāja 
Klementsa apņemas atšķetināt šos pazušanas gadījumus. Tas, ko viņa atklās, būs patiesi šokējoši.

UDK	 821.111-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048376
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047898
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048313
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048389
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Kopkataloga Id: 001047636
Roulinga, Dž. K. Harijs Poters un Jauktasiņu princis / Dž.K. Roulinga ; no angļu 
valodas tulkojuši: Ingus Josts, Sabīne Ozola, Māra Poļakova ; redaktore Bārbala 
Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 621, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
21 cm. — (Harijs Poters / Dž.K. Roulinga ; 6). — Oriģinālnosaukums: Harry Potter 
and the Half-Blood Prince. — ISBN 978-9934-0-9139-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad Dumidors kādā vasaras vakarā ierodas Dzīvžogu ielā, lai ņemtu Hariju 
sev līdzi, viņa labā roka ir melna un sačervelējusies, bet viņš neatklāj, kas noticis. Burvju pasaulē 
valda noslēpumainība un aizdomas, un pat Cūkkārpa vairs nav droša. Harijs ir pārliecināts, ka 
Drako Malfojs ir iezīmēts ar Tumšo zīmi: viņu vidū ir nāvēdis. Harijam būs vajadzīga spēcīga 
maģija un patiesi draugi, jo viņš dosies izpētīt Voldemorta tumšākos pagātnes noslēpumus, un 
Dumidors gatavo Hariju sastapt viņa likteni.

UDK	 821.111-93-312.9

Kopkataloga Id: 001046087
Sediva, Terēza. Kurmis melni baltā alā / Terēza Sediva, teksts un ilustrācijas ; 
tulkojums no angļu valodas: Renāte Punka ; literārā redaktore Inga Karlsber-
ga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 29 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
19×30 cm. — Oriģinālnosaukums: Mole in a Black and White Hole. — ISBN 978-
9984-23-789-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kurmis dzīvo pazemē, melni baltā alā. Viņš ir nolēmis savu mājokli padarīt 
priecīgāku. Un tad izrādās, ka viņam virs galvas atrodas koša un krāsām pārpilna pasaule… Terē-
zes Sedivas brīnišķīgās ilustrācijas ļauj mums ieraudzīt, kādas bagātības mūs gaida, kad sadūšo-
jamies iziet no savas komforta zonas un meklēt gaismu tuneļa galā.

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001046825
Veika, Džūlsa. No Itālijas ar mīlestību : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valo-
das tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Ak-
mens. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 447 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — 
Oriģinālnosaukums: From Italy with Love. — ISBN 978-9934-25-018-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lorija mīl savu mierīgo dzīvi — viņai ir stabilas attiecības ar vīrieti un darbs 
vietējā bibliotēkā. Tas ir viss, kas viņai vajadzīgs. Līdz brīdim, kad Lorija no ekscentriskā tēvoča 
Mailsa mantojumā saņem retro „Ferrari”. Lai to iegūtu, tiek izvirzīts nosacījums — ar šo automo-
bili viņai pa konkrētu maršrutu ir jādodas pāri visai Eiropai kopā ar Mailsa draugu Kameronu 
Metjūsu, uz kuru noteikti nevar paļauties un kurš nemaz nav priecīgs par to, ka jāpavada Lorija 
uz Itāliju. Bet Mailsam ir bijuši padomā daži triki — ceļojums ir izplānots tā, ka abiem tas kļūs 
neaizmirstams…

UDK	 821.111-31

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001047109
Šurkus, Taņa. Māsa Melisa : Ķelnes klostera māsa : biogrāfisks romāns / Taņa 
Šurkus ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2021]. — 221, 
[2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Schwester Melisse. — ISBN 978-9934-20-
474-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Klostera māsa un veiksmīga uzņēmēja Māsa Melisa bija neparasta sieviete. 
Kad klosteri tika sekularizēti un pāriet pasaulīgu saimnieku rokās, viņa pameta Anunciātu or-
deni un izmantoja savas zināšanas par augu izcelsmes zālītēm, lai ražotu savu „Melisas ūdeni” 
kā zāles. Bet cik veiksmīga var būt sieviete, kura savulaik devusi pieticības zvērestu? Aizraujošs, 
biogrāfisks un iedvesmojošs romāns par dzīves sapņiem un likteņa triecieniem. Par neparastu un 
spēcīgu sievieti, kas bija apsteigusi savu laiku.

UDK	 821.112.2-312.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047636
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046087
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046825
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047109
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821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001047893
Grebe, Kamilla. Nemaņa : kriminālromāns / Kamilla Grebe ; no zviedru valo-
das tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 429, [1] lpp. : karte ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģināl-
nosaukums: Dvalan. — ISBN 978-9934-0-9381-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Astoņpadsmit gadus vecais Samuēls ir uzsācis visai apšaubāmu dzīvesvei-
du, kas aizved viņu likuma otrā pusē. Pēc iesaistīšanās neveiksmīgā narkotiku darījumā puisim 
nākas bēgt, jo viņam pēdas dzen gan policija, gan noziedznieki. Samuēls atrod pajumti pie kādas 
ģimenes netālajās šērās un sāk strādāt par viņu slimā dēla asistentu. Tikmēr izmeklētājs Man-
freds Ulsons ir atgriezies Stokholmā. Kad tiek atrasts kāda narkodīlera līķis, viņš tiek pieaicināts 
izmeklēt noziegumu. Drīz jūra izskalo krastā vēl vienu līķi, un izmeklēšana kļūst aizvien sarežģī-
tāka, tāpēc Manfreds vēršas pēc palīdzības pie Hannes, noziedznieku profila veidotājas.

UDK	 821.113.6-312.4

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001048379
Paļčevska, Jeļena. Kāzas vēl jāsagaida… : sieviešu romāns / Jeļena Paļčevska ; 
tulkojums: Maira Ādmine ; redaktore Alīna Belhane ; noformējums: Žanna 
Škuļeva ; māksliniece Svetlana Bloom ; dizainere Nadežda Maslova. — [Stopiņu 
novads] : [Jeļena Paļčevska], 2021. — 188 lpp. ; 21 cm. — Tulkots no krievu va-
lodas. — Oriģinālnosaukums: До свадьбы еще надо дойти. — ISBN 978-9934-
8955-2-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Galvenā varone — jauna sieviete Aīda, kura dzīvo Vīnē. Viņai viss ir nepa-
rasts: sākot ar profesiju (dzīvo sistēmu arhitekte lauksaimniecības jomā) un beidzot ar izskatu 
(ugunīgi sarkani mati un eksotiskā augļa avokado figūra). Kolēģi, Aīdai klāt neesot, sauc viņu 
par „To” — straujā temperamenta un vēlmes visu kontrolēt dēļ. Pat pašas kāzas viņa uzskata par 
paredzamu un garlaicīgu notikumu, taču… liktenis lēmis mazināt pašpārliecinātas līgavas dedzī-
bu. Kādu rītu, lai glābtu situāciju, Aīda sper izmisīgu soli un metas zem automašīnas riteņiem…

UDK	 821.161.1-31(474.3)

Kopkataloga Id: 001047900
Vagnere, Jana. Dzīvi cilvēki : romāns / Jana Vagnere ; no krievu valodas tulkojusi 
Māra Poļakova ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 303 lpp. ; 
23 cm. — (Zvaigznes trilleris). — Romāna „Vongezers” turpinājums. — Oriģināl-
nosaukums: Живые люди. — ISBN 978-9934-0-9109-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdzīvojušajiem — tostarp bijušajiem mīlniekiem, bijušajiem partneriem un 
bijušajiem draugiem — tagad ir jāiemācās sadzīvot uz Vongezera mazās salas, spītējot draudo-
šajām briesmām. Ierastās pasaules vairs nav, tā sarukusi līdz tuvākā nama sienām. Kas tur atro-
das — dzīvie vai mirušie, draugi vai ienaidnieki? Cilvēks cilvēkam — glābējs vai vilks? Noslēgtā 
telpā skaņas kļūst spalgākas, krāsas košākas un emocijas saasinās līdz galējībai. Greizsirdība, bai-
les, niknums pāraug paši sevi. Vai mīlestībai, maigumam, pateicībai vispār ir vēl kādas izredzes? 
Anna ir vienā būrī ar tiem, kuri viņai dārgāki par visu uz pasaules, tomēr arī tie, no kuriem viņa 
reiz ir visiem spēkiem vairījusies, tagad ir viņai blakus. Un tā jau ir viņas personiskā apokalipse. 
„Annas apokalipse”…

UDK	 821.161.1-31

Kopkataloga Id: 001045973
Мирский, В. В. Чаша бытия : стихотворения и переводы / В.В. Мирский ; 
составление, художественное оформление: Е. Романенко ; иллюстрации: 
Е.Е. Климов. — Рига : [Jeļena Romaņenko], 2020. — 354 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, portreti ; 21 cm. — „На обложке — портрет В.В. Мирского художника 
А.И. Мисюрёва”—Iespiedziņās. — Alfabētiskais rādītājs: 338.-345. lpp. — ISBN 
978-9934-23-202-2 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047893
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048379
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047900
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045973
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Kopkataloga Id: 001048382
Пальчевска, Елена. До свадьбы еще надо дойти… : женский роман / Еле-
на Пальчевска ; редактор Алина Белхане ; оформление: Жанна Шкулева ; 
художник Svetlana Bloom ; дизайнер Надежда Маслова. — [Stopiņu novads] : 
[Елена Пальчевска], 2021. — 220 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8955-3-1 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Galvenā varone — jauna sieviete Aīda, kura dzīvo Vīnē. Viņai viss ir nepa-
rasts: sākot ar profesiju (dzīvo sistēmu arhitekte lauksaimniecības jomā) un beidzot ar izskatu 
(ugunīgi sarkani mati un eksotiskā augļa avokado figūra). Kolēģi, Aīdai klāt neesot, sauc viņu 
par „To” — straujā temperamenta un vēlmes visu kontrolēt dēļ. Pat pašas kāzas viņa uzskata par 
paredzamu un garlaicīgu notikumu, taču… liktenis lēmis mazināt pašpārliecinātas līgavas dedzī-
bu. Kādu rītu, lai glābtu situāciju, Aīda sper izmisīgu soli un metas zem automašīnas riteņiem…

UDK	 821.161.1-31(474.3)

821.162.3  Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 001047098
Kaplickis, Vāclavs. Raganu veseris : romāns / Vāclavs Kaplickis ; no čehu va-
lodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Ivara 
Vimbas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2021]. — 390, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģinālnosaukums: Kladivo na čarodějnice. — ISBN 978-9934-20-
475-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vēsturisks romāns par raganu procesiem 17. gadsimta otrajā pusē Morāvi-
jā — mūsdienu Čehijas Republikas austrumu reģionā. Lai izmeklētu kādas ubadzes pārkāpumu, 
uz Velke Losinu muižu tiek ataicināts inkvizitors Bobligs no Edelštates. Viņš safabricē procesu, 
kurā izmantotās metodes nodrošina visu apsūdzēto atdzīšanos. Tā tiek iedarbināts šaušalīgs 
demagoģijas, baiļu un vardarbības mehānisms, kas drīz vien sasniedz arī Šumperkas pilsētu. 
Pateicoties firsta Lihtenšteina un tāda paša uzvārda Olomoucas bīskapa atbalstam, triumfējošo 
inkvizitoru, kurš, slēpdamies aiz cīņas pret melno maģiju, nevilcinās upurēt desmitiem nevainīgu 
cilvēku dzīvību un iznīcināt savus pretiniekus, vairs neviens nespēj apturēt. Viņa fanātisms un 
varas patvaļa izraisa tādas šausmas un masu histēriju, ka iracionalitāte ņem virsroku pār veselo 
saprātu un kļūst par realitāti.

UDK	 821.162.3-311.6

Kopkataloga Id: 001048305
Kratohvils, Jiržījs. Staļina lapsa jeb kā lapsa par dāmu tika / Jiržījs Kratohvils ; 
no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks 
Ivo Grundulis. — Rīga : Pētergailis, [2021]. — 141, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: Liška v dámu. — ISBN 978-9984-33-535-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna darbība notiek divdesmitā gadsimta piecdesmitajos gados, un tajā 
savijas divas sižeta līnijas. Reālistiskākā ir jauna Brno strādnieka Pavela stāsts; viņš kā perspek-
tīvs un ar valodu talantu apveltīts valsts drošības iestādes darbinieks tiek izvēlēts īpašai misijai 
Rietumos, kur viņam jāveic diversija radiostacijā „Brīvā Eiropa”. Savukārt otrā — varētu teikt 
vēsturiski fantastiskā — līnija ir jaunas lapsiņas stāsts. Staļins (romānā saukts par Saimnieku) 
Pavlova vārdā nosauktā institūta zinātniekiem dod rīkojumu pārveidot lapsu par sievieti, un, kad 
tas sekmīgi izdarīts un viņa nosaukta par Silvu, aizsūta jauno sievieti uz Rietumiem, lai viņa no-
galinātu Vinstonu Čērčilu.

UDK	 821.162.3-31

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001048352
Arena, Genovefa. Es piedzimu Miglānos : dzimtas stāsts / Genovefa Arena ; sa-
stādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 145 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-49-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopots Miglānu dzimtas pirmo paaudžu stāstītais, autores — to-
brīd bērna acīm — redzētais un izjustais.

UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048382
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047098
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048305
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048352
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Kopkataloga Id: 001048323
Dravniece, Aina. Šovakar dziedāšu tev… / Aina Dravniece ; sastādītāja Agnese 
Piļāne. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2021]. — 128 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-
9934-600-48-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001048420
Dreika, Dagnija. Svēdenborga roze : romāns / Dagnija Dreika ; mākslinieciskā 
izveide: Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Daugava, [2021]. — 182, [3] lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — ISBN 978-9984-41-134-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dagnija Dreika savā romānā „Svēdenborga roze” veic meklējumus cilvēka 
raksturos. Autores darbos atrodamas viss — atmiņas, dvēseles pieredzes, vēsture… Šo stāstu 
varētu nodēvēt — detektīvs ar mīlestības piegaršu. Tas vēstī par operas māksliniekiem un attie-
cībām starp vecāku primadonnu un jaunāku vīrieti, kā arī sarežģījumiem ar kolēģiem, topošām 
māksliniecēm un dzīves norisēm, kas ne vienmēr ir loģiskas un paredzamas.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001048339
Es tikai gribu laimīgs būt / grāmatas idejas autore, sastādītāja Agnese Piļāne. — 
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 106 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-600-42-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bērnu dzejoļi par ģimeni, tēti, māmiņu — svētkiem un kopā būšanu.

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001048386
Gundars, Lauris. Svešam kļūt jeb Stāsts par Gunāru A. / Lauris Gundars ; re-
daktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; dzejas citējumi: Knuts 
Skujenieks, Gunārs Freimanis. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. — 244, [1] lpp. ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-595-31-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir uzrakstīta kā aizraujoša multimediāla izrāde, kurā satiekas doku-
mentāls pētījums un autobiogrāfiski motīvi, kinoscenāriji un tiesas drāma, Laura Gundara asās 
pārdomas par mūsdienām un laiku, kurā dzīvoja gan viņš pats, gan disidents Gunārs A. Ik lapa-
spuse pārsteidz ar izmantoto paņēmienu un literāro formu bagātību, bet sirdī trāpa godīgums, ar 
kādu darbs ir uzrakstīts. Aizraujoša, asprātīga, asa un ļoti personīga grāmata.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001047101
Krūklis, Alfreds. Kam ziedi, mežābele / Alfreds Krūklis ; Margaritas Stokas vāka 
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, 
[2021]. — 78, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-480-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Alfreda Krūkļa simtgade pamudinājusi atskatīties uz dzejnieka devumu. 
Krūkļa dzejas rindas, reiz izlasītas, ilgi palika cilvēku domās. Kādam vārdu skaistais plūdums 
iedvesa mieru, kādam prieku, dungojot līdzi dziesmām „Sens, tik sens ir tas stāsts”, „Mežrozīte”, 
„Teic, kur zeme tā”. Iespējams, daudziem populārās dziesmas pat nesaistās ar A. Krūkļa vārdu. 
Visražīgākā sadarbība dziesmu tekstu jomā dzejniekam bijusi tieši ar Maestro, kopīgi sarakstot 
daudz tautā iemīļotu dziesmu. Klausoties tajās, dažubrīd pat šķiet, ka Krūkļa dziesmu teksti raks-
tīti ar īpašu melodiskuma kodu, kas tik dabiski savij tos ar melodiju.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048323
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048420
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048386
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047101
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Kopkataloga Id: 001047901
Lagzdiņa, Gunita. lāde vaļā : romāns / Gunita Lagzdiņa ; Natālijas Kugajevskas 
vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 303, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9350-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai patiesības noklusēšana ir melošana? Vai noslēpuma neatklāšana ir at-
taisnojama, ja tas draud izpostīt kāda cita pasauli? Vai ir iespējama kopdzīve, mītot katram savā 
valstī? Vai nodevību var piedot, un vai ikviens ir pelnījis otru iespēju? Tie ir jautājumi, kurus 
romāna autore uzdod grāmatas 4. vāka tekstā. Un kas tā par lādi, kura veras vaļā? Veras lēnām, 
soli pa solim atklājot lasītājam ilgi glabātus un ne tik senus noslēpumus. Tie vēsta par noklusē-
tiem notikumiem galvenās varones Ances dzīvē, taču šie notikumi jāvērtē, atbildes uz minētajiem 
jautājumiem jāmeklē lasītājam. Līdz ar to romāns rosina domāt gan par to, kā neprātīga rīcība 
jaunībā mēdz izdarīt savas korekcijas iecerētajā dzīves ceļā, gan arī par to, vai šīs korekcijas vien-
mēr liek vilties un nožēlot paveikto.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001047324
Lejiņa, Virdžīnija. Straupes pilskungi : romāns / Virdžīnija Lejiņa, Jānis Lejiņš ; 
redaktors Guntis Berelis ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, 
[2021]. — 262, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-595-27-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieks Jānis Lejiņš, latviešu literatūrā svarīgās un vērienīgās vēsturis-
kās triloģijas „Zīmogs sarkanā vaskā” autors, kopdarbā ar televīzijas režisori Virdžīniju Lejiņu, 
visu laiku populārākā TV seriāla „Likteņa līdumnieki” veidotāju, radījuši līdz asarām smieklīgu, 
brīžam aizkustinošu, tomēr kopumā itin skarbu detektīvparodiju — romānu par 21. gadsimta 
sākuma Latviju, tās labticīgiem darbarūķiem, kas brīžiem pārkvalificējas par piedzīvojumu mek-
lētājiem (un arī atradējiem), veikliem, mazāk veikliem un pavisam neveiksmīgiem blēžiem, bīs-
tamiem un gana agresīviem biznesmeņiem, kuru mahinācijas tālu pārsniedz Latvijas robežas. 
Autori krāšņi un precīzi izzīmē Latvijas sociālo un ģeopolitisko ainavu, kur galveno varoņu — 
grūtdieņu glābēju un blēžu tiesātāju — lomas tikušas bariņam alkohola izmocītu Straupes pilī 
ierīkotās dziedinātavas pacientu.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001047982
Manfelde, Andra. Uzzīmē baltu lietu / Andra Manfelde ; ilustrācijas: Neonilla 
Medvedeva ; redaktore Marika Rozenberga ; dizains: Anna Aizsilniece ; foto-
grāfs: Raimo Lielbriedis. — Rīga : Aminori, [2021]. — 118, [7] lpp. : ilustrācijas ; 
22×28 cm. — ISBN 978-9934-612-00-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Andras Manfeldes „Uzzīmē baltu lietu” ir autobiogrāfiskos motīvos balstīts 
miniatūru krājums, kas tapis sadarbībā ar mākslinieci Neonillu Medvedevu. Grāmatas galvenā 
varone ir meitene, kura grib kļūt par gleznotāju. Izrādās, ka tas nemaz nav viegli — ir jāprot ne 
tikai zīmēt, gleznot, veidot, dzēst, strādāt ar tušu un piekņopēt papīru, bet arī izzināt dabu un iz-
prast citu mākslinieku paveikto. Ceļā uz mākslu meitene sastopas ar perspektīvu, lazēšanu, krāsu 
romantiskajiem un sarežģītajiem nosaukumiem. Grāmatā tiek uzdoti arī dažādi svarīgi jautājumi, 
piemēram, kas ir māksla un kā iedabūt lapā ziloni.

UDK	 821.174-312.6+821.174-3

Kopkataloga Id: 001047633
Pohodņeva, Maija. Tumsas inversija : romāns / Maija Pohodņeva, Modris Pel-
sis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 202, [1] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes trilleris). — „Tum-
sas inversija” ir Maijas Pohodņevas un Modra Pelša otrā grāmata par pasūtījuma 
slepkavībām, kurā aprakstītie notikumi aizsākās romānā „Nedzeniet pēdas snai-
perim” un turpinās grāmatās „Naida simetrija” un „Prāgas pastkartes”. — ISBN 
978-9934-0-9081-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bijušā policista vēlme turpināt vajāt slepkavu ir tikai pirmais solis nepareizo 
lēmumu ķēdē, kur ne vienmēr tieši sieviete ir vājākais posms. Meklējot atbalstu pie ienaidnieka, 
kļūdās tie, kuri aizmirsuši: briesmas nav pazudušas, tās tikai uz mirkli ir iesnaudušās. Vai algota-
jam slepkavam izdosies izgaist, izmantojot cilvēku, kurš viņu vēl arvien mīl?.

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047901
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047324
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047982
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047633
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Kopkataloga Id: 001047111
Polis-Polītis, Uldis. Mākonīša māja / Uldis Polis-Polītis ; māksliniece Sandra 
Vingre ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; vāka grafiskais noformējums: Ivars 
Vimba. — Rīga : Jumava, [2021]. — 85, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-
9934-20-481-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vasaras debesīs mīt arī baltie spalvu mākonīši. Tie ir tie īstie. Baltos spalvu 
mākonīšus vajag pavērot. Reizēm tie līdzinās aitiņām, bet citreiz zirdziņiem. Vējiņš mākonīšus 
vizina, dažreiz vējiņš tos sakārto garā virtenē. Tā viņi spēlējas visu vasaru. Tad kāds mākonītis 
nolaižas lejā, krāsainā pļavā. Tur viņš no pieneņu pūkām uzceļ sev māju un atkal paceļas debesīs. 
Skaista ir mākonīša māja.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001046819
Rupenheite, Ieva. palaidiet sievieti : dzeja / Ieva Rupenheite ; redaktors Kārlis 
Vērdiņš ; mākslinieks Jānis Murovskis. — [Rīga] : Neputns, [2021]. — 103 lpp. : 
ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-601-17-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis ir Ievas Rupenheites ceturtais dzejoļu krājums. „Kopš krājuma „nepāriet” 
ir pagājis laiks un radusies nepieciešamība pēc jaunas grāmatas, kurā, iespējams, autores liriskā 
varone būs zaudējusi pēdējā lirisma paliekas,” tā saka autore, piebilstot, ka „nosaukums nepre-
tendē uz sociālkritisku vēstījumu un tam ir visai attālināts sakars ar feminisma noskaņām. Tā ir 
rinda no dzejoļa”. Dzejoļi atklāj mērķtiecīgu darbu ar valodu, kas ļauj ieraudzīt pasauli neparastā 
gaismā. Pat visikdienišķākā situācija var kalpot par atspēriena punktu valodas piedzīvojumam, 
kas mēdz „aizšaut” lasītāja asociācijas negaidītos virzienos.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001047650
Sabanska, Inita. Rasas pilienā atmirdzoties : haiku / Inita Sabanska ; noformē-
jumam izmantoti autores grafikas darbi. — [Rīga] : [Inita Sabanska], 2021. — 
107 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Teksts latviešu valodā, autores tulkojums krievu 
un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-9010-1-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejoļu krājums „Rasas pilienā atmirdzoties” ir radies japāņu lirikas iespai-
dā. Haiku lirika piesaista ar savu lakonismu, poētismu un filozofisko dziļumu. Precīzi atrasts 
vārds, kas ietērpts poētiskā veidā, liek ieskatīties daudz dziļāk cilvēka dvēselē un pasaulē.

UDK	 821.174-1=030.174=174’282+821.174-1=030.174=161.1

Kopkataloga Id: 001047648
Sabanska, Inita. Vēstules uz Japānu : dzeja / Inita Sabanska. — [Rīga] : [Inita 
Sabanska], 2021. — 151, [7] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-9010-2-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejā apcerēta emocionālā mijiedarbība ar apkārt notiekošo. Mēs katrs ar 
savām domām, jūtām un emocijām tieši saskaramies ar citiem procesiem. Tie atstāj pēdas mūsu 
dvēselē. Dzeja ir virzība bezgalīgajā pasaulē.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001048358
Saule, Mora. Ielaist sirdī mīlestību : dzejas izlase / Mora Saule ; sastādītāja Ag-
nese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 148 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-600-47-0 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047111
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046819
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047650
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047648
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048358
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Kopkataloga Id: 001048472
Seleckis, Vilis. Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās / Vi-
lis Seleckis ; redaktore Zaiga Lasenberga. — [Rīga] : Klio ABC, [2021].

Otrā grāmata, Nāves cilpā. — 264 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8589-4-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Otrajā grāmatā turpinās stāsts, kas sākās pirmajā izdevumā „Oligarhs un viņa 
sievietes”. Noslepkavotās Villijas Dāles meitai Ingai kopā ar viņas draugu detektīvu Loriju Rūtu 
jāaizstāv savs gods un īpašums, ko viņa mantojusi no mātes. Oligarhs Mikoss un viņa piepalīgi 
izdomājuši viltīgu plānu, kā aplaupīt Ingu. Cīnīdamies par savu taisnību, Inga un Lorijs nonāk 
uz nāves sliekšņa, vairākas dienas vada, juzdamies tā, it kā viņu kaklā būtu uzmesta cilpa. Meitai 
palīgā dodas viņas tēvs dzejnieks Vilmārs Daugars. Arī viņš nonāk līdz nāves slieksnim…

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001048328
Stepēna, Maija. Suņuburkšķis / Maija Stepēna ; sastādītāja Agnese Piļāne. — 
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 135, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-
45-6 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001048344
Šaicāne, Ilze. Paturi manu plaukstu savējā : dzeja, miniatūras, esejas, pārdomas / 
Ilze Šaicāne ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 
208 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-600-51-7 (iesiets).
UDK	 821.174(081.2)

Kopkataloga Id: 001046827
Šnipke, Gunta. Desmit desas debesīs / Gunta Šnipke ; ilustrējis Andrejs Pri-
gičevs ; redaktore Inese Zandere ; Māra Garjāņa dizains. — Rīga : Mansards, 
[2021]. — 24, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-12-251-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Desmit desas debesīs” ir Guntas Šnipkes ceturtā grāmata, šoreiz veltīta tiem, 
kuri vēlas pēc iespējas ātrāk kļūt lieli, taču tādi vēl nav kļuvuši — katrā ziņā ikvienam, kurš prot 
skaitīt līdz desmit un tālāk.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001048362
Špillere, Inta. Atmiņu svece : dzeja / Inta Špillere ; sastādītāja Agnese Piļā-
ne ; vāka dizaina izstrāde: Elīna Salaka. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 
201 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-44-9 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048472
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048328
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048344
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046827
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048362
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Kopkataloga Id: 001046756
Zaķe, Ingrīda. Jūras valsis : romāns / Ingrīda Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 191, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2021/6 
(264)). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934159022. — 
ISBN 978-9934-15-901-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Aksels savā trīsdesmitajā dzimšanas dienā jūtas viens un pamests — tēvs 
miris, ar māti attiecības sabojājušās pēc viņas aiziešanas no ģimenes, arī attiecības ar draudzeni 
izirušas. Tādēļ bērnības drauga Gastona negaidītā dāvana — brauciens ar prāmi uz Stokholmu — 
šķiet vēl jo patīkamāka. Uz klāja Aksels sastop arī māti ar viņas otro vīru un tēva brāli Visvaldi. 
Turklāt izrādās, ka Gastons, sarīkojot jubilejas ballīti draugam, iecerējis atklāt viņa tēva nāves 
noslēpumu. Taču izdzenāt pagātnes ēnas ir grūts un bīstams darbs…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001047645
Zeibots, Andris. Plīva / Andris Zeibots ; redaktors Kristaps Vecgrāvis. — Rīga : 
Literatūras kombains, 2021. — 128 lpp. ; 19 cm. — (Ārpus laika ; Pirmā grāma-
ta). — ISBN 978-9934-8865-7-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  A. Zeibota jaunais dzejoļu krājums sevī uzsūc cilvēka esamības, refleksijas 
un kultūras kvintesences īsi pirms mirkļa, kad tas kļūst nenozīmīgi. Nav nekāds brīnums, ka šāds 
skata punkts un tā perspektīva ļauj radīt tādas poētiskas gleznas, kādas līdz šim latviešu literatū-
rā nav bijis. Krājums ir savpata radošā pulsa apliecinājums, kas skan ārpus ierastajām laika ko-
ordinātēm, gluži kā no citpasaules saņemts signāls. Neērti poētiski vaicājumi par esmi, cilvēcību, 
vēstures un kultūras ritu šo krājumu pielīdzina episkam vēstījumam, kurš mums kā arheoloģisks 
atklājums ir pieejams fragmentāri.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001047622
Ziedonis, Imants. Tā gribas dzīvi apgaismotu… : dzejas izlase / Imants Ziedonis ; 
sakārtojis Rimants Ziedonis ; redaktore Gundega Sēja ; Guntas Plotkas grāma-
tas vāka un iekšlapu dizains ; [ievads]: Evelīna Ziedone. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 92, [4] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9445-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieka Rimanta Ziedoņa atlasītie un sakārtotie tēva Imanta Ziedoņa dze-
joļi ļaus ielūkoties dzejnieka atstātajā mantojumā no jauna skatpunkta. Izlasē „Tā gribas dzīvi 
apgaismotu” satiekas trīs paaudzes. Katra jauna izlase savā ziņā atklāj kādu citu niansi par dau-
dziem labi zināmā un daudziem ļoti mīlētā Imanta Ziedoņa daiļradi, jo dzejolis ar dzejoli, līdzās 
stāvot, veido sarunu, kurā vērts ieklausīties.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001046077
Želve, Kristīne. Grosvaldi : romāns / Kristīne Želve ; literārā redaktore Cilda 
Redliha ; māksliniece Anta Pence. — Rīga : Neputns, [2021]. — 444, [3] lpp. : ģe-
nealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Apvāka noformējumam izman-
tots Ievas Stūres zīmējums. — Bibliogrāfija: 444. lpp. — ISBN 978-9934-601-13-2 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kristīnes Želves romāna „Grosvaldi” centrā ir Latvijas vēsturē nozīmīga ģi-
mene — Grosvaldi, un viņu gaitas turpat simt gadu garumā. Romānā savijas dažādi laiki, vietas 
un valodas, vēsturiskā leksika un mūsdienu cilvēka valoda, Belle Époque šarmantais vieglums 
un Latvijas valsts dzimšanas un bojāejas skarbums, azartiska rotaļa un smeldzīga nopietnība, 
autentiskas Grosvaldu vēstules un dienasgrāmatas un autores iztēle, uzburot spilgtu, niansēm 
bagātu un pārsteidzošu Grosvaldu dzimtas pasauli un laikmetu, kuru viņiem bija lemts izdzīvot.

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 001047107
Лойтерштейн-Савельева, Эрика. Приключения трактора Эрни / Эрика 
Лойтерштейн-Савельева ; иллюстрации: Кристапс Аузенбергс ; художе-
ственное оформление Иварс Вимба ; ответственный редактор Санта Ку-
грена. — Рига : Jumava, [2021]. — 40, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-20-476-0 (iesiets).
UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046756
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047645
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047622
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046077
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047107
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821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001047895
Kinnunens, Tommi. Stikla upe : trīs dienu romāns / Tommi Kinnunens ; no 
somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 268, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Pintti. — ISBN 978-
9934-0-9407-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Stikla upe” ir trīs dienu un trīs marginālu sabiedrības locekļu romāns, kura 
darbība norit pagājušā gadsimta 40. un 50. gados. Tīneļu ģimenes bērni ir uzauguši stikla fabri-
kas ēnā. Jusi ir garīgi atpalicis, taču pasauli redz detalizētāk un asāk nekā citi. Helmijai nav spēka 
būt labai mātei un tikt galā ar zaudējumu. Negodā kritušajai Railijai jāizcīna sava vieta aizsprie-
dumainajā un noslēgtajā ciema sabiedrībā.

UDK	 821.511.111-31

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 001048295
Kivirähk, Andrus. Kocenieki un tāsenieces / Andruss Kivirehks ; no igauņu va-
lodas tulkojis, ievads: Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa ; ilustrācijas 
Andress Rehu (Andres Rõhu). — Rīga : Pētergailis, [2021]. — 70, [1] lpp. : ilustrā-
cijas ; 16 cm. — Oriģinālnosaukums: Puulased ja tohtlased. — ISBN 978-9984-33-
534-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Populārā igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka grāmata „Kocenieki un tāse-
nieces” ir savdabīgs fantastikas, absurdisma, politiskās satīras un nesenās vēstures apvienojums. 
Šo darbu viņš rakstījis, balstoties uz igauņu folklorista Frīdriha Reinholda Kreicvalda tautas pa-
sakas „Kocenieks un tāseniece” motīviem. Andrusa Kivirehka garstāstā darbība norisinās Igau-
nijas Dziesmotās revolūcijas laikā, kad vēstītājs — trīsdesmit gadus vecais jaunietis kopā ar pie-
redzējušo Tautas frontes priekšsēdētāju Voldemāru Kallelu iesaistās Baltijas ceļa organizēšanā. 
Kādā Igaunijas neapdzīvotā vietā Kallelas kļūdas dēļ trūkst cilvēku, un tas nozīmē, ka Baltijas ceļā 
ir „caurums”. Līdzīgi kā Kreicvalda pasakā, arī šajā stāstā ar burvestības palīdzību pirtī tiek radīti 
trīsdesmit jaunieši — no malkas pagalēm kocenieki, no pirtsslotām tāsenieces. Lai tas tā notiktu, 
vecais Kallela ir spiests ziedoties — dot trīs asins lāses Nelabajam. Kad kocenieki un tāsenieces 
mistiskajā veidā ir kļuvuši par sabiedrības daļu, jaunais cilvēks iesaistās viņu ķeršanā.

UDK	 821.511.113-34

Kopkataloga Id: 001047910
Valters, Edgars. Pieklājīgais pūķis Justuss un princese Miniminnija / Edgars Val-
ters ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 56 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Lugu lahkest lohe Justusest ja printsess Miniminnist. — ISBN 978-
9934-0-9333-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pūķi ir lieli un noslēpumaini, bieži daudzgalvaini un briesmīgi radījumi. Tiem 
īpaši patīk princeses. Pūķim Justusam ir tikai viena galva, taču arī viņš ir milzīgs un nepieciešamī-
bas gadījumā var nobiedēt. Tomēr parasti viņš ir laipns, atsaucīgs un sabiedrisks, tāpēc kļūst par 
labu draugu skaistajai un gudrajai princesei Miniminnijai.

UDK	 821.511.113-93-32

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001047928
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont 
Latvija, [2021].

Kucēnu vakarstāsti. — 70 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Goodnight Pups. — ISBN 978-9934-
16-999-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā stāstu grāmatā uzzināsi, kā kucēni savalda dronus, salabo satelītu, lai 
visi varētu noskatīties iecienīto seriālu, un palīdz atrast īsto mājvietu kukaiņēdājam augam.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047895
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048295
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047928
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904  Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras liecības

Kopkataloga Id: 001047408
Ose, Ieva. Turaidas pils 13.-18. gadsimta koka un metāla trauki un galda piede-
rumi : katalogs = Wooden and Metal Vessels and Cutlery at Turaida Castle in the 
13th-18th Centuries : catalogue / sastādījusi Ieva Ose ; foto: Agris Tabaks ; zī-
mējumi: Daiga Pjatkovska ; tulkojums angļu valodā: Maija Treilona ; redaktores: 
Ināra Stašulāne (latviešu valodā), Antra Legzdiņa (angļu valodā) ; mākslinieks: 
Andris Nikolajevs. — Rīga : Zinātne, [2021]. — 158, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 151.-158. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-599-14-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jaunais katalogs turpina Turaidas muzejrezervāta krājumā glabāto arheolo-
ģisko senlietu publikāciju sēriju. Izdevumā apkopotas ziņas par Turaidas pilsdrupu 1976.-2000. 
gada arheoloģiskajos izrakumos prof. Jāņa Graudoņa vadībā atrastām vairāk nekā 120 senlietām. 
Tā ir neliela daļa no tiem priekšmetiem, kas gadsimtu gaitā ir lietoti mūra pils kungu un kalpo-
tāju vajadzībām — gan dažādu pārtikas produktu pārvadāšanai un uzglabāšanai, gan maltīšu 
gatavošanai, gan ēšanai pie ēdamgalda. Katalogs sastāv no divām daļām. Pirmajā ievietots ap-
raksts, kurā aplūkoti viduslaiku un agro jauno laiku koka un metāla trauku veidi, to izgatavošanas 
process un datējums. Darba otrā daļa ir katalogs, kurā iekļauti Turaidas pilsdrupās atrasta 121 
priekšmeta attēli, īsi apraksti un datējums.

UDK	 904(474.362)”12/17”(083.82)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001047120
Hānbergs, Ēriks. Amata tecēs arī aizparīt : tencinājumpaudumi laba garastāvok-
ļa uzturētājiem Amatas novada divdesmit gadu ritumā / Ēriks Hānbergs ; māksli-
nieks Agris Liepiņš ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta 
Kārkliņa. — Rīga : Jumava, [2021]. — 163, [1] lpp., 20 nenumurētas lpp. ielīmes : 
ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-477-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata stāsta par Amatas novadu un tās iedzīvotājiem 20 gadu garumā, 
kopš novads pastāv. Par apskates objektiem, sadzīvi, kultūru, saimniecību, sasniegumiem. Inter-
vijās ar novada iedzīvotājiem redzam novada dzīvi un attīstību gadu gaitā viņu acīm un māksli-
nieka Agra Liepiņa meistarīgos portretējumos ieraugām arī ievērojamos novadniekus.

UDK	 908(474.365)

Kopkataloga Id: 001047130
Mana Madona / [priekšvārds]: Agris Lungevičš ; atbildīgie redaktori: Zigmun-
ds Bekmanis, Liene Soboļeva ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; teksts: Mado-
nas novada pašvaldība ; Ivara Vimbas grafiskais noformējums ; [pēcvārds]: Rai-
monds Vējonis. — Rīga : Jumava, [2021]. — 156, [3] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
notis, kartes, portreti, tabulas ; 24 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-
20-484-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pārcilājot vēstures liecības un senas fotogrāfijas, meklējot interesantus fak-
tus un uzklausot stāstus pa mūsdienās paveikto, vēlējāmies parādīt, cik ļoti ir izaugusi Madona 
un tās apkaime vairāk nekā simts gados, kopš te uzcelta dzelzceļa stacija un sākusi veidoties 
apdzīvota vieta. Visos laikos cilvēki ir gribējuši dzīvot labāk, un to vēlas arī 21. gadsimta madonie-
ši — veidot savu pilsētu par labāko dzīves un darba vietu sev un nākamajām paaudzēm.

UDK	 908(474.369)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047408
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047120
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047130
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929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001048166
Solozemnieks, Jānis. Mans tēvs un viņa līdzcilvēki / Jānis Solozemnieks. — [At-
kārtots, papildināts izdevums]. — Rīga : [izdevējs nav zināms], 2020. — 156 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
UDK	 929(474.369)

930.85  Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 001045171
Latvijas kultūras vēsture / sastādītājs Ojārs Spārītis ; autori: Zane Balčus, Dainis 
Bērziņš, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Eduards Dorofejevs, Jana Dreimane, 
Jānis Krastiņš, Lidija Leikuma, Lilija Limane, Agnese Logina, Gatis Ozoliņš, Edīte 
Parute, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Jānis Siliņš, Ojārs Spārītis, Edvarda Šmite, 
Andris Šnē, Līga Ulberte, Maira Valtere, Pēteris Vanags, Viesturs Zanders, Ingrīda 
Zemzare ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene 
Soboļeva ; zinātniskie redaktori: Jana Dreimane, Anna Frīdenberga, Ieva Kalni-
ņa, Venta Kocere, Mārtiņš Mintaurs, Inga Pērkone-Redoviča, Rihards Pētersons, 
Sandra Ratniece, Inese Žune ; literārā redaktore Sandra Skuja. — Rīga : Jumava, 
[2021]. — 751 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-20-479-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata, kura veidota Dr.habil.art. Ojāra Spārīša virsvadībā kopā ar dažādu 
kultūras nozaru pētniekiem un profesionāļiem, vispusīgi aptver dažādas kultūras jomas Latvijā, 
dokumentējot Latvijas kultūras vēstures ainu daudzu gadsimtu garumā. Šī grāmata ir nozīmīgs 
notikums 21. gadsimta kultūrā Latvijā, jo kvalitatīvi un visaptveroši vēstīs par unikālo kultūr-
mantojumu Latvijā. Grāmatā katrai kultūras nozarei ir veltīta atsevišķa nodaļa, bagātīgi iekļaujot 
arī pēdējās desmitgades aktuālās norises Latvijas kultūrā ar pārskatāmu, hronoloģiski izkārtotu 
notikumu tabulu, literatūras avotiem un bagātīgu vizuālo materiālu. Grāmata būs vērtīgs izziņas 
avots skolēniem, studentiem, kultūras cienītājiem un vēstures interesentiem Latvijā un ārpus tās 
robežām, kā arī lielisks veids kā nodot tālāk jaunajai paaudzei šo nozīmīgo mantojumu. Grāmatas 
vizuālo materiālu kopumā veido vairāk nekā 1000 fotogrāfijas.

UDK	 930.85(474.3)(082)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001037193
Valsts izglītības satura centrs. Vēsture II : padziļinātā kursa programmas pa-
raugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Aija Biteniece, Valdis Klišāns un 
Liene Ozoliņa ; mācību satura recenzente Inese Berga ; zinātniskais recenzents 
Juris Goldmanis ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) : tabulas ; 1,03 MB. — Ietver 
bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-24-002-7 (PDF).

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

UDK	 94(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048166
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045171
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037193
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94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001038422
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi = The Scholarly Readings of Young His-
torians : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē / krājuma sastādītāji: Ilze 
Boldāne-Zeļenkova, Alberts Rokpelnis ; zinātniskā redkolēģija: Dr.hist. Viktori-
ja Bebre, Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr.hist. Rūdolfs Brūzis, Dr.hist. Anita 
Čerpinska, Dr.hist. Eva Eihmane, Dr.hist. Edvīns Evarts, Dr.hist. Uldis Neiburgs, 
Dr.hist. Guntis Zemītis ; redaktores: Ruta Puriņa (latviešu valodā) un Andra Dam-
berga (angļu valodā) ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; Valmieras pilsētas pašvaldī-
bas Valmieras muzejs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2020.

V [5]. — 1 tiešsaistes resurss (165 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti, ta-
bulas ; 7,56 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 
9789934186110 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Izdevums „Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” sasniedzis piektā krājuma 
slieksni. Tajā iekļauti desmit jauno zinātnieku raksti, kuru pamatā ir referāti, kas tika nolasīti tāda 
paša nosaukuma starptautiskā konferencē. Valmieras muzejā notiekošā konference ir ikgadējs 
zinātniskās dzīves notikums, ko nodrošina LU Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs.

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=001038422
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