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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 001043075
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (78 : 2020 : Rīga, Latvija). Bib-
liotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija. Bibliotēkzinātnes un infor-
mācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums : Latvijas Universitātes 78. starptautiskā 
zinātniskā konference un Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā kon-
ference / sastādītāja Mārīte Saviča ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; Latvi-
jas Universitāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(60 lp., PDF) ; 603,29 KB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-
676-9 (PDF).
UDK	 02(062)+001.102(062)

06  Vispārīga rakstura organizācijas

Kopkataloga Id: 001042220
Kažoka, Iveta. Pētījums par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Lat-
vijā 2020-2024 : Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmas un 
risinājumi / pētījuma autores: Iveta Kažoka, Agnese Frīdenberga, Līga Stafecka, 
Sintija Tarasova ; Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. — [Rīga] : [Sabied-
riskās politikas centrs PROVIDUS], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (91 lp., PDF) : 
diagrammas, tabulas ; 18,39 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Pētījuma mērķis ir pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) datu un si-
tuācijas analīzes veikšana, lai identificētu PSO darbības formas un jomas, finanšu apjomus un 
plūsmas.

UDK	 061.2(474.3)(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043075
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042220
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001047686
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : darbošanās / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita 
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore 
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

1, Pasaku tēli. — 14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
29 cm. — „3+ gadi”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pasakų 
veikėjai. — ISBN 978-9934-0-9388-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ikviens zina, ka pasakas bagātina iztēli. Stāsti un tēlu dažādība skar bērna 
jūtas un veicina viņu radošumu. Tādēļ šie uzdevumi ir īpaši.

UDK	 087.5+373.2(076)

Kopkataloga Id: 001047690
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : darbošanās / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita 
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore 
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

2, Drošība uz ielas. — 14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilus-
trācijas ; 29 cm. — „3+ gadi”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Saugus eis-
mas. — ISBN 978-9934-0-9389-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bērns aizvien vairāk iepazīst pasauli, tāpēc, zinot svarīgākos noteikumus 
drošai uzvedībai uz ielas, viņš varēs izvairīties no nevēlamiem pārsteigumiem. Šajā darbošanās 
grāmatiņā bērns ne tikai uzzinās daudz būtiskas informācijas, bet arī attīstīs loģisko domāšanu, 
valodas prasmes un katrā lappusē atradīs jaunus faktus.

UDK	 087.5+373.2(076)

Kopkataloga Id: 001047698
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : darbošanās / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita 
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore 
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

3, Rotaļas. — 14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
28 cm. — „3+ gadi”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Vaikų žadimai. — ISBN 
978-9934-0-9390-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rotaļāties patīk it visiem — gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tādi ir arī uzde-
vumi šajā grāmatiņā. Ar katru izpildīto uzdevumu bērns labāk pratīs izmantot iegūtās zināšanas, 
attīstīs savu domāšanu un valodas prasmes.

UDK	 087.5+373.2(076)

Kopkataloga Id: 001047701
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : darbošanās / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita 
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore 
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

4, Pieklājīga uzvedība. — 14 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 28 cm. — „3+ gadi”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Mandagus 
elgesys. — ISBN 978-9934-0-9391-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Uzdevumu grāmatiņa palīdzēs bērnam iemācīties pieklājīgās uzvedības pa-
matnoteikumus un pieklājības frāzes.

UDK	 087.5+373.2(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047686
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047690
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047698
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047701
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Kopkataloga Id: 001047703
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : uzdevumi / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita 
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore 
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

1, Savieno skaitļus!. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm + pielikums 
(1 lp., salocīta 12 lpp.). — „3+ gadi”—Uz vāka. — Pielikumā ieteikumi pieaugu-
šajiem, kā darboties ar esošajiem materiāliem. — Oriģinālnosaukums: Kutis 
akademija. Pirmieji skaičių jungimai. — ISBN 978-9934-0-9392-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ķipara akadēmija paredzēta mūsdienīgai bērna izglītošanai. Tajā ir ievērots 
satura secīgums — no mazuļa pirmās iepazīšanās ar zīmuli līdz spējai patstāvīgi veikt uzdevu-
mus. Darbojoties Ķipara akadēmijā, bērns attīstīs smalko motoriku, acu un rokas koordināciju, 
valodu, iztēli un radošumu.

UDK	 087.5+373.2(076)

Kopkataloga Id: 001047707
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : uzdevumi / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita 
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore 
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

2, Nospiedumi. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — „3+ gadi”—
Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmieji Spaudukai. — ISBN 
978-9934-0-9393-7 (brošēts).

UDK	 087.5+373.2(076)

Kopkataloga Id: 001047709
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : uzdevumi / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita 
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore 
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

3, Locījumi. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — „3+ gadi”—Uz 
vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmieji lankstymai. — ISBN 
978-9934-0-9394-4 (brošēts).

UDK	 087.5+373.2(076)

Kopkataloga Id: 001047711
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : uzdevumi / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita 
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore 
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

4, Grupēšana. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — „3+ gadi”—
Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmieji grupavimai. — 
ISBN 978-9934-0-9395-1 (brošēts).

UDK	 087.5+373.2(076)

Kopkataloga Id: 001047714
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : uzdevumi / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita 
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore 
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

5, Emocijas. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — „3+ gadi”—Uz 
vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmosios emocijos. — ISBN 
978-9934-0-9396-8 (brošēts).

UDK	 087.5+373.2(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047703
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047707
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047709
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047711
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047714
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Kopkataloga Id: 001047719
Bakše, Ilona. Ķipara akadēmija : uzdevumi / Ilona Bakše ; māksliniece Jurgita 
Juškaite-Jukaitiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; [redaktore 
Indra Putre]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

6, Darbiņi. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — „3+ gadi”—Uz 
vāka. — Oriģinālnosaukums: Kutis akademija. Pirmieji darbeliai. — ISBN 978-
9934-0-9397-5 (brošēts).

UDK	 087.5+373.2(076)

Kopkataloga Id: 001048193
Dimza-Dimme, Diāna. Princese un krelles : krāsojamā grāmata / zīmuļoja Di-
āna Dimza-Dimme ; sastādīja Laura Dravniece un Elīna Bērziņa ; noformējums: 
Tatjana Raičiņeca ; Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. — [Rīga] : Latvijas Na-
cionālais mākslas muzejs, 2020. — 7 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmata tapusi projekta „Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms 
Baltijas valstu mākslā” ietvaros. Nacionālais mākslas muzejs bērniem sagādājis izkrāsojamu 
stāstu par muzeja apmeklētāju iemīļoto J. Rozentāla gleznu „Princese ar pērtiķi”, kas tapusi 1913. 
gadā. Grāmatiņa atklāj iztēlotu piedzīvojumu, kurā jauna meitene pārsteidzoši kļūst par nozīmī-
gās gleznas modeli — austrumu princesi!

UDK	 087.5+75.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001049814
Laukos : darbojies ar prieku! : salokāma grāmata / [ilustrācijas]: Amy Zhing. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 1 salokāma grāmata (12 nenumurētas lpp.) : ilus-
trācijas ; 17 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Farm Stickers 
Play Scenes. — ISBN 978-9934-0-9016-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas lapās ir divi lieli atlokāmi attēli — melnbalts un krāsains. Izkrā-
sojot melnbalto attēlu, bērns piedzīvos pavisam neparastu gadatirgu lauku sētā. Komplektā ar 
grāmatu ir vairāk nekā 300 parasto uzlīmju un 65 mīkstās uzlīmes — tās labi noderēs krāsaino 
attēla papildināšanai.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047939
Lācēna rosīgā diena / [dizains]: Justine Ablett. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 
6 nenumurētas auduma lpp. : ilustrācijas ; 16×16 cm. — (Čibu-čabu grāmatiņa). — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Little Bear’s Busy Day. — ISBN 
978-9934-0-9018-9.

A n o t ā c i j a :  Pavadot dienu kopā ar lācēnu, kurš dzīvo čibu-čabu grāmatiņā, mazulis ie-
pazīs tuvākās apkārtnes lietas. Bērniņam patiks grāmatiņas čaukstošās lapas, vākā iestrādātais 
pīkstulis un viegli satveramās grāmatzīmes.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001047940
Man patīk dzīvnieki / [dizains]: Justine Ablett. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 
6 nenumurētas auduma lpp. : ilustrācijas ; 16×16 cm. — (Čibu-čabu grāmati-
ņa). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My First Animals. — 
ISBN 978-9934-0-9017-2.

A n o t ā c i j a :  Čibu-čabu grāmatiņa iepazīstinās mazuli ar vairākiem dzīvniekiem. Bērni-
ņam patiks grāmatiņas čaukstošās lapas, vākā iestrādātais pīkstulis un viegli satveramās grā-
matzīmes.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047719
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048193
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049814
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047939
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047940
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Kopkataloga Id: 001049813
Savvaļā : darbojies ar prieku! : salokāma grāmata / [ilustrācijas]: Yoss Sán-
chez. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 1 salokāma grāmata (12 nenumurētas 
lpp.) : ilustrācijas ; 17 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Gi-
raffe-Tastic Sticker Play Scenes. — ISBN 978-9934-0-9015-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas lapās ir divi lieli atlokāmi attēli — melnbalts un krāsains. Izkrāso-
jot melnbalto attēlu, bērns piedzīvos pavisam neparastu savvaļas ballīti. Komplektā ar grāmatu 
ir vairāk nekā 300 parasto uzlīmju un 64 mīkstās uzlīmes — tās labi noderēs krāsainā attēla 
papildināšanai.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001049808
Veba, Hollija. Atjautīgie kaķēni : uzlīmes un uzdevumi / Hollija Veba ; redaktore 
Sarmīte Lomovceva ; tulkojums latviešu valodā: Aija Biezaite. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 24 lpp., 8 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Kitten Fun: Sticker and Activity Book. — ISBN 978-9934-0-9144-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata patiks visiem kaķu mīļiem. Te ir gan skaisti kaķēni, ko krāsot un 
izdaiļot ar uzlīmēm, gan dažādas vārdu mīklas un bilžu uzdevumi. Pēc tam var ērti iekārtoties 
omulīgā vietā un priecēt sevi ar Hollijas Vebas stāstu par kādu melnbaltu kaķēnu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001049812
Veba, Hollija. Draiskie kucēni : uzlīmes un uzdevumi / Hollija Veba ; redaktore 
Sarmīte Lomovceva ; tulkojums latviešu valodā: Aija Biezaite. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 24 lpp., 8 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Perfect Puppy: Sticker and Activity Bbook. — ISBN 978-9934-0-
9145-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī uzlīmju un uzdevumu grāmata sagādās daudz prieka suņu mīļiem. Te būs 
ko palauzīt galvu — bilžu mīklas, burtu rūtis, labirinti, lai pēc tam ērti ieritinātos dīvānā un pala-
sītu sirsnīgu Hollijas Vebas stāstu par kādu kucēnu. Grāmatā atradīsi vairāk nekā 400 uzlīmes ar 
mīlīgiem suņukiem, īpašu durvju norādi un izgriežamu kucēna figūriņu.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049813
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049808
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049812
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001049959
Bērtule, Marika. Bērnības vardarbības pieredze, disociācijas un depresijas 
simptomi saistībā ar suicidalitāti un suicīda mēģinājumiem : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē, apakšnoza-
re: klīniskā psiholoģija / Marika Bērtule ; darba zinātniskā vadītāja Ph.D. Sandra 
Beatrice Sebre ; darba zinātniskais konsultants Dr.psych. Aleksandrs Koļesovs ; 
darba recenzenti: PhD E. Kazlauskis ; Dr.psych. J. Koļesņikova ; Dr.psych. B. Mar-
tinsone ; Latvijas Universitāte. Psiholoģijas, pedagoģijas un mākslas fakultāte = 
Childhood Abuse Experiences, Dissociation and Depression Symptoms in Re-
lation to Suicidal Ideation and Suicide Attempts : summary of doctoral thesis, 
submitted for the degree of doctor of psychology, subfield of clinical psycholo-
gy / Marika Bērtule ; supervisor Ph.D. Sandra Beatrice Sebre ; scientific consul-
tant Dr.psych. Aleksandrs Koļesovs ; reviewers: PhD E. Kazlauskis, Dr.psych. J. 
Koļesņikova, Dr.psych. B. Martinsone ; University of Latvia. Faculty of Education, 
Psychology and Art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 60 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 54.-60. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
UDK	 159.98:61(043)

Kopkataloga Id: 001049958
Bērtule, Marika. Bērnības vardarbības pieredze, disociācijas un depresijas 
simptomi saistībā ar suicidalitāti un suicīda mēģinājumiem : promocijas darbs 
psiholoģijas doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu nozarē, klīniskās psi-
holoģijas apakšnozarē / Marika Bērtule ; darba zinātniskā vadītāja Ph.D. S. Sebre ; 
zinātniskais konsultants Dr.psych. A. Koļesovs ; Latvijas Universitāte. — Rīga : 
[izgatavotājs nav zināms], 2021. — 109 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Biblio-
grāfija: 85.-106. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK	 159.98:61(043)

Kopkataloga Id: 001049815
Jakaitiene, Jurgita. Emocijas : attīstoša grāmatiņa / Jurgita Jakaitiene ; no angļu 
valodas atdzejojusi Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 14 nenumu-
rētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Cutie: Developing Book. Emotions. — ISBN 978-9934-0-9513-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kā liecina pētījumi, bērns jau agrīnā vecumā saskaras ar dažādām emocijām 
un viņam tās ir jāsaprot. Tiklīdz bērns sāk runāt, viņam ir svarīgi iemācīties nosaukt vārdā savas 
jūtas. Ar saistošām situācijām, īsām divrindēm un aizrautību, ko sniegs darbošanās ar uzlīmēm, 
grāmata palīdzēs mazulim pazīt trīs galvenās emocijas — prieku, dusmas un bēdas.

UDK	 159.942(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049959
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049958
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049815
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Kopkataloga Id: 001047353
Mārtinsone, Kristīne. Pašpalīdzības un pašvadības iespēju arsenāls krīzes un 
transformāciju laikā: metodes ikvienam / sastādītāja Dr.psych. Kristīne Mār-
tinsone ; recenzenti: Dr.psych. Maija Zakriževska-Belogrudova, Dr.psych. Anda 
Gaitniece-Putāne ; literārā redaktore Inga Lievīte ; dizains: Gundega Kalendra ; 
ievads: Dins Šmits, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs ; Rīgas Stradi-
ņa universitāte. — Rīga : RSU, 2021. — 156 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
24 cm. — Autori: Kristīne Mārtinsone, Aleksandra Mārtinsone, Aleksejs Ruža, 
Ivars Vanadziņš, Nora Jansone-Ratinika, Gundega Kukle, Inese Lietaviete, Mari-
na Brice, Indra Majore-Dūšele, Inese Paiča, Vineta Silkāne, Edijs Zemvaldis, Elīna 
Akmane, Ilva Paupere, Indulis Paičs. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-563-87-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mūsdienu krīzes un transformāciju laikā ir būtiski mainījusies katra cilvē-
ka ikdiena, ietekmējot psihisko un fizisko veselību. Trauksmainais laiks, kas ir radikāli mainījis 
mūsu ikdienu un katram no mums nesis savdabīgus pārbaudījumus, aktualizē tēmu par mūsu 
resursiem un to atjaunošanu, par to, kā, nereti strādājot arvien intensīvāk, saglabāt līdzsvaru. Lai 
palīdzētu jaunu resursu un iespēju meklējumos, veicinātu iesaistīšanos savas un līdzcilvēku psi-
hoemocionālās labklājības nodrošināšanā, šajā izdevumā ir piedāvāti daudzi noderīgi praktiskie 
risinājumi pašpalīdzībai un pašvadībai. Izdevuma saturu veido speciālistu apkopotas teorētiskās 
atziņas un ieteikumi.

UDK	 159.923.2(07)

Kopkataloga Id: 001044610
Mārtinsone, Kristīne. Pašpalīdzības un pašvadības iespēju arsenāls krīzes un 
transformāciju laikā: metodes ikvienam / sastādītāja Dr.psych. Kristīne Mār-
tinsone ; recenzenti: Dr.psych. Maija Zakriževska-Belogrudova, Dr.psych. Anda 
Gaitniece-Putāne ; literārā redaktore Inga Lievīte ; dizains: Gundega Kalendra ; 
ievads: Dins Šmits, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : RSU, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (149 lp., PDF) : ilustrāci-
jas, portreti, tabulas ; 4,35 MB. — Autori: Kristīne Mārtinsone, Aleksandra Mār-
tinsone, Aleksejs Ruža, Ivars Vanadziņš, Nora Jansone-Ratinika, Gundega Kukle, 
Inese Lietaviete, Marina Brice, Indra Majore-Dūšele, Inese Paiča, Vineta Silkāne, 
Edijs Zemvaldis, Elīna Akmane, Ilva Paupere, Indulis Paičs. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-563-86-7 (PDF).
UDK	 159.923.2(07)

Kopkataloga Id: 001048152
Mensons, Marks. Viss ir draņķīgi : grāmata par cerību / Marks Mensons ; no 
angļu valodas tulkojusi Aija Rožlapa ; Renātes Rapšas grafiskais dizains. — [Sa-
lacgrīvas novads] : Sētava, [2020]. — 287 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfi-
ja piezīmēs: 246.-287. lpp. — Oriģinālnosaukums: Everything is F*cked. — ISBN 
978-9934-502-37-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir par cerību, kura vēsta, ka nevajag cerēt. Šajā grāmatā jūs neatra-
dīsiet tādus terminus kā pozitīvā domāšana vai iziešana no komforta zonas, pamācības kā būt lai-
mīgam, kā gūt panākumus, kā nopelnīt miljonu… un līdzīgas saldas konfektītes. Var jau, protams, 
uzlikt rozā brilles un apgalvot, ka dzīve ir absolūti brīnumjauka. Bet reiz pienāks diena, kad arī 
mūsu ielā lukturi nodzisīs. Jā, grāmata brīžiem ir pat ciniska, bet godīga.

UDK	 159.923.2+17.02

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047353
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044610
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048152
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Kopkataloga Id: 001045782
Raščevska, Malgožata. Domāt precīzi vai daudzveidīgi — konverģenta un di-
verģenta domāšana : monogrāfija / Malgožata Raščevska ; recenzenti: Dr.psych. 
Anita Pipere, Dr.psych. Ingūna Griškēviča, Ph.D. Ģirts Dimiņš ; redaktore Ieva 
Zarāne ; vāka un iekšlapu dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universi-
tāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2021. — 118 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — 
(Skolotāju izglītības joma: psiholoģija). — Bibliogrāfija: 110.-118. lpp. un nodaļu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-
18-674-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir veltīta diviem pamata domāšanas veidiem — konverģentai 
un diverģentai domāšanai. Viena ir vairāk saistīta ar loģisku un precīzu domāšanu, bet otra ar 
daudzveidīgu un radošu domāšanu. Grāmata aplūko šo domāšanas veidu saistību ar zināšanām, 
atmiņu, motivāciju, emocijām un personības iezīmēm. Tā ir paredzēta studentiem, psihologiem, 
skolotājiem jauno izglītības pārmaiņu kontekstā un citiem interesentiem.

UDK	 159.955(07)

Kopkataloga Id: 001049703
Raščevska, Malgožata. Domāt precīzi vai daudzveidīgi — konverģenta un di-
verģenta domāšana : monogrāfija / Malgožata Raščevska ; recenzenti: Dr.psych. 
Anita Pipere, Dr.psych. Ingūna Griškēviča, Ph.D. Ģirts Dimiņš ; redaktore Ieva Za-
rāne ; dizains: Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(119 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,76 MB. — (Skolotā-
ju izglītības joma: psiholoģija). — Bibliogrāfija: 111.-118. lp. un nodaļu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-588-5 
(PDF).
UDK	 159.955(07)

Kopkataloga Id: 001049304
Vardecka, Berbela. Pļauka dvēselei : kā vieglāk tikt galā ar aizvainojumu un at-
raidījumu / Berbela Vardecka ; no vācu valodas tulkojusi Baiba Cekule ; Kārlis 
Vērdiņš, atdzejojumi. — 2. izdevums. — Rīga : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, 
[2021]. — 163, [11] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [170.-174.] lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: Ohrfeige für die Seele. — ISBN 978-9934-8873-5-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autore grāmatā akcentē, kurās situācijās mēs esam īpaši jūtīgi un ievainoja-
mi. Latviešu valodā aizvainojums ir vārds, ko cilvēki lieto, lai apzīmētu neskaidro, bet ļoti grūti 
pārdzīvojamo izjūtu, kas saistās ar pāridarījumu attiecībās ar kādu. Grāmata parāda aizvaino-
juma dziļo dabu, ļauj lasītājam reabilitēt un pieņemt to ar pacietību un līdzjūtību. Ar dažādu 
piemēru palīdzību autore pierāda, ka aizvainojums bieži nozīmē arī pielikt punktu nepabeigtiem 
stāstiem.

UDK	 159.942.5

Kopkataloga Id: 001049653
Zusta, Zane. Es esmu Boss : kā atpazīt trauksmi + darba lapas / Zane Zusta ; grā-
matas vāka un ilustrāciju autore Krista Miltiņa ; dizaina autore Vita Lēnerte ; re-
daktore Marika Taube ; [pēcvārds]: Ņikita Bezborodovs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 62, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-9247-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atzīsim — trauksme vienkārši IR. Mājās, darbā, skolā. „Es esmu Boss” atklāj 
vienu no trauksmes šķautnēm — obsesīvi kompulsīvos traucējumus, kas cilvēkam rada bažīgus 
jautājumus (Vai aizslēdzu durvis?) vai prātā zīmē baisus scenārijus (Ja nu iekritīšu bedrē?), tur-
klāt piedāvā veikt kādu rituālu, lai tas nenotiktu (vienreiz, divreiz… vai četrreiz, jo tas ir pāra 
skaitlis!). Pazīstami? Traucējumi var būt izteikti un traucējoši vai „nemanāmi” iekļāvušies dzīves 
ritmā — šī grāmata palīdzēs tos atpazīt!

UDK	 159.922.76(02.053.2)+821.174-93-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045782
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049703
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049304
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049653
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16  Loģika. Epistemoloģija. Zināšanu teorija.  
Loģikas metodoloģija

Kopkataloga Id: 001048728
Зайчик, Семен. Твоя сильная мысль : философия сознания = Your Strong 
Thought : philosophy of consciousness / Семен Зайчик. — Рига ; Берлин : [iz-
devējs nav zināms], 2021. — 224 lpp. : shēma ; 23 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — 
Teksts pārsvarā krievu valodā, daži raksti angļu un vācu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-358-6 (iesiets).
UDK	 165.12

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048728
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001048904
Bujons, Alehandro. Visu draudzes locekļu iesaiste : aicinājums uz kalpošanu / 
Alehandro Bujons ; no angļu valodas tulkojis Andris Pešelis ; redaktore Anit-
ra Roze ; vāka dizains: Ernests Treijs. — Rīga : Patmos, [2021]. — 110, [2] lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Total Mem-
ber Involvement: a Call to Serve. — ISBN 978-9934-548-51-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pilnīgi visu draudzes locekļu iesaiste nozīmē, ka ikviens kaut ko dara Jēzus 
labā, ieskaitot liecināšanu par Viņu neatkarīgi no tā, vai ir ierindas draudzes loceklis, mācītājs, 
vīrietis, sieviete, jaunietis vai bērns.

UDK	 279.14-584+279.14-43

Kopkataloga Id: 001048857
Finlijs, Marks A. Dzīve bez bailēm : cerība grūtos laikos jeb kā dzīvot haotiskā 
pasaulē / Marks A. Finlijs ; no angļu valodas tulkoja Jana Roderte ; redaktore 
Anitra Roze ; vāka dizains: Ernests Treijs. — Rīga : Patmos, [2021]. — 90, [3] lpp. ; 
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Hope for Troubled Times. — ISBN 978-9934-548-
50-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bezdarbs, zaudēti ienākumi, slimības, dabas katastrofas, vardarbība un citas 
nelaimes laupa mieru un prieku miljoniem cilvēku visā pasaulē. Ja šim sarakstam pievienojam 
arī globālo pandēmiju, rodas virkne loģisku jautājumu: kur tajā visā ir Dievs? Vai Viņš ir atbildīgs 
par visu notiekošo? Varbūt stihijas un pandēmijas ir pasaules beigu laika zīme? Ko par notiekošo 
mūsdienu pasaulē vēsta pravietojumi? Kā bez bailēm izdzīvot grūtos laikos? Šajā grāmatā atra-
dīsiet atbildi uz visiem šiem jautājumiem un uzzināsiet, kā saglabāt drošību un cerību, dzīvojot 
haotiskā pasaulē.

UDK	 27-175

Kopkataloga Id: 001047409
Grīvāns, Hugo Maksimilians. Avju gans no Jaunarājiem : cauri Sibīrijas vergu 
nometnēm brīvībā / Hugo Maksimiliāns Grīvāns ; ievads: Dr.med. Jānis Vilberts 
Kļaviņš. — Atjaunotais izdevums. — [Rojas novads] : [Ģipkas evaņģēliski luteris-
kā draudze], 2021. — 190 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-
314-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācītājs Grīvāns izsmeļoši apraksta vairākkārtīgas apcietināšanas, pratinā-
šanas un izsūtījumus soda nometnēs. Okupācijas varas spaidi parādās visos sīkumos. Šī grāmata 
liecina par kalpošanu Dievam, par nesalaužamu ticības spēku, kas nepazīst bailes. Paļaujoties 
Dieva gādībai, mācītājs izturēja smagos dzīves pārbaudījumus.

UDK	 274.5-725(474.3)

Kopkataloga Id: 001049909
Jaunā Derība un psalmi : 1965. gada izdevuma revidētais teksts. — Rīga : Latvijas 
Bībeles biedrība, [2021]. — 347 lpp. ; 24 cm. — ISBN 9789984834931 (kļūda).
UDK	 27-246+27-243.63

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048904
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048857
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047409
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049909
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Kopkataloga Id: 001049967
Kudors, Andis. Ir laiks! : stāsts par atbrīvošanu no azartspēļu atkarības / Andis 
Kudors ; valodas redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Agris Dzilna ; ilustrāci-
jas: Konstance Zariņa. — Rīga : Dāvida armija, 2021. — 254, [1] lpp., 11 nenumurē-
tas lp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-362-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veidota kā autobiogrāfijas un Bībeles studiju žanra apvienojums un 
stāsta par brīvību no atkarības. Kā stāsta grāmatas autors, 2019. gadā viņš piedzīvoja Dieva brīnu-
mainu atbrīvošanu no azartspēļu atkarības un tagad ar dziedināšanas liecību vēlas dalīties pla-
šāk, lai tie, kuri vēl ir atkarībās, iegūtu iedrošinājumu un meklētu palīdzību pie Kristus. Vēstījums 
sadalīts trīs daļās. Pirmā daļa stāsta par Anda ceļu pie Dieva, paklupšanu un ieslīgšanu atkarībā. 
Otrajā un trešajā daļā ir rakstīts par to, kā saņemt Kristus dāvinātu brīvību un kā tajā pastāvēt.

UDK	 27-726.6(474.3)+27-468.6+821.174-94

Kopkataloga Id: 001045825
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Teo-
loģijas un reliģijpētniecības sekcija. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zi-
nātniskā konference, teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija „Krīzes un reliģija” : 
tēžu krājums : 2021. gada februārī / literārā redaktore Ruta Puriņa ; Latvijas Uni-
versitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 27 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija 
tēžu beigās. — ISBN 978-9934-18-664-6 (brošēts).
UDK	 2(062)

Kopkataloga Id: 001051115
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Teo-
loģijas un reliģijpētniecības sekcija. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā 
zinātniskā konference, teoloģijas un reliģijpētniecības sekcija „Krīzes un reliģi-
ja” : tēžu krājums : 2021. gada februārī / literārā redaktore Ruta Puriņa ; Latvijas 
Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (29 lp., 
PDF) ; 442,35 KB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija 
tēžu beigās. — ISBN 9789934186646 (kļūda).
UDK	 2(062)

Kopkataloga Id: 001048899
Lī, Helēna. Helēnas Lī Brīnumu stāsti / no angļu valodas tulkoja Inta Priede ; re-
daktore Anitra Roze ; vāka dizains: Ernests Treijs. — Rīga : Patmos, [2021]. — 91, 
[3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Ceļa meklētāju grāmatu klubs). — Oriģinālno-
saukums: Guide’s Greatest Miracle Stories. — ISBN 978-9934-548-49-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Vēlies uzzināt, vai Dievs vēl joprojām rūpējas par cilvēkiem? Tavai ticībai 
vajadzīgs jauns spars? Atbildes un iedrošinājumu varēsi gūt šajos patiesajos stāstos, kas notikuši 
ar cilvēkiem no Borneo līdz Kalamazū un Venecuēlai. Visi kā viens tie parāda — Dievs ir līdzās 
vienmēr, kad mēs saucam pēc Viņa.”

UDK	 27-29

Kopkataloga Id: 001048180
Osho. Meditācijas rītausmā : 365 atklāsmes jaunai dienai / Osho ; tulkojums: Aija 
Rožlapa ; grafiskais mākslinieks Rolands Flora. — [Salacgrīvas novads] : Sētava, 
[2020]. — 514 lpp. : ilustrācija ; 19 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālno-
saukums: First in the Morning. — ISBN 978-9934-502-35-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  365 iedvesmojoši mirkļi apzinātam dienas iesākumam. Kā teicis Ošo, mis-
tiķa sacītais nav jāuztver kā daļa no kādas teorijas, kura jāpieņem vai jānoraida. Lasītājs netiek 
aicināts kļūt par kādas mācības sekotāju. Patiesībā paši vārdi nemaz nav tik nozīmīgi, svarīgs ir 
to vēstījums. Mistiķa vārdus apvij klusums, viņa vārdi nav skaļi. Viņa vārdiem ir melodija, ritms, 
mūzika, bet viņa vārdu dziļākajā būtībā ir absolūts klusums…

UDK	 2-584+2-583

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049967
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045825
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051115
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048899
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048180
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Kopkataloga Id: 001048174
Osho. Vakara izskaņai : 365 meditatīvi mirkļi, ieejot naktī / Osho ; tulkojums: Aija 
Rožlapa ; grafiskais mākslinieks Rolands Flora. — [Salacgrīvas novads] : Sētava, 
[2020]. — 478 lpp. : ilustrācija ; 19 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālno-
saukums: Last in the Evening. — ISBN 978-9934-502-36-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas nodaļas veltītas īpašām nakts tēmām. Izlasot pirms gulētiešanas 
vienu no tām, dienu beigsiet apcerīgi un mierpilni. Darbā iekļautas 365 nodaļas, kuras ieteicams 
lasīt hronoloģiskā secībā.

UDK	 2-584+2-583

Kopkataloga Id: 001048668
Pešelis, Andris. Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu darbinieki : in me-
moriam / Andris Pešelis. — [Rīga] : Patmos, 2021. — 648 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 647.-648. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-548-47-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vēsturisks apskats par mūžībā aizgājušo septītās dienas adventistu Latvijas 
draudžu mācītāju un arī komponistu biogrāfijām. Autora mērķis bija savākt un saglabāt mate-
riālus par vēsturi, kura aiziet līdz ar veterāniem. Apskatā ietverta un apkopota autoram zināma 
informācija par svarīgākajiem notikumiem šo adventistu darbinieku dzīvē un to kalpošanas hro-
noloģijā. Darbs ir tapis vairāk nekā 15 gadus un ir kā 2. sējums papildus klāt pie jau 2013. gadā 
izdotās draudžu vēstures grāmatas.

UDK	 279.14-725(474.3)+279.14(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001048485
Sirdsskaidrais Paīsijs Svētkalnietis. Garīgā cīņa / Sirdsskaidrais Paīsijs Svēt-
kalnietis ; redakcija: virspriesteris Jānis Kalniņš ; brīvs tulkojums no krievu va-
lodas: Bruno Falks ; mākslinieciskais noformējums: Artūra Letūra birojs. — Lat-
vija : EIKON, 2021. — 447 lpp. ; 17 cm. — Tulkots no: Духовная борьба, Москва : 
Святая гора, 2009. — Oriģinālnosaukums: Pneumatikos agōnas. — ISBN 978-
9934-8799-3-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Saskaņā ar Svēto tēvu mācību grēka pirmsākums ir ļaunais nodoms. Tamdēļ 
pamācības par nodomiem, kas ir aizgūtas no Gerondas garīgā mantojuma, ievietotas šī sējuma 
pirmajā daļā. Otrajā daļā tiek stāstīts par to, ka cilvēks, paciešot netaisnības un tās uztverot garī-
gi, no Dieva saņem milzu svētību. Sējuma trešajā daļā tiek stāstīts par grēku. Ceturtajā daļā tēvs 
Paīsijs atmasko sātaniskos spēkus, kas pasaulē uzdarbojas ar burvju, ekstrasensu, „gaišreģu” un 
citu garīgi pievilto starpniecību. Sējuma pēdējā daļa ir veltīta Grēksūdzes Noslēpumam. 

UDK	 27-584.5

Kopkataloga Id: 001050006
Журавлёв, Сергей. Первые православные храмы Риги, Ништадтский мир 
(к 300-летию договора) и броненосец „Слава” в проливе Моонзунд / Сергей 
Журавлёв, текст, оформление, редактор-издатель. — Рига : Улей : Профес-
сиональная писательская организация „Родина”, [2021]. — 40 lpp., 10 nenu-
murētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 271.2-523.42-9(474.362.2)+341.382[(485)+(470+571)](091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048174
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048668
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048485
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050006
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001048644
Purēns, Vilnis. Sociālās zinības : 2. klasei / Vilnis Purēns ; zīmējumi: Rudīte Kra-
vale. — Rīga : RaKa, [2021]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — „Apstiprinājusi Lat-
vijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā”—Titullapā. — ISBN 
978-9984-46-429-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta program-
mas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei”, 2. klasē ietverti temati „Kā plānot savu laiku un no-
teikt mērķus mācībās un vaļaspriekos?”, „Kā atšķirt to, ko gribas, no tā, ko vajag?”, „Kādi noteiku-
mi ir sabiedriskās vietās, un kāpēc tie jāievēro?”, „Kā pētīt un raksturot savu pilsētu vai novadu?”. 
Grāmatā ievietotais materiāls ir domāts gan skolēniem, gan skolotājiem. Ir izvērsti materiāli un 
ir ideju piedāvājumi. Grāmatā ir pielikums ar mācību programmu, kas palīdz orientēties mācību 
mērķu izvirzīšanā.

UDK	 3(075.2)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001038254
Beks, Klauss. Mediju un komunikācijas zinātne : monogrāfija / Klauss Beks ; 
latviešu izdevums profesora Dr.phil. Aināra Dimanta tulkojumā un zinātnis-
kajā redakcijā ar līdzautora papildinājumiem ; recenzenti: Dr.philol. Ilva Skul-
te, Dr.philol. Dite Liepa. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. — 384 lpp. : 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — (Sabiedrisko attiecību bibliotēka ; Nr. 
10). — Bibliogrāfija: 358.-377. lpp. un nodaļu beigās, personu un jēdzienu rādītājs: 
378.-384. lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu valodas 5. pārstrādātā 
izdevuma, kopsavilkums arī angļu valodā. — Oriģinālnosaukums: Kommunikati-
onswissenschaft. — ISBN 978-9934-543-29-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Komunikācija un mediji bauda pieaugošu popularitāti ne vien katra cilvēka 
ikdienā, bet arī kā pētniecības un mācību priekšmets. It visur Eiropā un ārpus tās pēdējos gadu 
desmitos ir pastāvīgi pieaudzis mediju un komunikācijas zinātnes studiju interesentu un studējo-
šo skaits, tāpat kā ir pieaudzis arī augstskolu piedāvājums. Zinātniskā monogrāfija ir radusies pēc 
lekciju pieredzes vairāku gadu garumā un ir vērsta ne tikai uz mūsu nozares studiju iesācējiem, 
bet arī citu radniecīgo disciplīnu studentiem.

UDK	 316.77+316.774+07

Kopkataloga Id: 001049047
Devenports, Džefs. Šaubīgi cilvēki : kā runāt ar bērniem, lai pasargātu no ļaun-
prātīgas izmantošanas / Džefs Devenports ; mākslinieks Skots Elkinss ; no angļu 
valodas tulkojusi Māra Zviedre ; redaktores: Agnese Fišere-Dzērve, Stella Hoksa, 
Anna Blauberga. — Rīga : Fonds „Misija dzīvības vērtība”, [2021]. — 31 lpp. : ilus-
trācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Shady People. — ISBN 978-9934-23-163-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ir daudz grāmatu bērniem par ķermeņa drošību. Tomēr joprojām pastāv ne-
pieciešamība apmācīt bērnus atpazīt potenciāli bīstamas situācijas un reaģēt uz tām, pat esot 
kopā ar cilvēkiem, kurus viņi pazīst un kuriem ir iepriekš uzticējušies. Šī grāmata arī palīdz bēr-
niem saprast, kā atbilstošā veidā ziņot par potenciālu aizskārumu, kas ir ārkārtīgi svarīgi! Grāma-
ta sarežģīto personīgās drošības tēmu apskata aizraujošā veidā, kas netraumē bērnu.

UDK	 316.62

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048644
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001038254
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049047
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32  Politika

Kopkataloga Id: 001048897
Europeanization of Latvia / editor-in-chief Daunis Auers ; authors of intro-
duction: Daunis Auers, Ivo Rollis ; scientific reviewers: Dr.paed. Žaneta Ozoliņa, 
Dr.sc.pol. Kārlis Bukovskis ; English language editors: Christopher Goddard, Dau-
nis Auers ; translator from Latvian into English Ingūna Beķere ; design: Baiba 
Lazdiņa ; foreword: Egils Levits ; University of Latvia. Faculty of Social Sciences. 
Advanced Social and Political Research Institute. — Riga : University of Latvia 
Press, 2020. — 150 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 30 cm. — (Lat-
via : Human Development Report / LU ASPRI ; 2019/2020). — Autori: Daunis 
Auers, Iveta Reinholde, Toms Rostoks, Morten Hansen, Jānis Pleps, Baiba Bela, 
Aija Zobena, Klinta Ločmele, Vita Zelče. — Bibliogrāfija: 135.-150. lpp. — Oriģināl-
nosaukums: Latvijas eiropeizācija. — ISBN 978-9934-18-661-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis laidiens ir veltīts Latvijas eiropeizācijai — tam, kā dalība Eiropas Savie-
nībā ietekmējusi Latvijas valsti, ekonomiku un sabiedrību. Pirmajā daļā autori iedziļinās pārmai-
ņās, īpaši apskatot politiskās sistēmas, valsts pārvaldes un pašvaldību eiropeizāciju, kā arī pie-
vēršoties ārlietām un tiesu sistēmai. Tajā vērtēta arī ES ietekme uz ekonomiku. Ziņojuma otrajā 
daļā galvenā uzmanība pievērsta ES ietekmei uz cilvēkiem, sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem.

UDK	 321(474.3)(047)+316.32(474.3)(047)+316.334.3(474.3)(047)+ 
	 +354(474.3)(047)

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 001049942
Spuriņš, Uldis. No betona uz cilvēku? : ES fondi, ANM un Latvijas cilvēkkapitāla 
akumulēšana / Uldis Spuriņš, Elmārs Kehris, Roberts Mencis, Daunis Auers. — 
Rīga : Ekonomistu apvienība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas ; 616,35 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-23-361-6 (PDF). 

A n o t ā c i j a :  Globālās ekonomikas pārmaiņas uz zaļo un digitālo modeli būtiski ietekmēs 
cilvēku dzīvi, neizbēgami pieprasot apgūt jaunas prasmes un pārkvalificēties. Pētījuma mērķis ir 
rosināt Latvijas sabiedrību domāt un rīkoties, valsts pārvaldei kritiski novērtēt savas sistēmas 
stiprās un vājās puses, lai kopīgi mācītos no citu valstu labās prakses piemēriem. Eiropas Savie-
nības piedāvātie finanšu līdzekļi jāinvestē, tālredzīgi attīstot Latvijas cilvēkkapitālu, lai mēs spētu 
savu likteni kontrolēt, nevis reaktīvi pielāgoties. 

UDK	 331.108.23(047)

Kopkataloga Id: 001045546
Spuriņš, Uldis. Investing in Concrete… or People? : EU Funds, the Recovery and 
Resilience Facility and Developing Human Capital in Latvia : executive summary 
in English / Uldis Spuriņš, Elmārs Kehris, Roberts Mencis, Daunis Auers. — Rīga : 
Ekonomistu apvienība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas ; 616,35 KB. — Resursā uzrādīts latviešu valodas izdevuma ISBN. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934233616 (kļūda). 
UDK	 331.108.23(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048897
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045546
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338.48  Tūrisms

Kopkataloga Id: 001049717
Tūrisms Latvijā cauri gadsimtiem : vēsture, attīstība un perspektīva / Aira And-
riksone, Kristīne Bērziņa, Artis Gustovskis, Dace Kaufmane, Andris Klepers, Līga 
Kondrāte, Ēriks Lingebērziņš, Agita Līviņa, Ilze Medne, Maija Rozīte, Juris Sma-
ļinskis, Normunds Smaļinskis, Aija van der Steina, Daina Vinklere ; redaktore Li-
lita Vaingārdnere ; vāka dizains: Una Spektore ; ievads: Maija Rozīte ; Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. — 
497 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija no-
daļu beigās. — ISBN 978-9934-543-30-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas sākumā dots ieskats tūrisma vēsturē. Otrā nodaļa ir vispilnīgākais 
avots, kurā atspoguļota jaunas, neatkarīgas valsts tūrisma nozares institūciju rašanās, dažādu 
normatīvo dokumentu izveides un pieņemšanas vēsture, politisko, ekonomisko, un arī subjek-
tīvo faktoru loma tūrisma politikas veidošanā, iesaistīšanās starptautiskajā apritē, sadarbība ar 
citām institūcijām un valstīm. Trešajā nodaļā ir aplūkotas tūristu apmeklētākās vietas un objekti, 
tūristu plūsmu apjoms, to telpiskais izvietojums un dinamika. Tūrisma raksturojumā neiztikt bez 
nozīmīgāko centru un reģionu apraksta, ko atspoguļo ceturtās nodaļas saturs.

UDK	 338.48(474.3)(091)(082)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001047657
Civilprocesa likuma komentāri / sagatavojis autoru kolektīvs K. Torgāna un 
A. Laviņa zinātniskajā redakcijā ; redaktore S. Terihova ; priekšvārds: Aldis La-
viņš. — Otrais papildinātais izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021.

II [2.] daļa : (29.-60.1 nodaļa). — 1360 lpp. ; 22 cm. — Autori: G. Aigars, I. Cel-
miņa, G. Davidovičs, G. Flinters, Z. Gencs, R. Gulbis, H. Jauja, V. Jonikāns, A. 
Laviņš, D. Ose, M. Osis, Z. Pētersone, L. Rasnačs, K. Torgāns, E. Vernuša. — Bib-
liogrāfija: [1255.]-1326. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-
81-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Civilprocesa likuma komentāru 2. daļas jaunais izdevums sagatavots, ievēro-
jot grozījumus Civilprocesa likumā un citos ar to saistītajos normatīvajos aktos, kas izsludināti 
līdz 2021. gada 21. aprīlim. Salīdzinot ar pirmo izdevumu, grāmatā ietvertie komentāri papildus 
aptver 34 likumus, ar kuriem izdarīti grozījumi Civilprocesa likumā un kuri pieņemti pēc 2012. 
gada jūnija, kā arī Satversmes tiesas spriedumus, kuros vērtēta Civilprocesa likuma normu at-
bilstība Satversmei.

UDK	 347.91/.95(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001044634
Kaplane, Anastasija. Succession of States in Respect of State Responsibility: To-
wards Yet Another Vienna Convention? / Anastasija Kaplane ; editorial board: 
Pietro Sullo (editor-in-chief), Aleksandrs Fillers, Ilze Ruse, George Ulrich, Ine-
ta Ziemele, Gaļina Žukova, Ligita Gjortlere ; Riga Graduate School of Law. — 
[Riga] : Riga Graduate School of Law, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) ; 
625,75 KB. — (RGSL Research Paper, ISSN 1691-9254 ; No. 23). — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.
UDK	 341.218.3

Kopkataloga Id: 001044638
Karklina, Kate. Human Dignity as a Foundational Value of Peremptory Norms 
in International Law / Kate Karklina ; editorial board: George Ulrich (edi-
tor-in-chief), Dr.iur. Mārtiņš Mits, Dr.phil. Ilze Ruse, Ineta Ziemele, Gaļina Žukova, 
Ligita Gjortlere ; Riga Graduate School of Law. — [Riga] : Riga Graduate School of 
Law, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) ; 656,02 KB. — (RGSL Research 
Paper, ISSN 1691-9254 ; No. 22). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 341(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049717
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047657
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044634
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044638
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Kopkataloga Id: 001044601
Kiršteina, Baiba. Tiesības uz taisnīgu tiesu patvēruma lietu izskatīšanā / pētī-
juma autore Baiba Kiršteina ; Latvijas Republikas tiesībsargs. — Rīga : Latvijas 
Republikas tiesībsargs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (13 lp., PDF) ; 8,27 MB. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Saskaņā ar Konvenciju Eiropas Cilvēktiesību tiesā patvēruma lietas tiek ska-
tītas kontekstā ar Konvencijas 13. pantu. Latvijā starptautiskās aizsardzības piešķiršana ir regu-
lēta Patvēruma likumā. Patvēruma lietās, lemjot par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, 
izskatāmais jautājums ir — vai konkrētie faktiskie apstākļi, ko persona norāda kā patvēruma 
lūgšanas pamatu, ir tādi, lai personai piešķirtu starptautisko aizsardzību.

UDK	 347.9(4)

Kopkataloga Id: 001049903
Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi / krājumu sagatavoja: Vero-
nika Krūmiņa, Kaspars Kukmilks, Normunds Salenieks, Zinaida Indrūna, Evita 
Frīdentāle, Anita Poļakova, Kristīne Ivulāne ; redaktores: Anita Zikmane, Liena 
Henke ; priekšvārds: Aigars Strupišs. — Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 
2021.

2020. — 368 lpp. (xxi, A-121, C-108, K-114) ; 23 cm. — Grāmatu veido trīs daļas 
(A, C, K) ar atšķirīgu lappušu numerāciju. — Ietver bibliogrāfiju zemsvītras 
piezīmēs un rādītājus katras daļas beigās. — Teksts latviešu valodā, ievads arī 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8261-8-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2020. gadā Senātā izskatītas 2945 lietas, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriek-
šējos gados. Šajā krājumā ir apkopoti 120 nolēmumu kopsavilkumi, dodot iespēju lasītājam pār-
skatāmā veidā iepazīties ar katra departamenta atlasītiem 40 nolēmumiem. 2020. gadā mainījās 
Augstākās tiesas vadība, un tas ļāvis uzsākt pārmaiņu kursu, gan pievēršoties ikdienas tiesas 
darba organizācijas jautājumu risināšanai, gan vienlaikus turpinot iesākto darbu pie Senāta no-
lēmumu sagatavošanas darba uzlabošanas, īpaši uzsverot nolēmumu sagatavošanu pēc principa 
„īsāk, konkrētāk, skaidrāk”.

UDK	 347.991(474.3)

Kopkataloga Id: 001049931
Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi / krājumu sagatavoja: Vero-
nika Krūmiņa, Kaspars Kukmilks, Normunds Salenieks, Zinaida Indrūna, Evita 
Frīdentāle, Anita Poļakova, Kristīne Ivulāne ; redaktores: Anita Zikmane, Liena 
Henke ; priekšvārds: Aigars Strupišs. — Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 
2021.

2020. — 1 tiešsaistes resurss (185 lp., PDF) ; 1,80 MB. — Grāmatu veido trīs da-
ļas (A, C, K) ar atšķirīgu lappušu numerāciju. — Ietver bibliogrāfiju zemsvīt-
ras piezīmēs un rādītājus katras daļas beigās. — Teksts latviešu valodā, ievads 
arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-8261-9-1 (PDF).

UDK	 347.991(474.3)

Kopkataloga Id: 001044621
Palkova, Karina. Stratēģiskā komunikācija: tiesiskās problēmas COVID-19 / Ka-
rina Palkova ; konsultanti: Dr.iur. Jānis Grasis, Dr.iur. Inga Kudeikina. — [Rīga] : 
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : ilustrāci-
ja ; 466,40 KB. — Bibliogrāfija: 40.-43. lp. un zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Covid-19 infekcija ir ietekmējusi cilvēku ikdienas dzīves aspektus visā pasau-
lē. Tā mainījusi ne tikai sabiedrības uzvedības paradumus, bet arī vietējās un starptautiskās pār-
valdības modeli. Pieredzes trūkums Covid-19 izplatības pārvarēšanā kļuvis par šķērsli šo prob-
lēmu ātrai risināšanai. Valdības spēja rīkoties ātri, konsekventi un efektīvi ietekmēja Covid-19 
infekcijas izplatības tempus, taču valdības rīcībā pastāvēja arī nepilnības. Skaidrs redzējums par 
krīzes stratēģisku komunikāciju, krīzes laikā īstenoto politiku un tiesiskā regulējuma jautājumi 
ir svarīgs nosacījums veiksmīgai Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai.

UDK	 342.72/.73(047)+316.772-044.372(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044601
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049903
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049931
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044621
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Kopkataloga Id: 001049896
Rīgas apgabaltiesa. Rīgas apgabaltiesas gadagrāmata / tekstu rediģēja Anna 
Lange. — Rīga : Tiesu administrācija, 2021.

2020. — 319 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Lai izvērtētu vienu no sarežģītākajiem gadiem tiesu darbības vēsturē un 
apkopotu tajā paveikto, ir sagatavots šis izdevums. Rīgas apgabaltiesai tā ir pirmā šāda veida 
grāmata. Grāmatā ietverts ne vien atskats uz aizvadīto gadu, bet arī vairāki Rīgas apgabaltiesas 
veikti tiesu prakses pētījumi, kas izmantojami kā palīglīdzeklis tiesas spriešanā.

UDK	 347.99(474.362.2)

Kopkataloga Id: 001044565
Strada-Rozenberga, K. Eksperta viedoklis par Kriminālprocesa regulējuma 
pietiekamību un skaidrību attiecībā uz pierādīšanas standartu un pierādījumu 
pietiekamību : (kopsavilkums) / Dr.iur. K. Strada-Rozenberga. — [Rīga] : Latvijas 
Universitāte, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) ; 1,69 MB. — Ietver bib-
liogrāfiju.

A n o t ā c i j a :  Pētījums veikts, izpildot LR Valsts Kontroles un LU 12.08.2020. līguma Nr.7-
5/761 1.2.2. punktu, nolūkā sniegt eksperta viedokli par KPL esošā regulējuma skaidrību un pie-
tiekamību attiecībā uz pierādīšanas standartu un pierādījumu pietiekamību personas saukšanā 
pie kriminālatbildības un vainīguma pierādīšanā tiesā.

UDK	 343.14(474.3)+343.14(4)

Kopkataloga Id: 001044578
Vienotās tiesu prakses apkopojums / apkopojumu izstrādāja SIA „Ernst & Young 
Baltic”, piedaloties ekspertei Jūlijai Muraru-Kļučicai. — Rīga : [Tiesu administrā-
cija], 2020. — 1 tiešsaistes resurss (66 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 7,36 MB. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Apkopojuma mērķis ir veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un 
sekmēt minēto Eiropas Savienības savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu 
piemērošanu. Apkopojuma apakšmērķis ir izstrādāt vienotu tiesu prakses pieeju, izpildot sodu, 
ko noteikušas gan Latvijas tiesas, gan citas ES dalībvalsts tiesu iestādes un veicināt savstarpējo 
sadarbību krimināllietās.

UDK	 347.9(4)

35  Valsts administratīvā pārvalde. Karalietas

Kopkataloga Id: 001042224
Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai / Iepirkumu uzrau-
dzības birojs ; Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija. — [Rīga] : Latvijas 
Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 1,47 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Publiskie iepirkumi veido vairāk nekā 14% no ES iekšzemes kopprodukta, 
savukārt Latvijā tie veido 11.1% no IKP. Publiskās pārvaldes iestādes var izmantot publisko iepir-
kumu iespēju stratēģiskāk, lai par katru iztērēto valsts līdzekļu euro saņemtu iespējami labāku 
rezultātu un tādējādi palīdzētu padarīt mūsu ekonomiku inovatīvāku, ilgtspējīgāku, iekļaujošāku 
un konkurētspējīgāku.

UDK	 35.073.53(4)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049896
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044565
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044578
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042224
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352  Zemākais pārvaldes līmenis. Vietējā pārvalde. Municipālā 
administrācija. Vietējās varas institūcijas

Kopkataloga Id: 001042222
Stafecka, Līga. Sabiedrības līdzdalība pašvaldību attīstības plānošanas doku-
mentu izstrādē: Latvijas pašvaldību prakses izvērtējums : 6 mājasdarbi pašvaldī-
bām: kā padarīt līdzdalību jēgpilnāku / pētījuma autores: Līga Stafecka, Agnese 
Frīdenberga, Sintija Tarasova. — [Rīga] : Sabiedriskās politikas centrs Providus, 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
2,92 MB. — Bibliogrāfija atsaucēs.

A n o t ā c i j a :  Pētījuma mērķis — analizēt Latvijas pašvaldību pieredzi iedzīvotāju iesais-
tes nodrošināšanā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī apzināt ārvalstu 
pieredzi veiksmīgu, novatorisku metožu izmantošanā, kas varētu būt noderīga Latvijas pašvaldī-
bām, meklējot veidus, kā iedzīvotāju līdzdalību padarīt jēgpilnāku.

UDK	 352/354(474.3)(047)

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

Kopkataloga Id: 001042085
Defence Policy and the Armed Forces in Times of Pandemic / edited by Toms 
Rostoks and Guna Gavrilko ; language editing: Uldis Brūns ; cover design: Ieva 
Stūre ; introduction: Toms Rostoks. — [Rīga] : Konrad Adenauer Stiftung, 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (186 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,55 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
9789984916187 (kļūda).
UDK	 355.02(4)+616-036.22(4)+327

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001043744
Rural Environment. Education. Personality (14 : 2021 : Jelgava, Latvija). Ru-
ral Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 14th inter-
national scientific conference, 7th-8th May 2021 / editor-in-chief Vija Dislere ; 
compiler of the proceedings Zane Beitere-Selegovska ; cover design: Natalja 
Vronska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engi-
neering. Institute of Education and Home Economics. — Jelgava : Latvia Univer-
sity of Life Sciences and Technologies, 2021.

No. 14. — 492 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Resursā uzrā-
dīts drukātā izdevuma ISSN 2255-8071 un elektroniskā izdevuma ISSN 2661-
5207. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789984483788. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-377-1 (brošēts).

UDK	 37.013(062)+37.015.4(062)+374.7(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042222
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042085
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043744
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373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001048497
Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! : kompetenču pieeja mācību saturā / Zenta 
Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ineta Helmane, Ina Leite ; 
redaktore Egina Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvār-
de : Lielvārds, 2021.

Ceturtā daļa. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Komplektizdevumu sešgad-
niekam veido trīs darba burtnīcas „Sākam mācīties! Ceturtā daļa”, „Sākam mā-
cīties! Piektā daļa”, „Sākam mācīties! Sestā daļa”, katrai burtnīcai ir „Skolotāja 
grāmata”. — ISBN 978-9984-11-572-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Komplektizdevums „Sākam mācīties!” paredzēts piecgadīgiem un sešgadī-
giem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst MK noteikumiem Nr.716 „Notei-
kumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu parau-
giem”, 2018. Ceturtajā daļā ir iekļauti uzdevumi satura apguvei no septembra līdz novembrim, kas 
apkopoti tematos „Satikšanās prieks”, „Kārtība pasaulē”, „Rosība rudenī”, „Mūsu Latvija”.

UDK	 373.2(076)+5(076)

Kopkataloga Id: 001048491
Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! : skolotāja grāmata / Zenta Anspoka, Egina 
Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ineta Helmane, Ina Leite ; redaktore Egina 
Birzgale ; izdevuma dizaineri: Vladislavs Buļs, Matīss Justs ; ilustratore Marita 
Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2021.

Ceturtā daļa. — 248 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Komplektizdevumu sešgad-
niekam veido trīs darba burtnīcas „Sākam mācīties! ceturtā daļa”, „Sākam mā-
cīties! piektā daļa”, „Sākam mācīties! sestā daļa”, katrai burtnīcai ir „Skolotāja 
grāmata”. — Bibliogrāfija: 18.-19. lpp. — ISBN 978-9984-11-573-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Komplektizdevums „Sākam mācīties!” paredzēts piecgadīgiem un sešgadī-
giem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.716 „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības prog-
rammu paraugiem”, 2018. Izdevumā ir iekļauti metodiskie komentāri integrētā izglītības satura 
apguvei no septembra līdz novembrim, kas apkopoti tematos „Satikšanās prieks”, „Kārtība pasau-
lē”, „Rosība rudenī” un „Mūsu Latvija”. Izdevumā arī ir iekļautas kopējamas darba lapas, kas pare-
dzētas grupu, pāru un sarežģītākiem individuālajiem darbiem, kā arī pielikums „Laiks kopā ģime-
nei”, kurā ir ierosinājumi vecākiem kā brīvajā laikā, rotaļājoties kopā ar bērnu, netieši mācīties.

UDK	 373.2(072)+5(072)+51(072)

Kopkataloga Id: 001049870
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnā-
zijai 110 / priekšvārds: Daina Dubre-Dobre. — [Alūksne] : [izdevējs nav zināms], 
[2020]. — 112 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. 

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir ģimnāzijas tradīcija. Plānojot šo izdevumu, dalīties atmiņās par 
skolā pavadītajiem gadiem tika aicināti ģimnāzijas bijušie audzēkņi, pedagogi un darbinieki. Otra 
īpašā grāmatas sadaļa ir pašreizējo ģimnāzistu ieguldījums, proti, viņu pierakstītie skolas absol-
ventu stāsti. Savukārt trešā sadaļa ir faktoloģisks materiāls, ko parasti apkopo par aizvadīto piec-
gadi: absolventu saraksti, sasniegumi, projekti, ievērojami notikumi un tas viss arī fotomirkļos.

UDK	 373.5(474.367)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048497
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048491
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049870
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376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 001045804
Nīmante, Dita. Dažādība un iekļaušanās izglītībā : monogrāfija / Dita Nīmante ; 
zinātniskās recenzentes: Alīda Samuseviča, Lūcija Rutka ; literārā redaktore Ag-
ita Kazakeviča ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2021. — 155 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — (Skolotāju izglītības 
joma: izglītības zinātnes). — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-18-
675-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā sniegts ieskats iekļaujošās izglītības teorijā un praksē, rakstu-
roti vēsturiskie un mūsdienu aspekti, atklājot iekļaujošās izglītības izaicinājumus globāli un 
Latvijas izglītības sistēmā. Analizēta gan iekļaujošās izglītības idejas attīstība, gan normatīvie 
dokumenti, apzinātas skolotājam nepieciešamās kompetences, iekļaujošās pedagoģijas iespējas, 
kā arī nepieciešamais atbalsts skolēniem ar speciālajām vajadzībām vispārizglītojošajā skolā.

UDK	 376

Kopkataloga Id: 001049689
Nīmante, Dita. Dažādība un iekļaušanās izglītībā : monogrāfija / Dita Nīman-
te ; zinātniskās recenzentes: Alīda Samuseviča, Lūcija Rutka ; literārā redaktore 
Agita Kazakeviča ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais ap-
gāds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (156 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
6,74 MB. — (Skolotāju izglītības joma: izglītības zinātnes). — Bibliogrāfija nodaļu 
beigās. — ISBN 978-9934-18-595-3 (PDF).
UDK	 376

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

Kopkataloga Id: 001048003
Saimniecības stāsti / sagatavoja: Signe Pucena, Ieva Vītola ; redaktore Rita Grī-
nvalde ; mākslinieks Mārtiņš Ratniks. — [Aizpute] : Starpnozaru mākslas grupa 
„Serde”, 2021. — 144 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Tradīciju burtnīca). — ISBN 
978-9934-8910-1-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tradīciju burtnīcā publicētie stāsti un ikdienas saimniekošanas padomi pie-
rakstīti 2020. gada vasarā Aizputē, kad SERDES rezidenču centrā notika Novadpētniecības skola. 
Tajā piedalījās 19 novadpētniecības entuziasti no visas Latvijas, kas intervēja vietējos iedzīvotā-
jus. Tradīciju burtnīcā apkopoti pieredzes stāsti par tiem saimniecības darbiem, kas vai nu jau ir 
izzuduši no ikdienas, vai to pielietošana, pateicoties sadzīves apstākļu izmaiņām un tehnoloģiju 
attīstībai, kļūst arvien retāka un vairs netiek mācīta un nodota tālāk nākamajām paaudzēm.

UDK	 392(474.32)

Kopkataloga Id: 001048837
Sakalaurs, Pēteris. Suitu stūrītis / Pēteris Sakalaurs. — [Skrīveru novads] : [Pē-
teris Sakalaurs], 2020. — 261 lpp. : ilustrācijas, kartes, notis ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 254.-259. lpp. — ISBN 978-9934-8683-9-9 (brošēts).
UDK	 392(474.32)+94(474.32)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001045804
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049689
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048003
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048837
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001049151
Pa ceļam! : novērojumu burtnīca / ilustrācijas: Agija Staka. — Rīga : Karšu izdev-
niecība Jāņa sēta, [2021]. — 30 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, kartes ; 24 cm. — 
ISBN 978-9984-07-754-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Daba, dzīvnieki, putni, ceļazīmes, ēkas, mākoņi, citi satiksmes dalībnieki — 
tas viss jāierauga un jāatzīmē burtnīcas „Pa ceļam” lappusēs. Tu vari izkrāsot ceļus, pa kuriem 
brauc, atzīmēt novadus, kuriem izbrauc cauri, minēt mīklas un pildīt uzdevumus. Negarlaikojies 
braucienā, paķer rakstāmo un ķeries klāt! Braucot automašīnā, vari novērot arī laika apstākļus, 
dabas parādības. Vari atzīmēt visu, kas redzēts vai šķitis neparasts. Vari dalīties novērojumos ar 
citiem, apspriest nezināmo un uzzināt ko jaunu.

UDK	 5(036)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001049930
Zujāne, Biruta. Mana aritmētikas grāmatiņa / Biruta Zujāne ; dizains: Aleksand-
ra Lauma Latkovska ; ilustrācijas un vāka mākslinieciskais noformējums: Marija 
Leina. — [Rīga] : Biedrība „Dramaturgu asociācija”, [2021]. — 80, [6] lpp. : ilustrā-
cijas ; 15×22 cm + pielikums (4 aploksnes ar kartītēm). — Pielikumā: Lielā aploks-
ne — 1. Lineāls ; 2. Skaitļu virkne no 0 līdz 19 ; 3. Apgūtā materiāla skaitļu tabulas 
(saskaitīšanas tabula un vienādo skaitļu tabula) ; 4. Kalendārs ; 5. Spēle „Veikals”. 
Mazās aploksnes — 1. Krāsainas kartītes ; 2. Kartona cipara kartītes ; 3. Spēļu 
nauda. — ISBN 978-9934-23-350-0 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Autore apraksta paņēmienu „saskaitīšana”, kam pamatā ir divi vienādi cipari. 
Mērķauditorija ir īpašie bērni un visi tie, kas palīdz bērnam mācīties, bet grāmatiņa var noderēt 
arī pirmsskolas vecuma bērniem. Autorei ir vēlme iedvesmot vecākus, lai kopā ar bērnu mācītos 
un apgūtu skaitīšanas prasmes. Grāmatiņas galvenais varonis ir bērns. Viņš mācās saskaitīt, zīmē, 
spēlē improvizētas klavieres, smejas, kad „6 govis danco polku, 4 mušas sēž uz ragiem”, vingro, 
dod vārdus cilvēciņiem un iet ar tiem pastaigā gar jūru, pa pļavu. Grāmatiņa ir Draugs, ar kuru 
var būt kopā katru dienu.

UDK	 511.12(072)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001049949
Jansons, Mārtiņš. Development and Application of Mass Spectrometric Methods 
for the Determination of Glyphosate and its Metabolites in Plant and Animal Ori-
gin Products and Environmental Objects : doctoral thesis = Masspektrometrisko 
metožu izstrāde un pielietošana glifosāta un tā metabolītu noteikšanai augu un 
dzīvnieku izcelsmes produktos un apkārtējās vides objektos : promocijas darbs / 
Mārtiņš Jansons ; scientific supervisors: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. 
Iveta Pugajeva ; darba recenzenti: Dr.chem. Arturs Vīksna, Dr. Koit Herodes, Dr. 
Kristaps Kļaviņš ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Rīga : [izgata-
votājs nav zināms], 2021. — 100 lpp., 98 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 84.-92. lpp. un saistīto publikāciju 
beigās. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 543.51:543.272.42(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049151
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049930
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049949
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Kopkataloga Id: 001049950
Jansons, Mārtiņš. Development and Application of Mass Spectrometric Methods 
for the Determination of Glyphosate and its Metabolites in Plant and Animal Ori-
gin Products and Environmental Objects : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of doctor of chemistry, subfield of analytical chemistry / Mārtiņš 
Jansons ; supervisors: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Iveta Pugajeva ; re-
viewers: Dr.chem. Arturs Vīksna, Dr. Koit Herodes, Dr. Kristaps Kļaviņš ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 2021. — 40 lpp. : 
diagrammas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40. lpp.
UDK	 543.51:543.272.42(043)

Kopkataloga Id: 001049955
Jansons, Mārtiņš. Masspektrometrisko metožu izstrāde un pielietošana glifo-
sāta un tā metabolītu noteikšanai augu un dzīvnieku izcelsmes produktos un 
apkārtējās vides objektos : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegū-
šanai ķīmijas nozarē, analītiskās ķīmijas apakšnozarē / Mārtiņš Jansons ; darba 
zinātniskie vadītāji: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Iveta Pugajeva ; darba 
recenzenti: Dr.chem. Arturs Vīksna, Dr. Koit Herodes, Dr. Kristaps Kļaviņš ; Latvi-
jas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 40 lpp. : 
diagrammas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40. lpp. 
UDK	 543.51:543.272.42(043)

Kopkataloga Id: 001049933
Ruško, Jānis. Application of High Resolution Mass Spectrometry and Multi-En-
zymatic Biosensors for Non-Targeted Screening of Chemical Environmental and 
Food Contaminants : doctoral thesis = Augstas izšķirtspējas masspektrometrijas 
un multi-enzimātisku biosensoru pielietojums ķīmisko vides un pārtikas piesār-
ņotāju nemērķētam (non-targeted) skrīningam : promocijas darbs / Jānis Ruš-
ko ; scientific supervisors: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Arturs Vīksna ; 
reviewers: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr. Kristaps Kļaviņš, Habil.Dr. Arunas 
Ramanavicius ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Rīga : [izgatavotājs 
nav zināms], 2021. — 125 lp., 33 dažādi numurētas lp. : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 93.-104. lp. un saistīto publikāciju beigās. — 
Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 543.51(043)

Kopkataloga Id: 001049935
Ruško, Jānis. Application of High Resolution Mass Spectrometry and Multi-En-
zymatic Biosensors for Non-Targeted Screening of Chemical Environmental and 
Food Contaminants : summary of doctoral thesis submitted for the degree of 
doctor of chemistry, subfield of analytical chemistry / Jānis Ruško ; supervisors: 
Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Arturs Vīksna ; reviewers: Dr.habil.chem. 
Māris Kļaviņš, Dr. Kristaps Kļaviņš, Habil.Dr. Arunas Ramanavicius ; University of 
Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 2021. — 39 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-39. lpp.
UDK	 543.51(043)

Kopkataloga Id: 001049939
Ruško, Jānis. Augstas izšķirtspējas masspektrometrijas un multienzimātisku 
biosensoru pielietojums vides un pārtikas ķīmisko piesārņotāju nemērķētam 
(non-targeted) skrīningam : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda ie-
gūšanai ķīmijas nozarē, analītiskās ķīmijas apakšnozarē / Jānis Ruško ; darba 
zinātniskie vadītāji: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Arturs Vīksna ; darba 
recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr. Kristaps Kļaviņš, Habil.Dr. Arunas 
Ramanavicius ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2021. — 38 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
37.-38. lpp. 
UDK	 543.51(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049950
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049955
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049933
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049935
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049939
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58  Botānika

Kopkataloga Id: 001047425
Akmane, Ieva. Latvijas vaskulāro augu flora / Ieva Akmane ; atbildīgais redak-
tors, priekšvārda autors Dr.biol. Viesturs Šulcs ; zinātniskie recenzenti: Dr.biol. 
Anna Mežaka, Dr.biol. Daina Roze, Dr.silv. Olga Miezīte ; zīmējumu autore Rūta 
Kazāka ; Latvijas Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais ap-
gāds, 2021.

14, Krustziežu dzimta (Cruciferae). — xvi, 187 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 166.-175. lpp. un taksonu nosaukumu rādītāji: 176.-
187. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9984-9821-8-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darbā ietverta krustziežu dzimtas Cruciferae taksonomiskā revīzija. Latvijā 
krustziežu dzimtā ir 49 ģintis un 102 sugas. Taksoniem izveidoti apraksti, kas ietver zinātnisko 
nomenklatūru, nacionālo nomenklatūru, oriģinālu morfoloģisko pazīmju aprakstu, ekoloģijas 
raksturojumu, izplatību Latvijā un pasaulē, kā arī ģinšu un sugu noteikšanas tabulas. Tekstu pa-
pildina 59 zīmējumi un 65 izplatības kartes.

UDK	 582.683.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047425
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001049112
Anaņjevs, Vladislavs. Bichasic Calcium Phosphate Bioceramic Materials Influ-
ence on Osteoporotic Bone Biomechanical Parameters and Bone Density (experi-
mental research) : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree 
(Ph.D.), sector — medical engineering, sub-sector — biomehanics / Vladislavs 
Ananjevs ; supervisors of the doctoral thesis: Dr.habil.med. Jānis Vētra, Dr.habil.
sc.ing. Vladimir Kasyanov ; scientific advisor Dr.med. Andrejs Skaģers ; official 
reviewers: Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne, Dr.med. Ilmārs Dūrītis, Dr.med. Si-
monas Grybauskas ; Riga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 
2021. — 58 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 51.-54. lpp.
UDK	 616.71-007.234(043)

Kopkataloga Id: 001049120
Anaņjevs, Vladislavs. Divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas ietekme uz osteopo-
rotisku kaulu biomehāniskiem rādītājiem un minerālblīvumu (eksperimentāls 
pētījums) : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes 
doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīniskā inženierija, apakšnozare — 
biomehānika / Vladislavs Anaņjevs ; promocijas darba vadītāji: Dr.habil.med. Jā-
nis Vētra, Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Kasjanovs ; zinātniskais komsultants: Dr.med. 
Andrejs Skaģers ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne, Dr.med. 
Ilmārs Dūrītis, Dr.med. Simonas Grybauskas ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 59 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-55. lpp.
UDK	 616.71-007.234(043)

Kopkataloga Id: 001049104
Anaņjevs, Vladislavs. Divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas ietekme uz osteo-
porotisku kaulu biomehāniskiem rādītājiem un minerālblīvumu (eksperimen-
tāls pētījums) : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors 
(Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīniskā inženierija, apakšnozare — biomehā-
nika / Vladislavs Anaņjevs ; promocijas darba vadītāji: Dr.habil.med. Jānis Vētra, 
Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Kasjanovs ; zinātniskais konsultants Dr.med. Andrejs 
Skaģers ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 106 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 81.-88. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī an-
gļu valodā.
UDK	 616.71-007.234(043)

Kopkataloga Id: 001049067
Golubina, Velta. Koku un augu spēks tavai veselībai / Velta Golubina ; redakto-
re Līga Zītara ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2021]. — 
225 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 224.-225. lpp. — ISBN 978-9984-
894-99-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autore dalās zināšanās par augu ezotēriskajām īpašībām, par koku 
biostrāvojuma spēku un iepazīstina ar veselības atjaunošanas iespējām. Viņa uzskata, ka veselī-
bas atjaunošana ar vienkāršajiem dabas līdzekļiem ir pieejama katram no mums.

UDK	 615.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049112
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049120
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049104
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049067
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Kopkataloga Id: 001049082
Jakovļevs, Arvīds. Difūzo gliomu imūnhistoķīmiskā klasifikācija : promocijas 
darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegū-
šanai, nozare — medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija, apakšnozare — 
patoloģija / Arvīds Jakovļevs ; promocijas darba vadītāji: Dr.habil.med. Jānis Gar-
dovskis, Dr.med. Ilze Štrumfa ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.med. Māra Pilmane, 
Dr.med. Ave Minajeva, Dr.med. Arvydas Laurinavicius ; Rīgas Stradiņa universitā-
te. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 95 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 78.-88. lpp. 
UDK	 616.831-006(043)

Kopkataloga Id: 001049077
Jakovļevs, Arvīds. Immunohistochemical Classification of Diffuse Gliomas : doc-
toral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — basic sciences of 
medicine, including pharmacology, sub-sector — pathology / Arvīds Jakovļevs ; 
supervisors of the doctoral thesis: Dr.habil.med. Jānis Gardovskis, Dr.med. Ilze 
Štrumfa ; Rīga Stradiņš University. — 173 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 143.-170. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu 
valodā.
UDK	 616.831-006(043)

Kopkataloga Id: 001049080
Jakovļevs, Arvīds. Immunohistochemical Classification of Diffuse Gliomas : 
summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — 
the basic sciences of medicine, including pharmacology, sub-sector — pathol-
ogy / Arvīds Jakovļevs ; supervisors of the doctoral thesis: Dr.habil.med. Jānis 
Gardovskis, Dr.med. Ilze Štrumfa ; official reviewers: Dr.habil.med. Māra Pilmane, 
Dr.med. Ave Minajeva, Dr.med. Arvydas Laurinavicius ; Rīga Stradiņš Universi-
ty. — Riga : Riga Stradiņš University, 2021. — 96 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 80.-89. lpp.
UDK	 616.831-006(043)

Kopkataloga Id: 001041592
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). 
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās. Latvijas Universitātes 79. 
starptautiskās zinātniskās konferences sekcija / atbildīgais redaktors un priekš-
vārda autors Valdis Segliņš ; Latvijas Universitāte. — Rīga : LU Akadēmiskais ap-
gāds, 2021. 

Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : tēžu krājums. — 1 tiešsaistes 
resurss (56 lp., PDF) : diagramma ; 810,23 KB. — Bibliogrāfija dažu rakstu 
beigās. — ISBN 978-9934-18-668-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Konference, kas 2021. gada aprīlī notika attālināti tiešsaistē, ir gadskārtējs uz-
skatāms apliecinājums medicīnas koledžu sniegto teorētisko zināšanu pamatīgumam un spējām 
tās lietot, uzsākot pētniecības darbu un nereti arī patstāvīgi izstrādājot datu ievākšanas formas, 
apgūstot jaunas datu apstrādes metodikas vai kritiski izvērtējot citu pētnieku iepriekšējos gados 
paveikto.

UDK	 61(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049082
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049077
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049080
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041592
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Kopkataloga Id: 001049787
Soloveja, Kellija. Jogas anatomija : krāsojamā grāmata : ilustrēts ķermeņa uz-
būves, funkciju un kustību ceļvedis / Kellija Soloveja ; Samantas Stucmanes ilus-
trācijas ; no angļu valodas tulkojusi Dace Lorensa ; redaktors Gints Tenbergs. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 120, [16] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Rādītāji: 
115.-119. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Yoga Anatomy Coloring Book. — ISBN 
978-9934-0-9272-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā „Jogas anatomija” ir pirmā šāda veida grāmata — noderīga kā 
jogas praktizētājiem, tā ikvienam, kurš vēlas vieglāk un efektīvāk apgūt anatomiju. Lasītāju gaida 
izzinošs ceļojums pa cilvēka ķermeni, kura laikā var viegli iemācīties svarīgāko par galvenajiem 
jogas pozu veikšanā iesaistītajiem kauliem, locītavām un muskuļiem. Anatomisko ilustrāciju iz-
krāsošana palīdzēs atcerēties muskuļu un kaulu nosaukumus, atrašanās vietas un funkcijas. Jau-
niegūtās zināšanas ievērojami uzlabos kustību kvalitāti un atklās dziļāku jēgu ķermeņa kustībām 
jogas laikā.

UDK	 611+613.71+233-852.5Y

Kopkataloga Id: 001042091
Zvirbule, Elīna. Mana pirts grāmata : 30 padomi kā pareizi iet pirtī / Elīna Zvir-
bule, Mārtiņš Zvirbulis ; redaktore Ilma Rugāja. — [Rīga] : Biedrība „Latvijas pirt-
nieki”, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (171 lp., PDF) : ilustrācijas ; 17,54 MB. 

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

UDK	 615.832+613.46

Kopkataloga Id: 001041616
Страздиньш, Владимирс. Неосложненные инфекции мочевыводящих пу-
тей : руководство для практикующих врачей / Владимирс Страздиньш, Ха-
рийс Черневскис ; медицинский редактор Санита Паудере−Логина ; лите-
ратурный редактор Антра Лездиня. — [Rīga] : PILATUS, [2021]. — 1 tiešsaistes 
resurss (44 lp., PDF) : diagramma, shēmas, tabulas ; 506,22 KB. — Bibliogrāfija: 
38.-42. lp. — Nosaukums latviešu valodā: Nekomplicētas urīnceļu infekcijas. — 
ISBN 978-9934-8727-9-2 (PDF) ; ISBN 9789934872778 (kļūda).

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

UDK	 616.6-08

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 001044591
Grīnuma, Ilze. Ceļš uz izcilību : Latvijas izgudrotāji pasaulē / Ilze Grīnuma ; 
redaktore Regīna Janmane ; priekšvārds: Sandris Laganovskis ; dizains: H2E. — 
[Rīga] : Patentu Valde, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (320 lp., PDF) : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 86,51 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
priekšvārds un kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 9789934873232 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Patentu valdes 100 gadu jubileja tiek atzīmēta ar grāmatas „Ceļā uz izcilību” 
izdošanu, kurā apkopots 25 nozīmīgāko Latvijas izgudrotāju veikums. Izdevums aptver tikai ne-
lielu daļu no latviešu izcelsmes izgudrotāju snieguma aviācijas un avionavigācijas, astronautikas, 
pārtikas un apģērbu ražošanas, datorzinātņu, medicīnas, biotehnoloģiju, kosmosa pētniecības, 
autobūves, ķīmijas un fizikas jomās, no unikālas pīpes konstrukcijas radīšanas līdz pasaulē pirmā 
miniatūrā un leģendām apvītā spiegu fotoaparāta „Minox” konstruēšanai.

UDK	 62/68(474.3)(092)+54(474.3)(092)+001.894(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049787
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042091
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044591
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628  Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika

Kopkataloga Id: 001043751
Eastern European Regional Young Water Professionals Conference (12 : 
2021 : Rīga, Latvija). Water Research and Innovations in Digital Era : 12th East-
ern European Young Water Professionals Conference, 31 March to 2 April 2021, 
Riga, Latvia : book of abstracts / editors: Maryna Feierabend, Tālis Juhna, Sandis 
Dejus ; International Water Association. — First edition. — Riga : Riga Technical 
University, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (250 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 14,44 MB. — Bibliogrāfija tēžu beigās. — ISBN 978-9934-22-618-2 (PDF).
UDK	 628.1/.3(062)

637  Lauksaimniecības dzīvnieku un medījamo dzīvnieku 
produkti

Kopkataloga Id: 001049347
Rutka, Ligija. Jaunpils pienotavas vēsture gadsimta garumā / grāmatas sastādī-
tāja Ligija Rutka ; ievads: Ligita Gintere un Viesturs Krilovs ; vāka dizains: Inga Ie-
viņa ; Jaunpils muzejs. — [Priekuļu novads] : [Sava grāmata], [2021]. — 203 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 200.-
203. lpp. — ISBN 978-9934-604-17-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir stāsts par Jaunpils piensaimniecības vēsturi — fakti, intervijas, 
atmiņas, pieredze un piedzīvojumi no piensaimnieku darba un ikdienas. Tajā ir lasāms stāsts par 
dzīvi un cilvēkiem, ar kuriem var lepoties, no kuriem var mācīties mērķtiecību, pacietību un dar-
ba mīlestību. Tas ir stāsts par stabilu un uz tradīcijām balstītu uzņēmumu — Jaunpils pienotavu, 
kontekstā ar Latvijas vēstures notikumiem. Grāmatas veidošanā izmantoti materiāli no Jaunpils 
muzeja krājuma, pienotavas darbinieku atmiņas, tās precizējot un papildinot ar informāciju no 
vēstures arhīviem.

UDK	 637.13(474.332)(091)+637.2/.3(474.332)(091)

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

Kopkataloga Id: 001041523
Дианова, Марина. Анатомия вкуса : рецепты лучших поваров мира / автор 
проекта и составитель Марина Дианова ; литературный редактор Ида Кон-
стантинова. — Рига : Agency Media Moderator, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(158 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 94,71 MB. — (Библиотека Titanium, ISSN 
2661-5908).
UDK	 641.5(083.12)

Kopkataloga Id: 001041525
Дианова, Марина. Ешь и худей : рецепты лучших поваров мира / автор 
проекта и составитель Марина Дианова ; литературный редактор Констан-
тинова Ида. — Рига : Agency Media Moderator, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(84 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 21,90 MB. — (Библиотека Titanium, ISSN 
2661-5908).

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

UDK	 641.561(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043751
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049347
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041523
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041525
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654  Telekomunikācija un telekontrole (organizācija, 
pakalpojumi)

Kopkataloga Id: 001042227
Stafecka, Līga. Vai IKT ir nākotne visiem? : sieviešu pārstāvniecība IKT sektorā 
Latvijā: sabiedrības priekštati un darba vides gatavība panākt dzimumu līdzsva-
ru : 10 ieteikumi, lai piesaistītu sievietes darbam IKT sektorā / pētījuma autores: 
Līga Stafecka, Sintija Tarasova ; konsultantes: Agnese Lāce, Iveta Kažoka ; dizains: 
Aleksejs Muraško. — [Rīga] : Sabiedriskās politikas centrs Providus, 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 632,03 KB. 

A n o t ā c i j a :  Pētījuma mērķis ir apzināt un analizēt galvenos iemeslus, kādēļ sievietes 
Latvijā ievērojami retāk izvēlas veidot karjeru IKT sektorā, un piedāvāt risinājumus situācijas 
pakāpeniskai uzlabošanai. Pētījumā tika secināts, ka sievietes saskaras ar vairākiem šķēršļiem 
un grūtāk pārvaramie no tiem ir sabiedrībā vienmērīgi nostiprinājušies stereotipi par dzimumu 
lomām. Tie ietekmē cilvēka karjeras izvēles jau agrā bērnībā.

UDK	 654-055.2(474.3)(047.3)+004-055.2(474.3)(047.3)+ 
	 +305-055.2(474.3)(047.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042227
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001049995
Freimane, Aija. perceived design value : the socio-economic impact of design / 
Aija Freimane. — Riga : Art Academy of Latvia, 2020. — 90 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934541520. — 
„Design is a method of creating happy and satisfied societies”—Uz vāka. — Bib-
liogrāfija: 86.-87. lpp. — ISBN 978-9934-541-51-3 (brošēts).
UDK	 7.05(043.2)

Kopkataloga Id: 001047999
Sabanska, Inita. Mākslu sirdī jūtot / Inita Sabanska. — Rīga : [Inita Sabanska], 
2021. — 99, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Vāka un iekšlapu noformējumam iz-
mantoti autores grafikas darbi un haiku no krājuma „Rasas pilienā atmirdzot”. — 
ISBN 978-9934-9010-3-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Grāmata ir autobiogrāfisks stāstījums par manu radošo ceļu, pārvarētajām 
grūtībām, atrastajām atbildēm un nezūdošajām vērtībām. Kopš bērnības radošais izpausmes 
veids ir manas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Es gleznoju, rīkoju personālizstādes, piedalos 
starptautiskajos mākslas konkursos un rakstu. Šajā grāmatā ievietoju arī savu nelielo pētījumu, 
veltītu savām dzimtajām saknēm”, Inita Sabanska.

UDK	 7.071.1(474.3)+821.174(092)

Kopkataloga Id: 001041605
Simbolisms Eiropā un Baltijas nāciju identitāte (2021 : Rīga, Latvija). Starp-
tautiskās zinātniskās konferences „Simbolisms Eiropā un Baltijas nāciju identi-
tāte” tēzes = Abstracts of the International Scientific Conference „Symbolism in 
Europe and the Identity of the Baltic Nations” : Latvijas Nacionālais mākslas mu-
zejs, Rīga, Latvija 29.04.2021. / [sastādītāja un ievada autore Ginta Gerharde-Upe-
niece] ; latviešu valodas redaktore Māra Ņikitina ; angļu valodas redaktore Iveta 
Boiko ; tulkotāja latviešu un angļu valodā Stella Pelše ; tulkotāja franču valodā 
Dita Podskočija. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2021. — 1 tieš-
saistes resurss (42 lp., PDF) ; 827,1 KB. — Ziņas par autoriem: 34.-41. lp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā, daļa teksta tulkota no franču valodas. — ISBN 
978-9934-538-38-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  „Noslēdzot Baltijas simbolisma projekta prezentāciju Rīgā, varam secināt, ka 
tā realizācijas gaitā esam savā veidā izredzētie, jo kā vienota komanda spējām pievērst uzmanību 
Baltijas valstīm ne tikai kultūras, bet arī politiskajā un diplomātiskajā līmenī. Mēs esam devuši 
savu ieguldījumu, atklājot Baltiju Francijai un Eiropai un vienlaikus pierādot paši sev, ka spējam 
kopā piepildīt jaudīgas idejas. Projekts pierādīja, ka arī mazzināmās Baltijas mākslinieku devums 
līdzās pasaulē pazīstamu meistaru darbiem pieder pie vienotā Eiropas kultūras mantojuma” — 
ievadā saka Ginta Gerharde-Upeniece.

UDK	 7.045(4)(062)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001042229
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā = Restored Cultural Monuments in Lat-
via / dizains: Sandra Betkere ; foto, [ievads]: Juris Dambis ; tulkojums: SERRES ; 
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Pieminekļu dokumentācijas centrs. — 
[Rīga] : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, [2020].

2019. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,84 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, 
tulkots no latviešu valodas. — ISBN 9789934886942 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Šajā izdevumā jau sesto gadu sabiedrībai tiek izcelta veiksmīga kultūras pie-
minekļu pilnīga vai fragmentāra restaurācija — tāda, par kuru Nacionālās kultūras mantojuma 
pārvaldes ekspertu komisijā valdīja vienprātība.

UDK	 72.025.4(474.3)(083.82)(058)+7.025.4(474.3)(083.82)(058)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049995
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047999
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041605
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042229
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78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001048490
Zismans, Vladimirs. Ceļvedis orķestra pasaulē un tās pažobelēs / Vladimirs 
Zismans ; tulkojis Gundars Āboliņš ; zīmējumu autore Jevgeņija Dvoskina ; lite-
rārā redaktore Inta Kārkliņa ; konsultants Imants Resnis ; vāka dizains: Guni-
ta Kraševska. — Rīga : Upe tuviem un tāliem, [2021]. — 319 lpp. : ilustrācijas ; 
17 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas ; priekšvārds arī krievu 
valodā. — Oriģinālnosaukums: Путеводитель по оркестру и его задворкам. — 
ISBN 978-9934-8957-2-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autors Vladimirs Zismans ir profesionāls mūziķis. Lieliski pārzinot 
vidi, ar labestīgu humoru viņš apraksta orķestra dzīvi „no iekšpuses”. Lasot šo asprātīgo stāstu, 
uzzinām daudz ko, kas citādi skatītāja acīm un ausīm paliek apslēpts.

UDK	 785.11:061+821.161.1-36

793  Sabiedriskas izklaides un izpriecas

Kopkataloga Id: 001049558
Mūrs, Gerets. Ceļojumu spēles gudriem bērniem : vairāk nekā 100 mīklu prāta 
vingrināšanai / Gerets Mūrs ; ilustrācijas un vāka zīmējums: Kriss Dikasons ; no 
angļu valodas tulkojis Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 1 sējums 
(nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Travel Puzzles 
for Clever Kids. — ISBN 978-9934-0-8629-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ar vairāk nekā 100 dažādiem uzdevumiem rosina aktīvi domāt. 
Sudoku, kakuro, futošiki mīklas, labirinti, atmiņas testi un citas prāta spēles piedāvā iespēju sa-
turīgi izmantot brīvo laiku kā mājās, tā arī izbraukumā.

UDK	 793.7

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001048718
Максимов, Павел. Латвийскому боксу — 100 / Павел Максимов ; редак-
тор Ольга Бутане. — Рига : [Pavels Maksimovs], 2020. — 480 lpp. : ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 479. lpp. — Izdevums latviešu valodā: 
Latvijas boksam 100. — ISBN 978-9934-501-04-3 (iesiets) ; ISBN 9789934231520 
(kļūda).

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

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

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048490
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049558
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048718
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001049816
Cīrule, Līga. Uz eksāmenu — bez bailēm! : готовимся к экзамену по латыш-
скому языку в 9-м классе : с полезными советами и аудиоматериалами / 
Līga Cīrule ; grāmatas un vāka dizaina autore Māra Alsevška ; redaktore Oļesja 
Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 83, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
29 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-0-9551-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis vingrinājumu krājums paredzēts mazākumtautību skolas 9. klašu skolē-
niem, lai sagatavotos pamatskolas noslēguma pārbaudījumiem latviešu valodā. Krājumā iekļauti 
dažādu veidu uzdevumi visām eksāmenā pārbaudāmajām prasmēm (lasīšana, rakstīšana, klausī-
šanās, runāšana, valodas lietojums) un ieteikumi, kas jāņem vērā, veicot šos uzdevumus.

UDK	 811.174’243(079)

Kopkataloga Id: 001041596
Kalnača, Andra. Latvian Grammar / Andra Kalnača, Ilze Lokmane ; reviewers: 
Helle Metslang, Bonifacas Stundžia, Daiki Horiguchi ; editor Uldis Balodis ; cover 
design: Baiba Lazdiņa. — Rīga : University of Latvia Press, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (561 lp., PDF) : karte, tabulas ; 3,17 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā 
izdevuma ISBN 9789934186356. — Bibliogrāfija: 536.-546. lp. un priekšmetu rā-
dītājs: 547.-553. lp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā. — 
ISBN 978-9934-18-646-2 (PDF).

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

UDK	 811.174’36

Kopkataloga Id: 001044555
Orehova, Anastasija. Latviešu valoda tiesu nolēmumos : rokasgrāmata / Anasta-
sija Orehova. — Rīga : Tiesu administrācija, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (96 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,36 MB. — ESF projekts „Justīcija attīs-
tībai” (Nr. 3.4.1.0/16/I/001). — Bibliogrāfija: 93.-96. lp. un zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmatas mērķis ir atvieglot latviešu literārās valodas lietojumu tiesu 
darbā, piedāvāt ieskatu kļūdu veidos un tiem atbilstošā latviešu valodas teorijā ar piemēriem no 
tiesu nolēmumiem. Akcentējot pareizu un ieteicamu latviešu literārās valodas lietojumu, autore 
vēlas uzsvērt, ka ir svarīgi, lai tiesas nolēmumi būtu valodas ziņā nepārprotami un saprotami.

UDK	 811.174’271.1(035)+340.113(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049816
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041596
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044555
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001049520
Kouls, Daniels. Spēle beigusies : kriminālromāns / Daniels Kouls ; no angļu valo-
das tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusma-
ne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 348, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģinālnosaukums: Endgame. — ISBN 978-9934-0-9346-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad atvaļinātais izmeklētājs Finlijs Šovs tika atrasts miris aizslēgtā istabā, 
visi nosprieda, ka tā ir pašnāvība, tomēr diskreditētais detektīvs Viljams „Vilks” Fokss tā nedomā. 
Kopā ar bijušo kolēģi Emīliju Baksteri un privātdetektīvu Edmundsu Vilks sāk pētīt Šova pagātni. 
Vai viņš tiešām bija tik nevainīgs, par kādu izlikās? Vai arī viņa pagātnē slēpjas kas vairāk, nekā 
viņš jebkad ir atklājis? Tomēr ne visi priecājas par Vilka atgriešanos, un izmeklēšanas gaitā at-
klātā korupcija policijas rindās apdraud ne tikai paša karjeru, bet arī viņam tuvo cilvēku dzīvību.

UDK	 821.111-312.4

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001049050
Filipsa, Sūzana Elizabete. Kad zvaigznes apvienojas : romāns / Sūzana Elizabe-
te Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; 
redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 446 lpp. ; 21 cm. — 
Oriģinālnosaukums: When Stars Collide. — ISBN 978-9934-25-021-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaulslavena operas soliste, kurai karjera allaž ir bijusi vissvarīgākā, un ār-
kārtīgi talantīgs sportists, kas vēlas sasniegt izcilību. Viņu sastapšanās aizsāks galvu reibinošu, 
dzirkstoša humora un dvēselisku atklāsmju pilnu romantisku ceļojumu. Mīlestība pārvar ikvienu 
šķērsli, un notikt var jebkas, kad apvienojas divas zvaigznes, divas degošas sirdis.

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001049517
Gilberta, Elizabete. Meiteņu pilsēta : romāns / Elizabete Gilberta ; no angļu va-
lodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 447, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: City of Girls. — ISBN 978-
9934-0-9450-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  1940. gads. Viviana Morisa deviņpadsmit gadu vecumā ir izslēgta no Vasera 
koledžas nesekmības dēļ. Vecāki aizsūta viņu uz Ņujorku pie tantes, kurai pieder panīcis izklaides 
teātris. Tur Viviana iepazīst veselu plejādi harismātisku personību, tostarp izpriecu alkstošas rē-
vijas meitenes un seksīgus aktierus. Kad Viviana privātajā dzīvē sper kļūmīgu soli, izraisot profe-
sionālu skandālu, viņas jaunā pasaule sagriežas pilnīgā virpulī. Šo notikumu rezultātā viņa iegūst 
jaunu izpratni gan par dzīvi, kādu sev vēlas, gan par brīvību, kāda nepieciešama tās sasniegšanai. 

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001049528
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela sadarbībā ar 
Nikiju Raselu ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grū-
be. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Ne gluži labākās draudzenes uz mūžu stāsti. — 293, [5] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela ; 14). — Oriģinālno-
saukums: Dork Diaries. Tales from a Not-So-Best Friend Forever. — ISBN 978-
9934-0-9123-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nikiju un viņas grupas biedrus gaida fantastiska vasara, jo viņi ir uzaicināti 
būt par pasaulslavenās grupas „Sliktie puiši” iesildītājiem un kopā ar to doties četras nedēļas ilgā 
koncerttūrē. Tomēr jau atkal Nikijai raizes sagādā viņas ļaunākā ienaidniece Makenzija, kurai ir 
izdevies kļūt par „Slikto puišu” sociālo tīklu aģenti, un nu visu tūres laiku Nikijai nāksies pieciest 
Makenziju kā istabas biedreni. Vai Nikijai izdosies izbaudīt savu sapņu tūri vai arī tā no aizraujoša 
piedzīvojuma izvērtīsies par ļaunu murgu?

UDK	 821.111(73)-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049520
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049050
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049517
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049528
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821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001046822
Lindegrēns, Ēriks. vīrs bez ceļa = mannen utan väg / Ēriks Lindegrēns ; atdze-
jotājs, priekšvārda autors Zigurds Elsbergs ; redaktors Jānis Elsbergs ; priekšvār-
da tulkotājs Pāvils Johansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Neputns, 
[2021]. — 105 lpp. : portrets ; 17 cm. — (Samta dzejas sērija). — Teksts paralēli 
latviešu un zviedru valodā, tulkots no zviedru valodas. — Oriģinālnosaukums: 
mannen utan väg. — ISBN 978-9934-601-16-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata izdota „Neputna” bilingvālajā samta dzejas sērijā. Sava laika nozī-
mīgākais un īpatnējākais zviedru dzejas krājums „vīrs bez ceļa” tapis 1939.-1940. gadā. Lai gan 
Lindegrēns jau bija izdevis debijas krājumu, tikai ar šo krājumu viņš atrod savu sirreālistisko 
rakstības veidu. Pats autors šos dzejoļus nosauca par „saspridzinātiem sonetiem”. Ar klasiskā 
soneta formu tos vieno tikai rindu skaits — 14 (kas sadalīts septiņās divrindēs). Rakstīts bez liela-
jiem burtiem, atskaņām un tikpat kā bez pieturzīmēm. Grāmatu papildina Jāņa Elsberga pēcvārds 
par atdzejotāju, viņa tēvu Zigurdu Elsbergu.

UDK	 821.113.6-1=030.113.6=174+821.113.6(092)

Kopkataloga Id: 001048949
Tūve, Jānsone. Kas notika pēc tam? : grāmata par Bumbulīti, trollīti Muminu un 
mazo Miju / Tūve Jānsone, teksts un ilustrācijas ; no zviedru valodas atdzejoju-
šas: Mudīte Treimane, Inese Zandere ; redaktore Inese Zandere. — Rīga : liels un 
mazs, [2021]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Hur gick det sen? Boken om Mymlan, Mumintrollet och lilla My. — ISBN 978-
9934-574-61-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Kas notika pēc tam?”, kurai dots apakšvirsraksts „Grāmata par 
Bumbulīti, trollīti Muminu un mazo Miju”, darbojas gandrīz visi mums labi pazīstamie Tūves Jān-
sones stāstu varoņi, un viņu bīstamos piedzīvojumus vainago trollīša Mumina laimīgā atgriešanās 
pie māmiņas. Īpaši interesants ir grāmatas dizains — tajā svarīga loma ir katram mākslinieces 
zīmētajam burtam, kas kļūst par ilustrācijas sastāvdaļu. Burti atbilst varoņu raksturam — piemē-
ram, Muminu māmiņas vārda burti izskatās piemīlīgi un sievišķīgi, bet mazās Mijas burti — mazi 
un spītīgi. Burtu lielums un izkārtojums palīdz sekot notikumiem, burti satraucas, bēg, laimīgi 
izglābjas tāpat kā stāsta varoņi.

UDK	 821.113.6-93-32

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001048954
Rikāra, Anuka. Anna un Froga : komikss / Anuka Rikāra ; no franču valodas tul-
kojusi Elīna Brasliņa ; redaktore Ieva Lešinska ; rokraksta atveidojums: Reinis 
Pētersons. — Rīga : liels un mazs, [2021]. — 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Anna & Froga. — ISBN 978-9934-574-60-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Anna un Froga” vienos vākos apvieno franču komiksu autores Anukas Rikā-
ras četras komiksu grāmatas par meitenīti Annu, vardi Frogu, slieku Kristofu, kaķi Renē un suni 
Bibī. Īsajos komiksu stāstiņos, kas zīmēti košā un ar nodomu „bērnišķīgi naivā” stilistikā, parastas 
ikdienišķas situācijas, piemēram, frī kartupeļu pārēšanās, sniegavīru velšana, dāvanu pirkšana 
vai desiņu cepšana atklāj īstas draudzības dažādās šķautnes. Draugu mazās dīvainības un vājības 
kļūst par ēsmu sirsnīgai vienam otra izjokošanai. Taču ķildas un sāncensība vienmēr beidzas 
labi — visi „baltie meli” tiek atklāti un aizvainojumi pārvarēti bez didaktikas un moralizēšanas.

UDK	 821.133.1-93-32+82-312.5:741

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046822
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048949
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048954
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821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001049917
Želobovska, Anna. На шаг ближе : сборник стихов / Анна Желобовская ; 
автор иллюстраций Эдвард Желобовский ; редактор Элла Нестеренко. — 
Рига : [Aleksandrs Rudenko], 2021. — 116 lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilus-
trācijas ; 15 cm. — Dzejoļi pārsvarā krievu valodā, daži dzejoļi angļu un latviešu 
valodā. — ISBN 978-9934-9031-1-3 (iesiets).
UDK	 821.161.1(474.3)-1

Kopkataloga Id: 001050002
Журавлёв, Сергей Анатольевич. Камень Лаплечиса, руины в окружении 
воды : из лирики, историческая поэзия, юмор, ирония, сатира / Сергей Жу-
равлёв, текст, оформление, редактор-издатель. — Рига : Улей : Профессио-
нальная писательская организация „Родина”, [2021]. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm.
UDK	 821.161.1(474.3)-1

Kopkataloga Id: 001044896
Коноплёв, Евтихий. Под знаком Овна : избранное : эксклюзивное изда-
ние / Евтихий Коноплёв ; редактор Ирина Страздоника-Плячко. — Даугав-
пилс : [Евтихий Коноплёв], 2020. — 335 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.161.1-3(474.3)

Kopkataloga Id: 001048993
Юденко, Владимир. С блесной „Кобра” на судака и щуку : очерки и расска-
зы, афоризмы и стихотворения, секреты мастерства, техника безопасности 
на воде / Владимир Юденко, автор и редактор ; дизайн обложки: Александр 
Грановский. — Рига : Клуб интеллектуалов, 2021. — 221 lpp., 2 nenumurētas 
lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-359-3 (iesiets).
UDK	 821.161.1(474.3)(081.2)

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001048849
Bogdanoviča, Gunta. Mani dzīves gadalaiki / Gunta Bogdanoviča ; ievads: Biru-
ta Čūdere ; pēcvārds: Maija Vegnere. — [Skrīveru novads] : [Pēteris Sakalaurs], 
2021. — 135 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-9029-0-1 (brošēts).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049917
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050002
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001044896
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048993
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048849
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Kopkataloga Id: 001049328
Grava, Ilma. Mani vīrieši un citi zvēri : romāns ieteicams jauniešiem pēc 50 / 
Ilma Grava, teksts, vāka noformējums. — Rīga : Sava grāmata, 2021. — 296 lpp. ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-604-12-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Un tad ienāca viņš… Nē, iebrāzās, ietraucās, ielēkšoja. Papīra lapas uz mana 
galda aizlidoja, aizkari pie loga sašūpojās. Tieši tāpat kā visa mana dzīve. Pēc tam. — Sveikas, dai-
ļās dāmas! Ienācējs, elegants kungs labākajos gados, braši sasveicinājās. Visas izbrīnīti pacēlām 
skatienu — tā mūs vēl neviens nebija uzrunājis. — Mani sauc Mondijs Egle, — kungs stādījās 
priekšā. — Es vēlētos sastapt avīzes „Es Tevi Meklēju” galveno redaktori. — Lūdzu sēdieties, — es 
teicu. — Tā esmu es. Lūk, par šo savas dzīves posmu gribu pavēstīt arī jums. Kāpēc? Tāpēc, ka tas 
ir mazliet neparasts, jo stāsta par lielu mīlestību, kad jaunības laiks jau tālu aiz muguras.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001049726
Grietēna, Margarita. Kad visi striķi trūkst jeb Atentāts Burgteātrī / Margarita 
Grietēna ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Daina Borovska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 230, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-3613-2 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atvērsim Burgteātra durvis, iesaistīsimies noslēpumainajos notikumos, kas 
tajā norisinās, un atslēgsimies no ikdienas rūpēm.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001049514
Kalniņa, Mērija Elizabete. Sapnis par viņu un mūziklu : romāns / Mērija Eli-
zabete Kalniņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains un iekšlapu noformējums ; 
redaktore Laura Bebre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 366, [2] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-0-9462-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laura ierodas Parīzē, lai piepildītu savu sapni — iegūtu galveno lomu mū-
ziklā „Tristans un Izolde”. Viņa ilgojas ne vien kļūt par Izoldi, bet arī iekarot sava elka — mūzikla 
zvaigznes Džuliana Barē — simpātijas. Pēc laulības šķiršanas Džulians vairs nedod sievietēm 
neiespējamus solījumus un nelolo veltas cerības, saistoties ar vienu noteikumu: „Viena lieliska 
nakts, un nākamās reizes nebūs”. Dodot Džulianam iespēju, Laura ir pārliecināta, ka saņēmusi 
sava sapņa piepildījumu… līdz brīdim, kad viņas ilūziju tornis bīstami sašķiebjas un nevainojami 
izsapņotā dzīve tiek apgriezta kājām gaisā.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001049127
Ķirķis, Raimonds. Levitācijas / Raimonds Ķirķis, Lauris Veips ; dizains: Anna 
Priede. — Saldus : Valters Dakša, [2021]. — 36, [3] lpp., 5 nenumurētas lp. caurspī-
dīgas ielīmes : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-8942-2-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Levitācijas” izsekos Latvijas Republikas desmita prezidenta Egila Levita dzī-
ves gaitām, izceļot nozīmīgākos notikumus viņa personas veidošanās norisē, kā arī viņa garīgajā 
satversmē un tās nospiedumos valsts vēsturē. „Mūsdienu fragmentētajā mākslā ir vienlīdz būtis-
ki meklēt ceļus, kā māksla var nonākt pie tautas un tauta pie mākslas. Galu galā mākslai ir jākalpo 
tautai, bet tautas lielākais kalps ir Levits,” raksta performances veidotāji.

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001047629
Olūts : literatūras almanahs / redaktore Valentīna Unda ; grāmatas un vāku di-
zains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2021.

19 (26). — 227 lpp. ; 20 cm. — Autori: Jōņs Blaževičs, Romons Spaitāns, Aija 
Mikele-Strušele, Jūlijs Trōps, Ilze Keiša, Voldemārs Vogulis, Ernests Vilcāns, 
Evelīna Visocka, Helēna Kulincāne, Iveta Dimzule, Imants Zeltiņš, Kristīne 
Gļauda, Magdalena Vjatere, Oskars Seiksts, Andris Pelšs, Leontīne Apšeniece, 
Rūdolfs Linužs, Pīters Meikstums, Leonards Rakickis, Pauls Jurevičs. — „ISSN 
1407-2076”—Uz 1. vāka. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-
29-343-1 (brošēts).

UDK	 821.174’282(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049328
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049726
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049514
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049127
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001047629
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Kopkataloga Id: 001048943
Pāne, Everita. Kūpera dienasgrāmata / Everita Pāne, teksts, grafiskais dizains 
un foto. — [Jelgavas novads] : Rich Media, [2021]. — 140 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

A n o t ā c i j a :  Attiecības ar suni ir vienas no skaistākajām attiecībām pasaulē. Tās ir attie-
cības bez meliem, liekulības, mantkārības, naida, aizvainojuma, pārmetumiem un nodevības. Tās 
ir attiecības, kurās valda bezgalīga mīlestība, nesavtīga draudzība un uzticība visa mūža garumā. 
„Kūpera dienasgrāmata” ir īsts emociju kokteilis — vēl viens lielisks vēstījums par nepārspējamo 
taksi!

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001049073
Pelšs, Einārs. Digi-Dīgi : nepiepildīto ieceru kopotie raksti : atskatoties uz ne-
paveikto, nasaskotūtīs iz nadašyutū / Einārs Pelšs. — [Saldus novads] : Valters 
Dakša, [2020]. — 1 sējums (aptuveni 840 lpp.) : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. — 
Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži dzejoļi krievu, angļu un latgaliešu rakstu 
valodā. — ISBN 978-9934-8942-1-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grandiozs projekts, kurš Eināra Pelša 60. jubilejas gadā materializējies 840 
lappušu biezā izdevumā. Tajā apkopotie dzejdarbi radīti, izmantojot daudzveidīgas konceptuālās 
dzejas tehnikas, kuras Pelša lasītājiem daļēji pazīstamas jau no viņa iepriekšējām grāmatām. Šeit 
pārsvarā stāstīts par dzīves kolīzijām, tostarp — par dzejnieka lomu Latvijas literārajā vidē un 
dzejas tradīciju metamorfozēm. Kombinējot frāzes un atsevišķus vārdus ar zīmējumiem, zīmēm 
un simboliem, pat no citiem dzejniekiem aizlienētie teksti un atdzejojumi dabiski ieguļ šai šūša-
nas piederumu kastītē. Tās nosaukumu veido vārdu „digitālais dzejnieks” saīsinājums (digi) un 
latgaliešu vārds „dīgi” (diegi).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001049049
Platpīrs, Gunārs. Milži : Zilo kalnu Zilā kraukļa pasaka / teksts un ilustrācijas: 
Gunārs Platpīrs. — [Rīga] : Madris, [2021]. — 29 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 
978-9984-31-736-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Senos laikos dzīvoja ļoti daudz milžu. Tie bija lieli, no viņiem baidījās un 
domāja, ka tie var apēst cilvēku, tāpēc viņus sauca par asinssūcējiem. Īstenībā milži bija liela au-
guma lādzīgi lempji — lieli, mazdrusciņ smieklīgi un arī vientuļi, jo viņiem nebija ar ko spēlēties.

UDK	 821.174-343+821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001049648
Plūdons, Vilis. Eža kažociņš / Vilis Plūdons ; māksliniece Agija Staka ; grāmatas 
un vāka dizaina autore Inguna Kļava Švanka ; redaktore Inese Pelūde. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-
9934-0-9418-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vairāku bērniem veltītu dzejoļu krājumu autora, rakstnieka Viļa Plūdona 
meistarīgi uzrakstītā pasaka dzejā „Eža kažociņš” iznākusi jaunā izdevumā. Pasakas aizraujošo 
sižetu par drosmīgo un atjautīgo ezīti, kurš dabūja princesi par sievu un pārvērtās par staltu 
ķēniņa dēlu, bagātina mākslinieces Agijas Stakas dziļi latviskās ilustrācijas.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001048370
Pļāpīgā Cīruļa piezīmes / pamatskolas „Brīvā Māras skola” audzēkņu teksts un 
ilustrācijas ; redaktore Agnese Meiere ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezer-
rozes grāmatas, 2021. — 144 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-600-50-0 
(iesiets).
UDK	 821.174-9(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048943
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049073
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049049
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049648
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048370
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Kopkataloga Id: 001042093
Ruka, Elvita. Ērika Kleina mēnessgaismas stāsti / Evita Ruka ; redaktore Lud-
mila Viļumova. — [Rīga] : Sava grāmata, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (96 lp., 
PDF) : ilustrācijas, portreti ; 3,55 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — ISBN 9789934582929 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Mēnessgaisma ir īpaša parādība — tumsa, kurā var redzēt. Tajā vienlaikus ir 
romantika un slēptas bailes. Visspožāk mēness spīd un apkārtni izgaismo pilnmēnesī, kad pasau-
le kļūst īpaši jūtīga, bet cilvēki viļņojas pretstatu šūpolēs. Ēriks Kleins, izvēloties publiskot savas 
čigāna atmiņas, necenšas attēlot nez kādu pareizu vai izpušķotu dzīvi, bet brien to patiesi — ar 
prieku, pārdzīvojumiem, sāpēm un atkal ar prieku, jo nekas labāks par dzīvošanu vēl nav izgud-
rots.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001048163
Swami Rachayati. Nokāpt no sliedēm : gandrīz autobiogrāfisks stāsts / Swa-
mi Rachayati (Ģirts Ančevskis) ; ilustrāciju māksliniece Anna Ķuze ; redaktore 
Aija Rožlapa. — [Salacgrīvas novads] : Sētava, [2020]. — 275 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-502-38-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autors savu stāstu sāk ar šodien tik ierasto izdegšanas sindromu. Nepār-
traukts, ikdienišķs stress, nesamērīgi augsta darba slodze, spēku izsīkums, darbs bez gandarīju-
ma… Cik pazīstama situācija daudziem no mums! Un vēl — attiecību krīze. Viens. Noguris. Apju-
cis. Kurp iet? Kā dzīvot?

UDK	 821.174-94+821.174-34

Kopkataloga Id: 001048929
Zandere, Inese. Kaķis uz klavierēm / Inese Zandere, dzejoļi ; Anita Paegle, ilus-
trācijas ; teksts autores redakcijā ; dizains: Artis Briedis. — Rīga : liels un mazs, 
[2021]. — 46, [2] lpp. : ilustrācijas ; 18×25 cm. — ISBN 978-9934-574-59-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ineses Zanderes dzejoļu krājums „Kaķis uz klavierēm,” ko bagātīgi ilustrēju-
si māksliniece Anita Paegle. Grāmatā apkopoti 23 dzejoļi — no jautra skaitāmpanta līdz liriskai 
balādei, tādēļ tā būs saistoša visai ģimenei, gan pašiem mazākajiem bilžu grāmatu lasītājiem, gan 
arī pieaugušajiem.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001049700
Ziediņa, Ieva. Ole Bole : mazi stāstiņi par mazu meitenīti / Ieva Ziediņa, teksts 
un ilustrācijas ; redaktore Guna Pitkevica ; grāmatas vāka un grāmatas dizaina 
autore Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-0-8801-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kurš bijis pirmais — vista vai ola? It kā to kāds nezinātu! Protams, Ole 
Bole — mazā meitene ar lielajām, apaļajām acīm! Pirmā bija Ole Bole, un pēc tam nāca gan vistas, 
gan olas. Jo vistas un olas ir mazākas par Oli Boli. Viņa spēj paņemt klēpī gan vistu, gan arī olas. 
Viņa spēj viena izcept pankūkas, uzcelt meža zvēriem sniegavīrus, noķert vitamīnus, nebaidīties 
no pērkona un sagaidīt dāvanas. Ole Bole prot spēlēties ar kaķēnu, uzveikt garlaicību un aizskriet 
gandrīz līdz pašai varavīksnei. Jā, Ole Bole ir pirmā!

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001049506
Zoldnere, Dina. Sniegā : romāns / Dina Zoldnere ; vāka dizaina autore Natālija 
Kugajevska ; redaktore Laura Bebre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 237 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-9366-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc katastrofas pasaulē viss ir mainījies, nokrišņi kļuvuši toksiski. Apkārt 
Vecpilsētai arvien ciešākā lokā savelkas jaunā pilsēta. Bet kas noticis ar cilvēkiem? Kāpēc Diānai 
pār muguru ikreiz pārskrien tirpas, jau iedomājoties par kārtējo satikšanos ar kādu, kuru viņa 
nespēs atpazīt? Kādu noslēpumu aiznes sev līdzi vētrasputns, kas meitenes sapņos vienmēr aiz-
traucas debesīs, atstādams neskaidras sajūtas — it kā viņa atrastos ne tur, kur viņai vajadzētu 
būt, dzīvotu ne tādu dzīvi, kā vēlētos, blakus būtu ne tas cilvēks, kuru viņa gribētu? Diānai šķiet, 
ka par sev būtisko viņa nespēj parunāt ne ar vienu, lai netiktu uzskatīta par dīvainu. Līdz kādu 
vakaru, ieklīdusi Vecpilsētā, viņa savā bērnības pagalmā satiek kādreizējo kaimiņu, ar kuru ne-
gaidīti atrod kopīgu valodu.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042093
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048163
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048929
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049700
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049506
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Kopkataloga Id: 001049999
Судрабкалнс, Янис. Имена, события, ритмы, образы : о латышской литера-
туре / Янис Судрабкалнс ; Сергей Журавлев, перевод, составитель, коммен-
тарии, оформление. — Рига : Профессиональная писательская организация 
„Родина”, [2021]. — 215 lpp., 15 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Teksts 
krievu valodā, tulkots no latviešu valodas.

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā iekļauti 79 raksti, kas tulkoti no J. Sudrabkalna Kopoto rakstu 
3. un 6. sējuma (1959, 1962). Sastādītājs tos kārtojis pēc tematiskā principa, ar savu skatījumu uz 
latviešu literatūras vēsturi.

UDK	 821.174.09

821.19  Armēņu literatūra

Kopkataloga Id: 001048164
Topčijans, Aleksandrs. Osmaņu banka : vēsturisks romāns / Aleksandrs Top-
čijans ; redaktors Aleksandrs Geronjans ; tulkotājs Andris Dzenis. — Rīga : Zelta 
Rudens Printing, 2020. — 181 lpp. ; 21 cm. — Tulkots no armēņu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Բանկ օտոման. — ISBN 978-9934-501-05-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Asa sižeta vēsturiskā romāna autors ir ievērojams armēņu rakstnieks Alek-
sandrs Topčijans. Grāmata ir veltīta dramatiskajiem notikumiem Konstantinopolē 1896. gadā, 
kad grupa armēņu radikālo revolucionāru no partijas „Dašnakcutjun” sagrāba lielu banku Osma-
ņu impērijas galvaspilsētā. Sagrāba ne laupīšanas nolūkos. Akcijai bija politisks raksturs: drosmi-
nieki vēlējās pievērst pasaules sabiedrības uzmanību „Armēņu jautājumam”, Turcijā valdošajai 
patvaļai, vardarbībai pret kristīgo minoritāti, armēņu masveida grautiņiem un slepkavībām. 

UDK	 821.19-311.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049999
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048164
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902  Arheoloģija

Kopkataloga Id: 001042151
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Sek-
cija „Arheologu un etnogrāfu pētījumi Latvijā 2018.-2020. gadā” : tēžu krājums = 
Session „Research by Archaeologists and Ethnographers in Latvia in 2018-2020” : 
abstracts : Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference, 2021. 
gada 11. marts / sastādītāja Antonija Vilcāne ; angļu valodas redaktors Valdis 
Bērziņš ; Latvijas Universitāte, Latvijas vēstures institūts. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) ; 1,53 MB. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā.
UDK	 902(474.3)(062)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001049877
Piļka, Aija. Pilskalnes pagasts : vēsture un tagadne / Aija Piļka, Līvija Tamane ; 
dizains: Madara Pastare. — Pilskalne : Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta pārval-
de, 2021. — 133, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — Uz 1. vāka glezna 
„Šlosbergas muiža”, autors Napoleons Mateušs Tadeušs Orda. — Bibliogrāfija: 
130.-133. lpp.

A n o t ā c i j a :  Grāmata par Pilskalnes pagasta vēsturi, dabu un cilvēkiem. Pagātne savā da-
žādībā aizvien dzīvo atmiņās un domās. Izzinot vēsturi, kas balstās uz senču atstātām vērtībām, 
ir iespēja veidot labāku nākotni.

UDK	 908(474.342)

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

Kopkataloga Id: 001049331
Tamužs, Viesturs. No rakstāmgalda līdz Kilimandžaro virsotnei : ceļojuma 
piezīmes / teksts un foto: Viesturs Tamužs ; redaktore Gundega Blumberga. — 
[Priekuļu novads] : Sava grāmata, [2021]. — 76 lpp. : ilustrācijas, karte, tabula ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-604-14-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bez iepriekšējas sagatavošanās, bez pieredzes un bez treniņiem mēģināt uz-
kāpt Kilimandžaro virsotnē nav pārdomāta rīcība, tomēr cilvēki itin bieži dara neprātīgas lietas. 
Cerams, ka piedzīvojumu meklētāji, kuri vēl tikai plāno pirmo reizi doties uz sniegotajām virsot-
nēm, šajā grāmatā atradīs noderīgus padomus.

UDK	 913(678)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042151
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049877
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049331
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929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001049354
Birzgale, Lilita. Līksna un tās cilvēki : vieta, no kuras mēs nākam : Korsaku dzim-
ta / sastādītāji: Lilita Birzgale, Inta Prūse ; teksts: Ģertrūde Rasnače, Lilita Birzga-
le. — Rīga : Sava grāmata, 2021. — 155 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-604-15-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mēs esam ienākuši šajā pasaulē. Uz laiku. Mums un tikai mums atvēlētajā 
laikā katram ir veicams kāds uzdevums. Mūsu ienākšana ir likumsakarīga un, iespējams, ieprog-
rammēta kādā mums nezināmā algoritmā. „Es nolēmu uzrakstīt par savas dzimtas priekštečiem, 
savācot tik lielu informāciju, cik tas reāli iespējams, papildinot to ar mūsu cilvēku dzīvesstāstiem, 
kuri ir ienākuši dzimtā. Tās ir dzīvās atmiņas, stāstījumi, ko paspēju pajautāt saviem radiem, kā 
arī nepalaidu garām nevienu nejauši saklausītu ziņu”, norāda Lilita Birzgale.

UDK	 929.52(474.346)+908(474.346)

Kopkataloga Id: 001048612
Lielie kapi : Rīgas nekropole : mājvieta valstiskuma un nacionālas apziņas stip-
rinātājiem / dizains: Aigars Ozoliņš ; redaktūra, tulkojumi: SIA „Ego media”. — 
[Rīga] : Rīgas pieminekļu aģentūra, [2021]. — 90 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Bib-
liogrāfija: 88.-90. lpp. — ISBN 978-9934-23-046-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rīgas Lielajos kapos apglabāti vairāki desmiti tūkstoši Rīgas iedzīvotāju, 
tostarp arī ļoti daudzas izcilas personības. Šajā izdevumā bija iespējams pieminēt tikai nelielu 
daļu — īsas biogrāfijas un galvenos faktus, kas raksturo viņu dzīves laikā paveikto Rīgas un visas 
Latvijas labā. Izdevuma mērķis ir uzsvērt šīs kultūrvēsturiskās vietas nozīmīgumu un ieskicēt 
pētniecisko ceļu, kas vēl veicams, lai pieminētu un saglabātu nākamo paaudžu atmiņā cilvēkus, 
kas 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā veidoja sabiedrisko apziņu, kura kļuva par pamatu Lat-
vijas valsts izveidei.

UDK	 929(474.3)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001048974
Barkāns, Jēkabs. Noklusētās sāpes / Jēkabs Barkāns ; no krievu valodas tulkoja 
Jēkabs Barkāns ; literārā redaktore Amanda Aizpuriete ; zinātniskie redaktori: 
Dr.hist. Dzintars Ērglis un Arturs Žvinklis ; atbildīgā redaktore Ilze Saulīte ; Jāņa 
Esīša vāka dizains ; priekšvārds: Dr.hist. Kaspars Zellis, Kārlis Šadurskis ; pēc-
vārds: Jānis Vanags, Zbigņevs Stankevičš. — Atkārtots izdevums. — Rīga : ICEJ 
Latvija, 2021. — 123, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Ziņas par 
autoru: [105.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Боль молчания. — ISBN 978-9934-23-
379-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Noklusētās sāpes” stāsta par laiku autora dzīvē, kad sagruva uzskati par 
dzī vību un nāvi, pieņēmumi par jēdzienu — cilvēcība. Grāmatā apkopotas atmiņas par bērnību 
plaukstošajā Krāslavas mazpilsētā, baisajiem kara gadiem, izdzīvošanas brīnumu un pēckara lai-
ku.

UDK	 94(474.3)(=411.16)”1939/1945”(093.3)+821.161.1-94(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049354
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048612
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048974
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Kopkataloga Id: 001042132
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Vēs-
tures un arheoloģijas doktorantu un doktora grāda pretendentu sekcija. 
Sabiedrības un indivīda veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika 
vēstures un arheoloģijas zinātnē : vēstures un arheoloģijas doktorantu un dokto-
ra grāda pretendentu sekcijas referātu tēzes, Latvijas Universitātes 79. starptau-
tiskā zinātniskā konference, Rīgā, 2021. gada 10. martā = Abstracts of the session 
„Health of society and individuals through time: perspectives and problematics 
in history and archaeology” : 79th International Scientific Conference of the Uni-
versity of Latvia, Riga, March 10th, 2021 / sastādītājas: Vanda Visocka, Ginta Ieva 
Bikše, Zane Rozīte ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., PDF); 9,96 MB. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  2021. gadā jau otro reizi LU starptautiskajā zinātniskajā konferencē organizē-
ta vēstures un arheoloģijas doktorantu sekcija. Iekļaujoties kopējā tēmā „Sabiedrības un indivīda 
veselība cauri laikam: izpētes iespējas un problemātika vēstures un arheoloģijas zinātnē”, sekcijā 
pieteica dalību vienpadsmit doktoranti un grāda pretendenti, un LU LVI arheoloģijas pārstāvji. 
Referātos aplūkoti gan cilvēku diētas paradumi, gan mentālā veselība, dažādas slimības kā arī 
medicīnas iestāžu darbība no aizvēstures līdz pat 20. gadsimtam.

UDK	 94(474.3)(062)+613(4)(062)

Kopkataloga Id: 001042183
Riekstiņš, Jānis. „Kulaku kā šķiras likvidācija” — Latvijas turīgās zemniecības 
sagraušana / Jānis Riekstiņš. — Rīga : [izdevējs nav zināms], 2020. — 1 tiešsaistes 
resurss (117 lp., PDF) : tabulas ; 794,12 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Padomju totalitārā, staļiniskā režīma īstenotā turīgās zemniecības sagrauša-
na un iznīcināšana — „kulaku kā šķiras likvidācija” — ir viena no visdramatiskākajām, traģiskā-
kajām un noziedzīgākajām lappusēm padomju sabiedrības vēsturē, daudzu bijušās PSRS tautu 
likteņos. Arī vēl šodien tā ir nepietiekami izpētīta tēma.

UDK	 94(474.3)”1940/1991”

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=001042132
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042183
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