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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 001046745
Latvijas Universitāte. Studentu zinātniskā konference (2 : 2020 : Rīga, Lat-
vija). Mundus et: Idea. Homo. Communitas. Sciens : 2020. gada LU studentu zi-
nātniskās konferences rakstu krājums / sastādītājs Jēkabs Akermanis ; latviešu 
valodas teksta literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas teksta redaktore 
Andra Damberga ; Latvijas Universitātes Studentu padome. — Rīga : LU Akadē-
miskais apgāds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (185 lp., PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 7,46 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-643-1 (PDF).

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

UDK	 001(062)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001052145
Ledus sirds : izkrāso stāstu! : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā sko-
las vecuma bērniem / tulkojis Kristaps Baķis ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2021]. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen 
Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-992-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Elzai un Annai neaizmirstamā ceļojumā! Tas sākas, kad meite-
nes vēl ir mazas, nerātnas princeses, un beidzas, kad viņas jau ir atradušas savu vietu dzīvē: Elza 
ir sniega karaliene, kas mīt Apburtajā mežā, bet Anna atgriežas mājās, lai valdītu Arendelā. Ņem 
savus košākos flomāsterus un zīmuļus, lai piešķirtu krāsas šim brīnišķīgajam stāstam!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052145
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Kopkataloga Id: 001052142
Ledus sirds : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bēr-
niem / tulkojis Kristaps Baķis ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. 

Vēja krāsas. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen Coloring 
Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-991-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Baudi skaistas emocijas kopā ar karalienēm Elzu un Annu. Dodies viņām pa 
pēdām cauri Arendelai, uzkāp Ziemeļu kalnā un paviesojies Apburtajā mežā! Tu satiksi daudz 
draugu — gan jaunu, gan vecu — un piedzīvosi jautrus brīžus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001051644
Mīļie pūkaiņi / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

Kaķīši. — 44 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Furry Friends. — ISBN 978-9934-0-9234-3 (spi-
rāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Masku gatavošana, zīmēšana, krāsošana un citi aizraujoši uzdevumi grāmatā, 
kas paredzēta patiesiem dzīvnieku draugiem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001051648
Mīļie pūkaiņi / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

Sunīši. — 44 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Furry Friends. — ISBN 978-9934-0-9235-0 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Masku gatavošana, zīmēšana, krāsošana un citi aizraujoši uzdevumi grāmatā, 
kas paredzētas patiesiem dzīvnieku draugiem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001050895
Murr Modes nams / [redaktore] Živilė Agurkytė ; [māksliniece] Paulina Biti-
naitytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

Zvaigžņu fotosesija : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 14 nenumurētas lpp., 
2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no lietu-
viešu valodas. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Miau Mados 
namai. Žvaigždžių fotosesija. — ISBN 978-9934-0-9514-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Trīs draudzenes — Līna, Emma un Anna — aicina piedalīties fantasMURRtis-
kā zvaigžņu fotosesijā. Pieņem šo piedāvājumu un kļūsti par lielisku modes nama MURR stilisti! 
Nav nekā labāka kā fotografēties ar savām labākajām draudzenēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001052168
Peppa Pig : uzraksti un nodzēs!. — Rīga : Egmont Latvija, 2021.

Burti. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm + flomasters ar sūklīti plas-
tikāta ietverē. — (Vingrinies ar Pepu). — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Peppa Pig. Wipe-Clean First Letters. — ISBN 978-9934-16-
974-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pepa mācās rakstīt burtus. Vai tu arī vēlies patrenēties? Pārvelc burtus ar 
īpašo flomāsteru, piepildi rindu līdz galam, tad notīri uzrakstīto un mēģini vēlreiz! Grāmata ļaus 
bērnam apgūt latviešu valodas alfabētu — visus burtus no A līdz Ž, kā arī aizraujoši pavadīt laiku!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052142
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051644
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051648
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050895
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052168
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Kopkataloga Id: 001051383
Ravinska, Sindija. Iepazīsti krāsas! / Sindija Ravinska, ilustrācijas. — [Rīga] : 
Liegra, [2021]. — 18 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 29 cm. — (Izkrāso 
pats!). — ISBN 978-9934-572-73-9 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001051651
Rēķini un izkrāso! : mācību līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem / [ilustrāci-
jas]: Jesús Lopez Pastor. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 48 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 27 cm. — Grāmatiņa ar sarkanu vāku. — Bez lingvistiska satura. — 
Oriģinālnosaukums: Count & Colour. — ISBN 978-9934-0-9239-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Skaitīšana un atņemšana šajā grāmatā būs ļoti vienkārša un aizraujoša, jo 
atbilstoši katram rezultātam jāizkrāso noteikts attēla fragments. Soli pa solim rēķinot un izkrā-
sojot, bērns viegli un ātri iegaumēs dažādas summas un starpības skaitļu no 1 līdz 10 diapazonā.

UDK	 087.5+511.1(075.2)

Kopkataloga Id: 001051653
Rēķini un izkrāso! : mācību līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem / [ilustrāci-
jas]: Jesús Lopez Pastor. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 48 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 27 cm. — Grāmatiņa ar zilu vāku. — Bez lingvistiska satura. — Oriģi-
nālnosaukums: Count & Colour. — ISBN 978-9934-0-9238-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Saskaitīšana un atņemšana šajā grāmatā būs ļoti vienkārša un aizraujoša, 
jo, atbilstoši katram rezultātam, jāizkrāso noteikts attēla fragments. Soli pa solim rēķinot un iz-
krāsojot, bērns viegli un ātri iegaumēs dažādas summas un starpības skaitļu no 1 līdz 10 apjomā.

UDK	 087.5+511.1(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051383
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051651
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051653
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001041588
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Filo-
zofijas doktorantu sekcija. Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās 
konferences Filozofijas doktorantu sekcija „Ārkārtējība un normalitāte” : tēžu 
krājums : LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2021. gada 18. un 19. februāris / sa-
stādītājas: Kitija Mirončuka, Marta Valdmane ; Latvijas Universitāte. Vēstures un 
filozofijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(80 lp., PDF) ; 1,32 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-672-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  LU 79. zinātniskās konferences ietvarā 2021. gada februārī notika Vēstures 
un Filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija „Ārkārtējība un normalitāte”. Doktorantu 
filozofijas sekcijā piedalījās dažādu programmu maģistrantūras un doktorantūras studenti, līdz 
ar viņiem arī Vēstures un filozofijas fakultātes pasniedzēji, akadēmiķi un LU Filozofijas un socio-
loģijas institūta pētnieki.

UDK	 14(062)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001050894
Germanavičiene, Gabriele. Apzināta bērnu audzināšana : kā, audzinot bērnus, 
augt pašam / Gabriele Germanavičiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Lāsma 
Sirmule ; zinātniskās konsultantes: Indra Majore-Dūšele, Inese Lapsiņa. — Rīga : 
Alis, [2021]. — 191 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Dėmesinga 
tėvystė. — ISBN 978-9934-504-47-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kā audzināt bērnus, lai viņi izaugtu tik veseli, cik vien iespējams — gan fi-
ziski, gan psihiski? Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, sapratu, ka vispirms mums ir jāpalīdz 
pašiem sev. Mums ir jāiemācās nomierināties un parūpēties par sevi — it īpaši tad, kad jūtamies 
apjukuši. Ir jānotic, ka pat tad esam gana labi vecāki saviem bērniem. Kad būsim iemācījušies 
sevi nomierināt un just līdzi, patiešām spēsim no jauna ieraudzīt daudzas šķietami neatrisināmas 
situācijas, varēsim veidot labākas attiecības, kas balstītas nevis uz noteikumiem un prasībām, bet 
gan uz tuvību un ieklausīšanos sevī un savos tuviniekos.

UDK	 159.9-055

Kopkataloga Id: 001051342
Grejs, Džons. Vīrieši ir no Marsa, sievietes — no Veneras / Džons Grejs ; no an-
gļu valodas tulkojusi Maija Treilona. — Rīga : Jumava, [2021]. — 302, [1] lpp. ; 
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Men Are from Mars, Women Are from Venus. — 
ISBN 978-9984-38-762-8 (brošēts) (2021).

A n o t ā c i j a :  Vīrieši ir no Marsa, sievietes — no Veneras, tā puspajokam, pusnopietni ap-
galvo amerikāņu psihologs Džons Grejs. Grāmatā atradīsiet pamatojumu šai interesantajai teo-
rijai un praktiskus padomus, kā savaldzināt, iegūt un, galvenais, paturēt mīļoto cilvēku. Džona 
Greja neparastā grāmata jau daudzus gadus ir viena no visvairāk lasītajām ASV un Eiropā. Varbūt 
tā radīs pozitīvas pārmaiņas arī jūsu dzīvē?

UDK	 159.922.1+316.346.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001041588
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050894
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051342
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Kopkataloga Id: 001051672
Gribam būt ģimene / Gunita Krilova, Līga Brūvere, Sigita Āboltiņa, Ieva Jātniece, 
Laura Ikauniece, Liene Millere ; galvenā redaktore Inga Akmentiņa-Smildziņa ; 
literārā redaktore Asnate Baņģiere ; dizaina māksliniece Linda Rozenšteina. — 
[Rīga] : Roche Latvija, 2021. — 69 lpp. : shēma : 21 cm. — Ietver bibliogrāfiju.

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Gribam būt ģimene” ir veltīta topošajām un jaunajām ģimenēm kā 
ceļvedis stipras ģimenes veidošanā. Grāmatā apskatītie temati rosina pārus izvērtēt, vai un cik 
atbildīgi tie izturas pret savu veselību — tai skaitā emocionālo un seksuālo. Tāpat grāmatā labi 
uztveramā shēmā ir iekļauts neauglības diagnostikas un ārstēšanas algoritms. Projekta galvenais 
mērķis ir stiprināt Latvijas ģimenes. Tā ir turpinājums grāmatām „Gribu būt māmiņa” un „Gribu 
būt tētis”.

UDK	 159.9-055+612.6

Kopkataloga Id: 001052360
Lafranka, Stefānija. Mēness sargātājas : ceļā uz pirmatnējo sievieti / Stefānija 
Lafranka [teksts], Vic Oh [ilustrācijas] ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; 
redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 189, [2] lpp. : ilustrā-
cijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 187.-188. lpp. — Oriģinālnosaukums: Gardiennes de 
la lune. — ISBN 978-9934-0-9320-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sekojot Mēness aicinājumam, atjaunosim saikni ar savu sākotnējo dabu un 
labāk iepazīsim pasauli sevī un sevi pasaulē. Mēness vada mūs atbilstoši četriem dzīvībai rakstu-
rīgiem cikliem: dzimšana, augšana, noriets, nāve. Sievietes būtība nes sevī šo cikliskumu, un mēs 
mēnesi pēc mēneša ejam spēcīgo pirmatnējās sievietes ceļu. Mācīsimies ieklausīties personīgajā 
ritmā, rūpēties par savu iekšējo ekoloģiju un atgūt spēku. Gūsim apstiprinājumu tam, kas esam 
patiesībā: brīvas, intuitīvas un radošas sievietes. Būsim neatkarīgas savā personīgajā valstībā, 
pašas būsim savas labsajūtas un Mēness sargātājas.

UDK	 159.922.1-055.2+133.522

Kopkataloga Id: 001052355
Reita, Hetija van de. Re, kā es augu! / Hetija van de Reita, Franss K. Ploijs, Ksav-
jera Ploija ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Jana Boikova. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 461, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
457.-459. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 460.-[462.] lpp. — Tulkots no: Wonder 
Weeks. — Oriģinālnosaukums: Oei, ik groei!. — ISBN 978-9934-0-9038-7 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir viena no nozīmīgākajām un pilnīgākajām grāmatām par zīdaiņu attīs-
tību. Tajā atklāts, kā stimulēt bērnu attīstībai vissvarīgākajā laikā — dzīves pirmajos 20 mēne-
šos, un kā 10 paredzamās augšanas fāzes pārvērst maģiskā attīstības lēcienā. Tajā doti padomi, 
ieteikumi un triki miegam un attīstības lēcieniem. Autori vairāk nekā 35 gadus pētījuši vecāku 
un mazuļu mijiedarbību. Grāmata par bērnu attīstību izdota vairāk nekā 25 valodās un pārdota 
vairāk nekā 2 miljonos eksemplāru.

UDK	 159.922.7+613.95

Kopkataloga Id: 001051127
Villido, Ingvars. Emocijas : cilvēces lielākā atkarība / Ingvars Villido ; no igauņu 
valodas tulkoja Elīna Bandēna ; redaktores: Inita Saulīte-Zandere, Māra Vilde ; 
māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Aminori, [2021]. — 370 lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Emotsioonid: inimkonna suurim sõltu-
vus. — ISBN 978-9934-612-01-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mūsdienu cilvēks ir kļuvis par emociju vergu, zaudējis būtiskas zināšanas par 
sevi, savu patieso būtību un to, ka viņam klātos pārvaldīt emocijas, nevis ļaut emocijām valdīt 
par sevi. Cilvēkam ir svarīgi justies emocionāli labi. Tomēr labsajūta nav noturīga, jo emocijas ir 
nepastāvīgas. Tā nu cilvēki dzenas pēc nepiepildāma sapņa — nepārtrauktas labsajūtas. Visas 
nepatikšanas, sākot ar ģimenes strīdiem un beidzot ar sociālām un ekoloģiskām katastrofām, 
izraisa izpratnes trūkums un emocijas, kuras nepārtraukti aktivizējas. Emocijas ir cilvēces lie-
lākā atkarība, arī masu manipulācijas rīks. Šī grāmata piedāvā vēl nebijušu, krija jogas tradīcijā 
balstītu risinājumu.

UDK	 159.942

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051672
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052360
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052355
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051127
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17  Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 001051976
Puriņš, Artis. Mirklis ar sevi / Artis Puriņš. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021.

Otrais sējums. — 311 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-600-58-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Grāmata ir par satikšanos un atvadām. Negaidītiem sitieniem un spēka mek-

lējumiem, lai pieceltos no jauna. Nodevību un piedošanu. Uzvarām un zaudējumiem. Sevis no-
sodīšanu un pieņemšanu. Par laimes gaidīšanu no ārpasaules līdz iepazīšanai pašam sevī. Par 
būšanu par dzīves upuri un kļūšanu par sava stāsta radītāju.

UDK	 17.02(089.3)+159.923.2(089.3)+821.174-84

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051976
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001048445
Ignācijs, no Lojolas, Svētais. Svētceļnieka piezīmes : Ignācija Lojolas autobio-
grāfija / no spāņu un itāliešu valodas tulkojis un komentējis Jānis Priede ; zi-
nātniskie recenzenti: Dr.theol. Anita Stašulāne, Dr.phil. Žanete Narkēviča, Dr.hist. 
Kaspars Kļaviņš. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 204, [3] lpp. : karte ; 
17 cm. — Bibliogrāfija: [179.]-185. lpp. un personvārdu rādītājs: [187.]-193. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-677-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata palīdz labāk saprast jezuītu ordeņa aizsākumu, jo Lojola bija šī 
ordeņa dibinātājs, kā arī viņa slavenākā darba „Garīgie vingrinājumi” tapšanas ceļu. Ik pa lai-
kam sabiedrībā uzjundī īpaša interese par jezuītiem. Viens no lielajiem šīs intereses viļņiem bija 
pirms astoņiem gadiem, kad par pāvestu kļuva Francisks, kurš ir pirmais jezuīts, kas ievēlēts par 
pāvestu.

UDK	 27-36:929(460)+27-789.5(460)(092)

Kopkataloga Id: 001050884
Racingers, Jozefs — Benedikts XVI. Jēzus no Nācaretes / Jozefs Racingers — 
Benedikts XVI ; tulkojis Dr.theol. Pauls Kļaviņš ; redaktors Arturs Hansons ; vāka 
dizains: Mārtiņš Krūklis. — Rīga : Vox Ecclesiae, 2021.

Pirmā daļa, No kristības Jordānā līdz apskaidrošanai. — 309, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 291.-[300.] lpp., jēdzienu un personu rādītājs: 301.-[310.] lpp. — 
Tulkots izdevums. — Oriģinālnosaukums: Jesus von Nazareth. Erster Teil, Von 
der Taufe im Jordan bis zur Verklärung. — ISBN 978-9934-8202-5-0 (iesiets) 
(2021).

A n o t ā c i j a :  Skaidrā un izteiksmīgā, ikvienam domājošam lasītājam pieejamā veidā J. Ra-
cingers parāda, kā vēsturiski kritiskā pētniecība savienojama ar autentiski katolisku, Baznīcas 
tēvu tradīcijā balstītu Svēto Rakstu teoloģiju, kas aiz mūsdienu ekseģēzes dažādajām un savstar-
pēji pretrunīgajām Jēzus tēla rekonstrukcijām palīdz saklausīt paša Jēzus un viņa apustuļu sludi-
nāto vienreizīgo, mūžīgo un vienmēr jauno Evaņģēliju.

UDK	 27-31+27-246-277

Kopkataloga Id: 001050881
Racingers, Jozefs — Benedikts XVI. Jēzus no Nācaretes / Jozefs Racingers — 
Benedikts XVI ; tulkojusi m[āsa] Marija Estere no Jēzus OCD ; redaktors Arturs 
Hansons ; teoloģiskais konsultants Dr.theol. Pauls Kļaviņš ; mākslinieks Mārtiņš 
Krūklis. — Rīga : Vox Ecclesiae, 2021.

Otrā daļa, No ieiešanas Jeruzalemē līdz augšāmcelšanai. — 264, [1] lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 243.-[254.] lpp., jēdzienu un personu rādītājs: 255.-
[265.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Jesus von Nazareth. Zweiter Teil, Vom 
Eizung in Jerusalem bis zur Auferstehung. — ISBN 978-9934-8202-7-4 (ie-
siets) (2021).

A n o t ā c i j a :  Otrā grāmata vēstī par Jēzus ciešanu ceļu un augšāmcelšanos. Ko tad īsti 
Jēzus ir atnesis, ja viņš nav nesis mieru pasaulei, labklājību visiem, labāku pasauli? Ko viņš ir 
atnesis? Atbilde ir pavisam vienkārša: Dievu. Viņš dāvājis Dievu. Jēzus atnesis Dievu un līdz ar to 
arī patiesību par mūsu izcelsmi un mērķi, ticību, cerību un mīlestību.

UDK	 27-31+27-246-277

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048445
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050884
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050881
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Kopkataloga Id: 001052006
Reliģiski-filozofiski raksti /galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; re-
daktore Laine Kristberga ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka dizaina autori: Kār-
lis Koņkovs, Matīss Kūlis ; zinātniskās redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Bucenie-
ce, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris 
Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; 
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas 
un socioloģijas institūts, 2021.

XXIX [29]. — 231 lpp. ; 21 cm. — „ISSN 1407-1908”—Titullapas otrā pusē. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rakstu beigās, personu rādītājs: [229.]-
231. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  „Reliģiski-filozofisko rakstu” XXIX sējums skar tēmu par sievietēm filozofijā 
un reliģijā, par sievietēm Eiropas 20.-21. gadsimta kultūras laikā un telpā. Edīte Šteina, Marta 
Nusbauma, Simona de Bovuāra, Hanna Ārente, Jūlija Kristeva un vēl daudzas citas.

UDK	 2(082)+14(082)

Kopkataloga Id: 001050879
Viņiem pieder debesu valstība : baznīcas dokumenti par nepilngadīgo un ne-
aizsargātu personu aizsardzību / tulkojusi Astra Feldmane ; teoloģiskais kon-
sultants Dr.theol. Modris Lācis ; zinātniskais redaktors Dr.iur.can. Juris Jalinskis ; 
pēcvārds: Toms Priedoliņš. — Rīga : RARZI, 2021. — 47, [1] lpp. ; 20 cm. — Tulkots 
no franču un itāļu valodas. — ISBN 978-9934-8294-8-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Baznīcas mērķis ir radīt drošu vidi ikvienam, kā arī darīt visu iespējamo, lai 
neviens loceklis tajā neciestu. 2020. gadā pēc Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) 
iniciatīvas tika izveidota darba grupa, lai izstrādātu kursu nepilngadīgo un neaizsargāto personu 
aizsardzības jomā. Šīs grupas darba rezultāts ir krājums, kurā apkopoti četri Baznīcas dokumenti 
par šo personu aizsardzību un Baznīcas atbildību.

UDK	 272-46(062)

Kopkataloga Id: 001051635
Zālamana sakāmvārdi / no senebreju valodas tulkojis Uldis Bērziņš ; Ilmāra 
 Zvirgzda pēcvārds un komentāri ; māksliniece Lilija Dinere ; redaktore Ieva Jan-
sone. — Rīga : Zinātne, [2021]. — 215 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 18 cm. — (Li-
teratūras pieminekļi). — Bibliogrāfija: 214.-215. lpp. — ISBN 978-9934-599-10-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Zālamana sakāmvārdi” ir īss un aplam skaidrs ievads cilvēka nebeidzama-
jam dialogam ar Radītāju. Tas ir viens no interesantākajiem senebreju literatūras pieminekļiem 
valodas, sižetu un vēstījuma ziņā. Aktuāls tas ir arī mūsdienās tik svarīgos aspektos kā ideju vēs-
ture un starpkultūru kontakti. Proti, mūsdienu senebreju literatūras pētnieki lēš, ka šajā darbā, 
kas pats datējams ar aptuveni 8. gs. p.m.ē., diezgan droši konstatējami senēģiptiešu gudrības lite-
ratūras paraugi, proti, plaši citētas tā saucamās Amenemopes pamācības.

UDK	 27-243.65

Kopkataloga Id: 001046172
Лао Цзы. Дао дэ цзин: опыт русского перевода : научное издание = 道德經
俄文翻譯經驗 : 陽康龍譯注 / Лао Цзы ; перевод с древнекитайского, вве-
дение, примечания и приложения К. Петросяна ; оформление обложки: Ка-
рен Петросян. — Издание 2-е, исправленное и дополненное. — Рига : Риж-
ское общество китайских исследований, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (90 lp., 
PDF) ; 2,01 MB. — Bibliogrāfija: 88. lp. un rādītājs: 72.-87. lp. — Teksts krievu un 
senķīniešu valodā, tulkots no senķīniešu valodas; kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-8913-1-1 (PDF).
UDK	 221.3+14(510)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052006
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050879
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051635
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046172
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001052012
Alhimionoks, Romāns. Sociālās zinības un vēsture 4. klasei : darba burtnī-
ca / Romāns Alhimionoks, Iveta Irbe ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, 
[2021]. — 33 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — „Komplektā ar mācību grāmatu Vilnis 
Purēns „Sociālās zinības un vēsture 4. klasei” (ISBN 9789984464206), kuru 2020. 
gadā apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija”—Titul-
lapā. — ISBN 978-9984-46-436-7 (brošēts).
UDK	 3(076)+94(076)

Kopkataloga Id: 001052017
Romanovska, Gunita. Sociālās zinības 7. klasei : darba burtnīca / Gunita Ro-
manovska ; galvenais redaktors Vilnis Purēns. — Rīga : RaKa, [2021]. — 28 lpp. : 
ilustrācijas ; 28 cm. — „Komplektā ar mācību grāmatu Gunita Romanovska, Vilnis 
Purēns „Sociālās zinības 7. klasei” (ISBN 9789984464213), kuru 2020. gadā ap-
stiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija”—Titullapā. — 
ISBN 978-9984-46-433-6 (brošēts).
UDK	 3(076)

32  Politika

Kopkataloga Id: 001052189
Hānbergs, Ēriks. Alfrēds Čepānis vaļsirdībās / Ēriks Hānbergs ; atbildīgā redak-
tore Evija Veide ; mākslinieks Jānis Pavlovskis ; fotogrāfi: Guntars Bajārs, Ernests 
Dinka, Aivars Dundurs, Reinis Inkens, Aldis Jermaks, Māris Kaparkalējs, Boriss 
Koļesņikovs, Uldis Pāže, Jānis Pilskalns, Valdis Semjonovs. — Rīga : Latvijas Me-
diji, [2021]. — 271, [1] lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 270. lpp. — ISBN 978-9934-15-913-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ē. Hānberga grāmata stāsta par politiķa, 5. un 6. Saeimas deputāta, bijušā Sa-
eimas priekšsēdētāja, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera Alfrēda Čepāņa dzīvi un politisko karjeru. 
Neatņemama viņa dzīves sastāvdaļa ir abi lielie hobiji — medības un makšķerēšana, kas ne vien 
rada prieku par trofejām, bet paliek mednieku un makšķernieku stāstos, jokos un anekdotēs. Grā-
matas nopietnība ir grāmatas varoņa un līdzgaitnieku stāstos par padomju laiku, kad A. Čepānis 
bijis dažādos amatos, kā arī vēlāko politisko karjeru.

UDK	 32(474.3)(092)

327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 001048484
Daudze, Argita. 100 gadi kopš Zviedrija atzina Latviju de jure : Zviedrijas Valsts 
arhīva dokumenti par Latvijas valsts de jure atzīšanu = 100 år sedan Sverige 
erkände Lettland de jure : Riksarkivets dokument om Lettlands erkännande de 
jure / Dr.hist. Argita Daudze ; [priekšvārds]: Edgars Rinkevičš, Marģers Krams ; 
dizainere: Ilze Kalnbērziņa-Prā ; tulkošana, rediģēšana: Valodu māja ; Latvijas 
vēstniecība Zviedrijā. — [Rīga] : [Vārdu vārti], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(40 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portrets ; 28,15 MB. — Resursā uzrādīts ie-
spiestā izdevuma ISBN. — Teksts paralēli latviešu un zviedru valodā. — ISBN 
9789934861154 (kļūda).

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

UDK	 327(474.3:485)(093.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052012
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052017
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052189
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048484
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Kopkataloga Id: 001042979
Šrāders, Sandis. How the Pandemic Has Reshaped the Global Order — China 
and the United States / Sandis Šrāders ; editor Žaneta Ozoliņa ; English language 
editor Justīne Elferte ; cover design: Laura Benga. — [Rīga] : Latvian Transatlan-
tic Organisation, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., PDF) ; 2,82 MB. — (The Rīga 
Conference Policy Brief, ISSN 2661-5789). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 327(510:73)”20”(062)

Kopkataloga Id: 001043056
Whitmore, Brian. The Revisionist: Why the West Has a Russia Problem and 
What to Do About It / Brian Whitmore ; editor Žaneta Ozoliņa ; English language 
editor Justīne Elferte ; cover design: Laura Benga. — [Rīga] : Latvian Transatlan-
tic Organisation, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (21 lp., PDF) ; 2,15 MB. — (The Rīga 
Conference Policy Brief, ISSN 2661-5789). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 327(4+7:470+571)(062)

327(474.3)  Latvijas starptautiskās attiecības.  
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 001051639
A Century of Latvian Diplomacy : the first hundred years of Latvia’s diplomacy 
and its foreign service (1919-2019) as reflected in essays by diplomats / compiled 
and edited by Mārtiņš Drēģeris ; translator Ieva Upmace-Grīviņa ; English lan-
guage editor Tālis Archdeacon ; designer Irēna Kivliņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 623 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Ziņas par autoriem: [601.]-
613. lpp. — Autori: Gints Apals, Artis Bērtulis, Baiba Braže, Vija Buša, Argita Dau-
dze, Mārtiņš Drēģeris, Raimonds Jansons, Guna Japiņa, Gints Jegermanis, Zanda 
Kalniņa-Lukaševica, Sandra Kalniete, Ilgvars Kļava, Silvija Križevica, Ingrīda Lev-
rence, Kristīne Līce, Jānis Mažeiks, Sanita Pavļuta-Deslandes, Normans Penke, 
Edgars Poļanskis, Gunda Reire, Māris Riekstiņš, Edgars Rinkēvičs, Valdis Rūsiņš, 
Alberts Sarkanis, Eduards Stiprais, Iveta Šķiņķe, Iveta Šulca, Mārtiņš Virsis. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: [615.]-623. lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Latvijas diplomātijas gadsimts. — ISBN 978-9934-0-9452-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas „Latvijas diplomātijas gadsimts” autori ir Latvijas ārlietu dienesta 
diplomāti un darbinieki, kas savās esejās aptver plašus ārpolitiskās darbības virzienus. Grāmata 
lasītājam, jo īpaši starptautisko attiecību, politoloģijas, vēstures un tiesību zinātnes interesen-
tiem, pavērs līdz šim nezināmas un interesantas lappuses no diplomātu ikdienas un viņu vēro-
jumiem starptautiskajās attiecībās. Katra grāmatas nodaļa ir veidota kā atsevišķa eseja, tādēļ 
lasītājs var izvēlēties sev interesējošo autoru un tematu, nesekojot grāmatas hronoloģijai.

UDK	 327(474.3)”19/20”(082)

328(474.3)  Latvijas parlaments. Tautas pārstāvība. Valdība

Kopkataloga Id: 001050872
Dobelis, Juris. Vārds deputātam Jurim Dobelim : deputāta Jura Dobeļa uzstā-
šanās 8. un 9. Saeimas laikā / teksts: J. Dobelis, D. Īvāns ; literārā redaktore Ilze 
Antēna ; vāka mākslinieks Armands Dišers ; galvenais un zinātniskais redaktors 
Artis Ērglis ; ievads: Roberts Zīle, Raivis Dzintars. — Rīga : Zelta grauds, 2021. — 
316, [3] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Rādītāji: 
309.-[317.] lpp. — ISBN 978-9934-8780-6-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kā Tautas frontes muzeja Sabiedriskās padomes dalībnieks Juris Dobelis per-
soniskajā arhīvā atlasījis un muzeja krātuvē nodevis daudz vērtīgu dokumentu par mūsu neseno 
pagātni. Grāmatā publicēta padziļināta Daiņa Īvāna intervija ar Juri Dobeli par viņa dzīvi un sa-
biedrisko darbību gan pirms, gan pēc valsts neatkarības atgūšanas un ietvertas spilgtākās runas, 
ko Dobelis teicis savas darbības laikā Saeimā, jo viņš bija deputāts, kurš visvairāk debatējis no 
Saeimas tribīnes.

UDK	 328(474.3)+342.534(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042979
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043056
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051639
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050872
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33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001051041
On our Way to 2030: Delivering for Resilient and Prosperous Societies 
(2020 : Rīga, Latvija). On our Way to 2030: Delivering for Resilient and Pros-
perous Societies : conference papers / editors: Žaneta Ozoliņa, Kārlis Bukovskis, 
Lolita Čigāne ; cover design: Anda Nordena ; introduction: Ilze Rūse, Pietro Sul-
lo. — Riga : [Riga Graduate School of Law], 2020. — 148 lpp. : diagrammas, ta-
bulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8684-2-9 
(brošēts).
UDK	 33(062)+34(062)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 001051926
Konovalova, Natālija. Banku zinības uzņēmējiem : mācību grāmata / Natālija 
Konovalova, Aina Čaplinska ; recenzentes: Elvīra Zelgalve, Eva Jeršova ; literārā 
redaktore Veronika Ruža. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds „Saule”, 2021. — 159 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 
130.-135. lpp. — ISBN 978-9984-14-921-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata palīdzēs izprast komercbanku darbības būtību, dos izpratni par 
to, kādas operācijas un pakalpojumus bankas piedāvā uzņēmējiem un kā organizē savu finanšu 
pārdošanu. Mācību grāmata paredzēta studējošiem, kuri apgūst banku darbības pamatus, banku 
un uzņēmēju savstarpējās attiecības, kā arī uzņēmējiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas 
finanšu un banku jomā.

UDK	 336.71(075)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001051925
Bule, Kristīne. Notiesāto uzraudzības funkcija un tās efektivitātes celšanas per-
spektīvas Latvijā : mācību līdzeklis / Kristīne Bule ; recenzenti: Dr.iur. Vitolds 
Zahars, Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021. — 99 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-14-929-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis sniedz priekšstatu par uzraudzības īstenošanu, kas paredz 
uz recidīva novēršanu un noziedzības ierobežošanu valstī vērstu sabalansētu kontroles un so-
ciālpsiholoģiska atbalsta pasākumu kompleksu. Soda izpildes kvalitāte un efektivitāte ir atkarīga 
no uzraudzības izpildes satura un pastāvošā tiesiskā regulējuma.

UDK	 343.81(474.3)(075)

Kopkataloga Id: 001042990
Choucri, Nazli. Social Contract for the Artificial Intelligence Age. Safety, Secu-
rity, & Sustainability for AI World / Nazli Choucri, Nguyen Anh Tuan, Marc Ro-
tenberg ; editor Žaneta Ozoliņa ; English language editor Justīne Elferte ; cover 
design: Laura Benga. — [Rīga] : Latvian Transatlantic Organisation, 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) ; 2,10 MB. — (The Rīga Conference Policy Brief, 
ISSN 2661-5789). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 341.2+341.24+321

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051041
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051925
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042990
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Kopkataloga Id: 001050469
Krastiņš, Uldis. Krimināllikuma komentāri : pirmā daļa (I-VIII² nodaļa) / Uldis 
Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — 
Trešais papildinātais izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. — 363 lpp. : 
portreti ; 23 cm. — Ziņas par autoriem: 9.-11. lpp. — Bibliogrāfija: 329.-348. lpp. — 
ISBN 978-9934-508-88-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatu sagatavojuši ilggadējie Latvijas Universitātes profesori, pieredzēju-
šie krimināltiesību speciālisti, tiesību zinātņu doktori Valentija Liholaja un Uldis Krastiņš. Grā-
mata tapusi, autoriem rediģējot un papildinot 2015. gadā iznākušos Krimināllikuma Vispārīgās 
daļas komentārus.

UDK	 343(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001051551
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Tiesī-
bas un tiesiskā vide mainīgos apstākļos : Latvijas Universitātes 79. starptautiskās 
zinātniskās konferences rakstu krājums / redkolēģijas priekšsēdētājs Jānis Kārk-
liņš ; ievada autore Anita Rodiņa ; latviešu valodas redaktore Ruta Puriņa ; angļu 
valodas redaktore Andra Damberga ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 583 lpp. : shēmas, tabulas ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-18-679-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Konferences referātos aplūkotas dažādas tēmas, kas aptver starptautiskās un 
Eiropas Savienības tiesības, civiltiesības, tiesību teoriju un vēsturi, mediāciju, valststiesības un 
krimināltiesisko normu aktuālās problēmas. Kopumā tika nolasīti vairāk nekā 100 dažādi referā-
ti. Šis rakstu krājums ir simbolisks konferences nospiedums, kas neļauj vārdam vienkārši aiziet 
nebūtībā. Raksti paliek, tos izmanto, un tie rosina nākamās radošās domas un idejas.

UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 001052610
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Tiesī-
bas un tiesiskā vide mainīgos apstākļos : Latvijas Universitātes 79. starptautiskās 
zinātniskās konferences rakstu krājums / redkolēģijas priekšsēdētājs Jānis Kārk-
liņš ; ievada autore Anita Rodiņa ; latviešu valodas redaktore Ruta Puriņa ; angļu 
valodas redaktore Andra Damberga ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (585 lp., PDF) : shē-
mas, tabulas ; 5,84 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-680-6 (PDF).
UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 001050310
Pleps, Jānis. Konstitucionālās tiesības / Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plaka-
ne ; Daiņa Īvāna priekšvārds ; māksliniece Dita Pence ; rādītāji: Signe Terihova. — 
Trešais izdevums. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2021. — 679 lpp. ; 21 cm. — Ziņas 
par autoriem: 679. lpp. — Bibliogrāfija: 637.-662. lpp. un zemsvītras piezīmēs, 
rādītāji: 611.-636. lpp. — ISBN 978-9984-840-67-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sniedzot izvērstu ieskatu Satversmes tiesas praksē un nozīmīgākajos Sat-
versmes piemērošanas gadījumos, „Konstitucionālo tiesību” trešais izdevums mērķtiecīgi pielā-
gots praktiķu vajadzībām. Grāmata būs noderīga ikvienam, kurš vēlas papildināt zināšanas par 
Satversmi, Latvijas valsts iekārtu un tās konstitucionālajiem pamatiem, kā arī izkopt prasmes 
savu pamattiesību aizsargāšanā un izmantošanā.

UDK	 342.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050469
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051551
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052610
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050310
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355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 001042972
Lindley-French, Julian. Covid-19, Europe’s Defence and the Riga Test / Julian 
Lindley-French ; editor Žaneta Ozoliņa ; English language editor Justīne Elfer-
te ; cover design: Laura Benga. — [Rīga] : Latvian Transatlantic Organisation, 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (27 lp., PDF) ; 2,71 MB. — (The Rīga Conference Poli-
cy Brief, ISSN 2661-5789). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 355.02(474.3)+327(474.3)

Kopkataloga Id: 001043050
Svárovský, Martin. NATO Relevance on Both Sides of the Atlantic / Martin 
Svárovský ; editor Žaneta Ozoliņa ; English language editor Justīne Elferte ; co-
ver design: Laura Benga. — [Rīga] : Latvian Transatlantic Organisation, 2020. — 
1 tiešsaistes resurss (25 lp., PDF) ; 2,48 MB. — (The Rīga Conference Policy Brief, 
ISSN 2661-5789). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 355.02(4/9)(062)+327(4/9)(062)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001052363
Toropova, Ilona. Skolas sirdspuksti : vidējai izglītībai Grobiņā 70 / Ilona Toropo-
va, Kristīne Pastore ; Induļa Martinsona mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Inga Ābelīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 335, [1] lpp. : faksimi-
li, ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [336.] lpp. — ISBN 978-9934-15-
918-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šogad aprit 70 gadu kopš Grobiņā iespējams iegūt vidējo izglītību. Atzīmējot 
šo jubileju, tapusi šī grāmata. Tajā apkopota skolas vēsture — gan notikumi, gan dažādi atmiņu 
stāsti, kuros skolas absolventi dalījušies gan priecīgos un iedvesmojošos, gan arī skumjākos at-
gadījumos, kas spilgti palikuši Grobiņas skolēnu atmiņās, ļaujot uzburt precīzu laikmeta ainu.

UDK	 373.5(474.321)(091)

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

Kopkataloga Id: 001049340
Seno amatu jaunā dzīve : tradicionālās amatu prasmes Dvinas/Daugavas ielejā / 
[ievada autore] Ināra Mukāne ; Naujenes Novadpētniecības muzejs. — Daugav-
pils novads : [Sava grāmata], 2021. — 178, [1] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 
23 cm. — Rakstu autori: I. Zeile, I. Jātniece, D. Alužāne, I. Čalenko, E. Kusiņa-Koļes-
ņikova u.c. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-604-20-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas mērķis ir prezentēt sabiedrībai projekta realizācijas gaitu un re-
zultātus. Izdevums sastāv no 3 nodaļām. Nodaļā „Pagātne” lasītājam sniegts ieskats etnogrāfiskās 
ekspedīcijas un nometņu norisēs, publicēti projekta zinātniski pētnieciskā darba un nemateriālā 
kultūras mantojuma ekspertu darba rezultāti. Nodaļā „Tagadne” aprakstīta 3 muzeju kolekciju 
veidošana, sniegts projekta ietvaros iepirkto eksponātu raksturojums. Nodaļa „Nākotne” iepazīs-
tina lasītāju ar muzejpedagoģisko programmu izstrādi, to mērķiem un uzdevumiem.

UDK	 39(474.346)(047.31)+745/749(474.346)(047.31)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042972
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043050
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052363
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049340
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398  Folklora

Kopkataloga Id: 001051633
Ozoliņš, Gatis. Liezēres vērtums : novada folklora rokrakstos un publikācijās / 
sastādītājs, zinātniskais redaktors un nodaļu ievadu autors Gatis Ozoliņš ; re-
daktore Ināra Stašulāne ; mākslinieks Aldis Aleks ; LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve. — Rīga : Zinātne, [2021]. — 663 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 20 cm. — (Novadu folklora). — Bibliogrāfi-
ja: 647.-656. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 657.-663. lpp. — ISBN 
978-9934-599-09-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Liezēres vērtums” pārstāv būtisku latviešu folkloristikas novirzie-
nu — novadu folkloristiku, kas veltīta kāda Latvijas pagasta/novada/ciema tradicionālās kul-
tūras diahroniskai izpētei. Grāmata atver jaunu lappusi novadu folkloristikas vēstures izpētē 
un apraksta kādas lokālās tradīcijas pastāvēšanu, pārnesi un nozīmi, sākot ar pirmo vākumu — 
A. Vītoliņa rokrakstu „Dažādas latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes” (1859), kas ir arī viens no senā-
kajiem mums zināmajiem latviešu tautasdziesmu pierakstiem, un beidzot ar mūsdienu Liezēres 
folkloras tradīcijas turpinātājiem.

UDK	 398(474.369)(082)

Kopkataloga Id: 001052361
Rancāne, Aīda. Saules gads / Aīda Rancāne, Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Ilze Briš-
ka ; recenzentes: Dr.hab.philol. Janīna Kursīte, Dr.paed. Beatrise Garjāne ; redak-
tore Inese Auziņa ; Māras Alševskas dizains ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; Ilzes 
Briškas zīmējumi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

3. grāmata, Rudenāji. — 319 lpp. : ilustrācijas, notis, tabulas ; 25 cm. — Biblio-
grāfija: [315.]-319. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-0-8984-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Rudenāji” ir cikla „Saules gads” trešā grāmata. Grāmata veidota, lai iedves-
motu un motivētu bērnus un vecākus jēgpilnai un dziļai Rudenāju cikla ikdienas un svētku tradī-
ciju iepazīšanai. Rudens saulstāvji kā sakrāls notikums izsenis atzīmēts visās pasaules kultūrās. 
Grāmata palīdzēs izprast, kā šie svētki sagaidīti Latvijā un ar kādām vēl dzīvām tradīcijām mēs 
varam lepoties. Tajā sniegts plašs svētku norišu apraksts, apkopotas dažādu zinātnes nozaru — 
folkloras, kultūrvēstures, reliģijas ideju, antropoloģijas — pētījumu atziņas, citēti folkloras un 
lauka pētījumu materiāli. 

UDK	 398.332.3(474.3)(075)+398.332.3(=174)(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051633
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052361
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001043737
Gulbe, Krista. Sēra dioksīda fizikāli ķīmisko īpašību pielietojums jaunu organis-
kās sintēzes metožu izstrādē : promocijas darba kopsavilkums = Development of 
New Organic Synthesis Methods Based on Physico-Chemical Properties of Sulfur 
Dioxide : summary of the doctoral thesis / Krista Gulbe ; zinātniskais vadītājs 
Dr.chem. Māris Turks ; oficiālie recenzenti: Dr.chem. Edgars Sūna, Dr. Antonio 
José Moreno-Vargas, Dr. Thibault Cantat ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzi-
nātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (83 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 5,65 MB. — Bibliogrāfija: 40.-42. un 80.-82. lp. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-625-0 (PDF).
UDK	 547.057(043)+546.224-31(043)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 001052009
Māstersa, Matilda. 123 supergudri fakti, kas jāzina par klimatu / Matilda Māster-
sa ; Luīzes Perdjē ilustrācijas un vāka dizains ; no nīderlandiešu valodas tulkojis 
Mārtiņš Erminass. — [Rīga] : Madris, [2021]. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: [144.] lpp. — Oriģinālnosaukums: 123 superslimme dingen die je 
moet weten over het klimaat. — ISBN 978-9984-31-748-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Visaptverošākā faktu enciklopēdija par apkārtējo vidi un klimatu. Vai zināji, 
ka haizivis nodrošina mūsu izdzīvošanu? Tevis izdzertais ūdens, iespējams, reiz atradās šļūdonī? 
Govju atraugas un purkšķi izdala kaitīgo metāna gāzi? Katru minūti izzūd meža platības septiņ-
padsmit futbola laukumu lielumā? Tavā zobu pastā, šampūnā un džemperī atrodas plastmasa? 
Atklāj visu par pasauli, kurā dzīvojam, un kā mēs varam to saglabāt arī turpmākajām paaudzēm.

UDK	 551.588(02.053.2)+504.7(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043737
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052009
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001051941
Eihenbaums, Voldemārs. Kalcex : izaugsmes stāsts simts gados / Voldemārs Ei-
henbaums ; mākslinieks Armands Dišers ; literārā redaktore Ilze Antēna ; galve-
nais redaktors Artis Ērglis ; priekšvārda autors Kirovs Lipmans. — Rīga : Kalceks, 
2020. — 84, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22×24 cm. — Bibliogrāfija: 
81.-84. lpp. — ISBN 978-9934-8780-4-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Kalceks” ir viens no vecākajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijas valstīs, 
kas specializējas patentbrīvo medikamentu izstrādē, galvenokārt slimnīcu segmentam. Sagaidot 
nozīmīgo jubileju, uzņēmums apliecina sevi kā strauji augošu farmācijas industrijas pārstāvi. Uz-
ņēmums atbilst visām Eiropas Savienības labas ražošanas prakses (LRP) standarta prasībām un 
uztur ES LRP sertifikātu.

UDK	 615(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 001051943
Eihenbaums, Voldemars. Kalcex : the Story of Growth in the Hundred Years / 
Voldemars Eihenbaums ; illustrator Armands Disers ; literary editor Ilze Ante-
na ; senior editor Artis Erglis ; [introduction]: Kirovs Lipmans. — Riga : Kalceks, 
2020. — 86 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22×24 cm. — Bibliogrāfija: 81.-
85. lpp. — Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Kalcex: izaugsmes stāsts simts gados. — ISBN 978-9934-8780-5-3 (iesiets).
UDK	 615(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 001052178
Ķēniņa, Viktorija. Neiroimunoloģija klīniskajā praksē / Viktorija Ķēniņa un 
Nataļja Kurjāne ; recenzentes: Ināra Logina, Rūta Brūvere ; literārais redaktors 
Jānis Loja ; ilustratore Anastasija Oprisņaka ; vāka māksliniece Iveta Bambere. — 
Rīga : Medicīnas apgāds, 2021. — 239, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-573-23-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas sākums veltīts imunoloģijas pamatiem, kas palīdz labāk izprast au-
toimūnu neiroloģisku slimību attīstības mehānismus un atbilstīgas terapijas principus. Grāmata 
piedāvā iepazīties ar dažādām neiroimunoloģiskām slimībām. Atsevišķa grāmatas daļa veltīta 
autoimūno neiropātiju diagnozēm, kā arī autoimūniem encefalītiem, kas nereti ir izaicinoša un 
novēloti atpazīta diagnoze. Izdevumā vērsta uzmanība arī uz retāk sastopamiem paraneoplastis-
kiem neiroloģiskiem sindromiem, kas bieži sagādā grūtības gan atpazīšanā, gan piemērotas ārs-
tēšanas izvēlē, kā arī biežāk sastopamām demielinizējošām centrālās nervu sistēmas slimībām. 
Tajā apskatīti vaskulīti ar nervu sistēmas iesaisti, kā arī idiopātiskas iekaisīgas miopātijas, kuras 
ir svarīgi atpazīt klīniskajā darbā gan neirologam, gan reimatologam.

UDK	 616.8

Kopkataloga Id: 001037406
Roche vakar, šodien, rīt : Roche — 125, Roshe Latvijā — 15 / grāmatas sastādītāji: 
Kamena Kaidaka, Rauls Vēliņš, Rūta Kalniņa ; redaktores: Inguna Mīlgrāve, Inese 
Treimane ; tulkotājas: Māra Sosāre, Madara Sprūdža ; valodas konsultants Māris 
Baltiņš ; dizains: Kārlis Kaidaks ; priekšvārds: Dr. Rauls Vēliņš. — Rīga : Roche 
Latvija, 2020. — 271 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 262.-269. lpp. — ISBN 978-9934-23-298-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Farmācijas uzņēmums Roche apliecina savu uzticību tradīcijām. Roche gru-
pa darbojas vairāk nekā 100 valstīs. Grāmata ir stāsts par ideālu darbavietu, par to, kas Roche 
Latvija cilvēkiem sniedzis prieku, gandarījumu, par mērķiem un darbiem, par degsmi, godīgumu 
un drosmi. Roshe Latvija nav iedomājams bez enerģiskiem komandas cilvēkiem un sadarbības 
partneriem.

UDK	 615.1(474.3)(091)+615.1(494)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051941
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051943
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052178
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001037406
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Kopkataloga Id: 001051051
Zvirbule, Guna. Cilvēki ar HIV ģimenes ārsta praksē / teksts: Guna Zvirbule ; me-
dicīniskā konsultante Gunta Stūre ; dizains: Ģirts Semēvics. — [Rīga] : Biedrība 
AGIHAS, [2020]. — 22, [1] lpp. ; 30 cm. — (AGIHAS bibliotēka). — Bibliogrāfija: 
22. lpp.

A n o t ā c i j a :  HIV infekcija mūsdienās ir labi vadāma un kontrolējamam hroniska slimī-
ba. Ņemot vērā HIV/AIDS epidemioloģisko situāciju Latvijā, katra ģimenes ārsta praksē vidēji ir 
10-15 HIV pozitīvi pacienti. Daudziem prāts tomēr labāk grib šo situāciju neredzēt, jo tas prasa 
iedziļināšanos, zināšanas un laiku.

UDK	 616.98:578.828+614.253.8

624  Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā

Kopkataloga Id: 001050452
Forum Wood Building Baltic (2 : 2021 : Rīga, Latvija). Proceedings of the II 
Forum Wood Building Baltic, 2021 : Riga, Latvia 14-16 April 2021 / authors: Matijs 
Babris, Antra Viļuma, Andra Marta Bebre, Luīze Eglīte. — Rīga : Rīgas Tehniskā 
universitāte, [2021]. — 111, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — ISBN 
978-9934-22-631-1 (brošēts).
UDK	 624.011.1(474)(062)

632  Augu bojājumi. Augu slimības. Augu kaitēkļi, augiem 
kaitīgie organismi. Augu aizsardzība

Kopkataloga Id: 001052252
Lestlande, Anitra. Kaitēkļi un slimības : viena grāmata visa dārza aprūpei / 
Anitra Lestlande ; mākslinieks Oskars Stalidzāns ; atbildīgā redaktore Arta 
Ciša. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 286 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Slimību 
un kaitēkļu rādītājs: 272.-286. lpp. — ISBN 978-9934-15-458-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Līdz šim līdzīga satura grāmatas izdotas segmentēti atsevišķām dārza augu 
grupām — daiļdārzam, sakņu dārzam, augļukoku un ogu krūmu dārzam. Šī ir vasaras dārza pro-
blēmu grāmata, kurā vienkopus var atrast biežāk sastopamos dārza slimību un kaitēkļu aprak-
stus īsā formā, kas papildināti ar fotogrāfijām gan kaitēklim un slimībai, gan arī tam, kā „noda-
rījums” izskatās uz auga. Viena nodaļa sagatavota arī par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.

UDK	 632(474.3)(035)

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

Kopkataloga Id: 001051920
Krēsliņa, Zane. Ēd un baudi : apzināts uzturs un dzīve / Zane Krēsliņa ; vāka 
dizains: Marta Martinsone-Kašs ; foto: RitaRi Photography. — [Ādažu novads] : 
[Autorizdevums], [2021]. — 303 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 299. lpp. — ISBN 978-9934-23-380-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Ēd un baudi” autore ir sertificēta fitnesa un apzināta uztura trenere, kuras 
veidotā grāmata sastāv gan no pieredzes par to, kā pārtraukt gadiem ilgi ieturētas diētas un iz-
veidojot jaunas attiecības ar ēdienu, gan vairāk nekā 50 receptēm, un praktiskiem rīkiem, kā sākt 
ēst dabiski, bez kaloriju skaitīšanas — balstītiem MB-EAT (Mindfulness based eating) izveidotā 
apzinātas ēšanas programmā.

UDK	 641.561(083.12)+613.2+159.922.23

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051051
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050452
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052252
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051920
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662  Sprāgstvielas. Kurināmais

Kopkataloga Id: 001051934
Ūdeņradis un degšūnas : tehnoloģijas un tirgus perspektīvas / redaktori: Johan-
nes Töpler, Jochen Lehmann ; tulkojums no vācu valodas: Jens Grabowski ; tul-
kojuma latviešu valodā zinātniskie redaktori: Jānis Kleperis, Pēteris Lesničeno-
ks ; literārās redaktores Irēna Skārda, Dzintra Birnbauma ; vāka dizains: Paula 
Lore. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 367 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Oriģinālnosaukums: Wasserstoff 
und Brennstoffzelle: Technologien und Marktperspektiven. — ISBN 978-9934-
22-623-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā tiek aplūkots ūdeņradis kā svarīgs atjaunojamais energoresurss, 
kam ir plašs lietojums enerģētiskās un ķīmiskās rūpniecības jomā. Monogrāfija sniedz daudz-
veidīgu pārskatu par ūdeņraža un degšūnu tehnoloģiju sasniegumiem, attīstības tendencēm un 
tirgus potenciālu. 

UDK	 662.769.2+620.92:551.521.37

69  Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli. Būvdarbu 
veikšanas tehnoloģija un process

Kopkataloga Id: 001043748
Prozuments, Aleksejs. Ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa novērtēšanas 
metodoloģija : promocijas darba kopsavilkums / Aleksejs Prozuments ; zinātnis-
kais vadītājs Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs ; zinātniskā konsultante Amy A. Kim ; 
oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Aleksandrs Korjakins, Dr.sc.ing. Lilita Ozola, Dr.sc.
ing. Nikolai Vatin ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fa-
kultāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevnie-
cība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (28 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
1,99 MB. — Bibliogrāfija: 27.-28. lp. — ISBN 978-9934-22-619-9 (PDF).
UDK	 697.1(043)

Kopkataloga Id: 001043743
Prozuments, Aleksejs. Long-Term Assessment Methodology of Building Stock 
Thermal Energy Consumption : summary of the doctoral thesis / Aleksejs Prozu-
ments ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs ; scientific consultant 
Amy A. Kim ; official reviewers: Dr.sc.ing. Aleksandrs Korjakins, Dr.sc.ing. Lilita 
Ozola, Dr.sc.ing. Nikolai Vatin ; Riga Technical University. Faculty of Civil Engine-
ering. Institute of Heat, Gas and Water Technology. — Riga : RTU Press, 2021. — 
1 tiešsaistes resurss (27 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 2,14 MB. — Bib-
liogrāfija: 26.-27. lp. — ISBN 978-9934-22-620-5 (PDF).
UDK	 697.1(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051934
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043748
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001043743
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001050859
Migla-Streiča, Maija. Nenopietni nopietnie TV aizkadri / Maija Migla-Streiča ; 
karikatūru autors Didzis Puriņš ; vāka un grāmatas dizaina autore Inguna Kļava 
Švanka ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 224 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9454-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Daudzi televīzijas darbinieki strādā aizkadrā — tā dēvē vietu, kurā darbojo-
šos skatītāji neredz. Tie ir operatori, režisori, redaktori un daudzi citi. Maija Migla-Streiča savos 
četrdesmit televīzijas darba gados bieži bija kadrā. Un šajos gados piedzīvots daudz gan nopiet-
nu, gan amizantu gadījumu. Un arī tos skatītāji visbiežāk neredzēja. Tāpēc autore pastāstiņus par 
amizantajiem gadījumiem nosauc par aizkadriem.

UDK	 7.097(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 001048186
Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā (2020 : Latvi-
jas Nacionālais mākslas muzejs : Rīga, Latvija). Nepieradinātās dvēseles. Sim-
bolisms Baltijas valstu mākslā : izstādes ceļvedis, Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs, 21.11.2020.-21.02.2021. / ievads: Dr.art. Ginta Gerharde-Upeniece, Rodolfs 
Rapeti. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2020. — 15 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  Simbolisma izpausmes Baltijas valstu mākslā mūsdienu Eiropas mākslas vēs-
turē aizvien vēl ir jaunatklājums, jo šī virziena sakarā skati pārāk ilgi bijuši vērsti tikai Francijas 
virzienā. Galvenā izstādes ideja bija atklāt Rietumeiropai, ka Baltijas valstu māksla profesionā-
li vienmēr atradusies augstā līmeni un tās rakstura īpatnības iekļaujas pārējo valstu sniegumā. 
Baltijas valstu mākslas simbolisma oriģinalitāti vispilnīgāk raksturo „nacionālā romantisma” ie-
zīmes.

UDK	 7.045(474)(083.824)

Kopkataloga Id: 001048190
Wild Souls. Symbolism in the Art of the Baltic States (2020 : Latvijas Nacio-
nālais mākslas muzejs : Rīga, Latvija). Wild Souls. Symbolism in the Art of the 
Baltic States : exhibition guide, Latvian National Museum of Art, Nov 21, 2020 — 
Feb 21, 2021 / introduction: Ginta Gerharde-Upeniece, Rodolphe Rapetti. — Rīga : 
Latvian National Museum of Art, 2020. — 15 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā: izstā-
des ceļvedis.
UDK	 7.045(474)(083.824)

Kopkataloga Id: 001051243
Pestova, Ludmila. Sergejs Antonovs = Сергей Антонов / Ludmila Pestova, Jā-
nis Lejnieks ; tulkotāja no krievu valodas un zinātniskā redaktore Edvarda Šmi-
te ; tulkotāja no latviešu valodas Ludmila Pestova ; latviešu valodas redaktore 
Cilda Redliha ; krievu valodas redaktors Aleksandrs Zapoļs ; māksliniece Zane 
Ernštreite ; foto: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars, Jānis Pole, Andris Tone, Vil-
nis Zilberts. — Rīga : Neputns, 2021. — 255 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
26 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 249.-254. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-601-18-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veltīta Sergejam Antonovam, izcilam krievu arhitektam un māksli-
niekam Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē. S. Antonovs dzimis Rīgā, te aizritējusi viņa dzīves lie-
lākā daļa. Savā daudzpusīgajā radošajā darbībā viņš pazīstams kā veiksmīgs arhitekts, pedagogs 
un scenogrāfs, pievērsies arī stājmākslai, atstājot nozīmīgu mantojumu visās minētajās nozarēs. 
Monogrāfija ir pirmais pieteikums S. Antonova snieguma izvērstai analīzei visā viņa darbības 
plašajā spektrā, veltot atsevišķas nodaļas mākslinieka dzīvei un radošajai darbībai.

UDK	 7.071.1(=161.1)(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050859
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048186
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048190
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051243
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Kopkataloga Id: 001051674
Даниленко, Валентин. Шипы твои меня пронзили : россыпь лепестков 
влюбленных роз / Валентин Даниленко ; редакторы: Татьяна Слободчи-
кова, Александра Рощина. Шипы твои меня пронзили : письма (Россыпь 
листков) / Валентин Даниленко ; редактор Наталья Гратковская. — [Rīga] : 
Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2021. — 161 lpp., 4 nenumurētas lpp. ielīmes : 
ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9984-47-230-0 (brošēts).
UDK	 7.071.1(474.3)+821.161.1-94(474.3)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001048606
Akvarelists Vladislavs Paurs / atbildīgā par izdevumu, priekšvārda autore Diā-
na Apele ; dizainere Zaiga Protizāne ; literārā redaktore Vita Ansone ; tulkotājas 
Sandra Ūdre (latgaliešu valodā), Izolde Aņiskoviča (angļu valodā). — [Rēzekne] : 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (120 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 11,57 MB. — Teksts paralēli latviešu, angļu un latgaliešu rakstu valo-
dā. — ISBN 978-9984-44-253-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Vladislavs Paurs bija izcils akvareļglezniecības pārstāvis, pedagogs un pa-
domdevējs saviem studentiem, bijis vienkāršs un ļoti sirsnīgs cilvēks — tā par viņu ir izteikušies 
ģimenes locekļi, draugi un kolēģi. V. Paura gleznās ir jūtama emocionālā dabas uztvere, piesātinā-
tā krāsa, sintēze un latgaliskums.

UDK	 75.071.1(474.3)(084)

76  Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Kopkataloga Id: 001051061
Rihards Zariņš. 1869-1939. Ko Latvijas meži šalc : rakstu krājums = What Latvia’s 
Forests are Whispering : collection of writings / sastādītājas: Māra Lāce, Ieva 
Kalnača ; ievads: Māra Lāce ; tulkojums angļu valodā: Jānis Frišvalds ; tulkojums 
no krievu valodas latviešu valodā: Kristīne Ducmane ; tekstu redaktori: Jolanta 
Treile, Iveta Boiko ; mākslinieks Mārtiņš Ratniks ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, 
Roberts Kaniņš, Valters Lācis. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
2021. — 575 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu un 
krievu valodas. — ISBN 978-9934-538-39-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cenšoties apzināt un atspoguļot mākslinieka Riharda Zariņa daudzpusīgo 
darbību, Nacionālais mākslas muzejs sagatavojis rakstu krājumu, kā autorus pieaicinot vairā-
ku jomu speciālistus. Grāmatā lasāmi Kristīnes Ducmanes, Maritas Bērziņas, Edvardas Šmites, 
Andreja Bogdanova, Agitas Ančupānes, Māras Lāces, Valda Villeruša, Anitas Meinartes, Imanta 
Lancmaņa, Gundegas Gailītes, Ramonas Umblijas un Aijas Jansones raksti par dažādiem R. Zariņa 
radošās dzīves aspektiem. Izdevums ir secīgs turpinājums vērienīgajai tāda paša nosaukuma iz-
stādei, kas bija skatāma muzejā 2020. gadā.

UDK	 76.071.1(474.3)(082)+76.036/.037(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051061
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78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001052257
Bebrišs, Juris. Limbažu vīru dziesmas trīs gadsimtos 2 : vīru koru dziedāšanas 
vēsture Limbažos no 1859. līdz 2020. gadam / Juris Bebrišs. — Pārstrādāts un pa-
pildināts izdevums. — Limbaži : Vītola izdevniecība, 2020. — 320 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — 
Bibliogrāfija: 319. lpp. — ISBN 9789934554193 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  J. Bebriša grāmatā apkopota vīru koru dziedāšanas vēsture Limbažos no 
1859. līdz 2020. gadam. Šis ir 2019. gadā izdotās grāmatas „Limbažu vīru dziesmas trīs gadsimtos” 
pārstrādāts un krietni papildināts izdevums. Tajā autors centies atspoguļot vīru koru dibināša-
nas, darbības un izaugsmes aspektus dažādu laiku vīru koros Limbažu pilsētā. Grāmatas lielākā 
daļa atspoguļo vīru kora „Ziedonis” darbības radošo ceļu vairāk kā četrdesmit gadu garumā.

UDK	 78:061(474.363)(091)+78.071.2(474.363)

Kopkataloga Id: 001052210
Bebrišs, Juris. Limbažu vīru dziesmas trīs gadsimtos 2 : vīru koru dziedāšanas 
vēsture Limbažos no 1859. līdz 2020. gadam / Juris Bebrišs. — Atkārtots un pa-
pildināts izdevums. — Limbaži : Vītola izdevniecība, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(320 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 17,63 MB. — Resursā uzrādīts ie-
spiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 319. lp. — ISBN 9789934554193 (kļūda).
UDK	 78:061(474.363)(091)+78.071.2(474.363)

Kopkataloga Id: 001050905
Kārkliņa, Sintija. Radot mūziku : darba burtnīca / autore un māksliniece Sintija 
Kārkliņa ; literārā redaktore Elīna Selga. — [Rīga] : [Sintija Kārkliņa], [2021]. — 
128 lpp. : ilustrācijas, notis ; 30 cm. — ISBN 978-9934-9011-1-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī darba burtnīca (kopā ar grāmatu „Radot mūziku”) veidota, lai palīdzētu 
iepazīt krāsaino skaņu pasauli! Tās saturs veidots atbilstoši grāmatas nodaļu secībai. Lasiet grā-
matā pasaku par draugu Titiņu un darba burtnīcā izkrāsojiet mandalas — zīmējumus, ko atrodas 
katras nodaļas sākumā. Katram uzdevumam ir trīs varianti — atbilstoši 1., 2. un 3. klases temati-
kai vai audzēkņu spējām.

UDK	 78(076.5)

Kopkataloga Id: 001051865
Music Science Today: the Permanent and the Changeable (15 : 2021 : Dau-
gavpils, Latvija). Abstracts of the 15th International Scientific Conference „Music 
Science Today: the Permanent and the Changeable” = 15. starptautiskās zināt-
niskās konferences „Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais” tēzes / 
editor-in-chief Dr.art. Ēvalds Daugulis ; English language editor Dr.phil. Ilze Oļeh-
noviča ; Daugavpils University, Vytautas Magnus University, Lithuanian Academy 
of music and Theatre, Institute of Music of University of Silesia in Katowice. — 
Daugavpils : Daugavpils University Academic Press „Saule”, 2021. — 39, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9984-14-932-5 (brošēts).
UDK	 781(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052257
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052210
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050905
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051865
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Kopkataloga Id: 001051919
Music Science Today: the Permanent and the Changeable : scientific papers = 
Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais : zinātnisko rakstu krājums / 
editor-in-chief Dr.art. Ēvalds Daugulis ; editorial board: Dr.art. Baiba Jaunslaviete, 
Dr.hab.art. Georgs Pelēcis, Dr.phil. Mārtiņš Boiko [un vēl 17 redaktori] ; English 
language editor Dr.phil. Ilze Oļehnoviča ; designer Marina Stočka ; Daugavpils 
University, Vytautas Magnus University, Lithuanian Academy of Music and Theat-
re. — Daugavpils : Daugavpils University Academic Press „Saule”, 2021.

5 (13). — 75 lpp. : ilustrācijas, notis ; 30 cm. — Redaktori arī: Dr.art. Ēvalds 
Daugulis, Dr.art. Jeļena Ļebedeva, Dr.art. Lolita Fūrmane, Dr.art. Jānis Kudiņš 
u.c. — „ISSN 2501-0344”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts angļu valodā, nosaukums titullapā arī latviešu valodā. — ISBN 
978-9984-14-930-1 (brošēts).

UDK	 78.01(082)

791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 001052184
Ritenberga, Dzidra. Es atradu laimi : atmiņas / Dzidra Ritenberga ; māksli-
nieks un vāka grafiskais noformētājs Indulis Martinsons ; zinātniskā redaktore 
un priekšvārda autore Edīte Tišheizere ; literārā redaktore Dace Kraule ; Dairas 
Āboliņas pēcvārds. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 266, [3] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Filmogrāfija: 261.-[267.] lpp. — ISBN 978-9934-15-
915-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dz. Ritenberga spoži nospēlējusi aptuveni 80 lielākas un mazākas lomas te-
ātrī un kino. Rīgas kinostudijā, būdama režisore, viņa uzņēmusi astoņas filmas, to vidū tādi ki-
nodarbi kā „Šīs bīstamās balkona durvis” (1976), „Vakara variants”(1980) un citi. Viņas memuāri 
jeb atmiņu pieraksti tapuši ilgākā laika posmā, vairāk nekā desmit gadu garumā. Tie vēsta par 
bērnību dzimtajā Kurzemē, darbu teātros un kino, kā arī par personīgās dzīves priecīgajiem un 
skumjajiem līkločiem.

UDK	 791.635-055.2(474.3)+791.633-055.2(474.3)

793  Sabiedriskas izklaides un izpriecas

Kopkataloga Id: 001052340
Mūrs, Gerets. 10 minūšu prāta spēles gudriem bērniem : ar 90 mīklām prāta vin-
grināšanai / mīklas un atrisinājumi: Gerets Mūrs ; ilustrācijas: Nikalass Ketlovs ; 
dizains: Zoe Bredlija un Džeks Klukass ; no angļu valodas tulkojis un adaptējis 
Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : 
ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: 10-Minute Brain Games for Clever 
Kids. — ISBN 978-9934-0-8628-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ar 90 aizraujošiem uzdevumiem rosina aktīvi domāt. Sudoku, 
kakuro, futošiki, hanje, nurikabe, krustvārdu mīklas, anagrammas, labirinti, vārdu kāpnes, kuģu 
šaušana un citi uzdevumi piedāvā iespēju jautri pavadīt brīvos brīžus. Laiks aktivizēt smadzeņu 
šūnas!

UDK	 793.7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051919
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052184
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052340
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001051049
Orientālistika / galvenais redaktors un sastādītājs Dr.habil.hist. Leons Gabriels 
Taivans ; redakcijas kolēģija: Viktors Ivbulis, Jānis Ešots, Kaspars Kļaviņš, Anita 
Stašulāne [un vēl 13 redaktori] ; latviešu tekstu literārā redaktore Ruta Puriņa ; 
angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskas ap-
gāds, 2021.

Cilvēkzināšana un Āzijas aktualitātes. — 181 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Lat-
vijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scholarly Papers 
University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 819. sējums). — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs un rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-18-684-4 (brošēts).

UDK	 80(5)(082)

Kopkataloga Id: 001051924
Sivašova, Marija. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, emeritē-
tais profesors, Dr.habil.philol. Fjodors Fjodorovs : biobibliogrāfija / sastādītāja 
Marija Sivašova ; atbildīgā redaktore Regīna Tereščenkova ; bibliogrāfiskā redak-
tore Skaidrīte Pudule ; literārā redaktore Natālija Makašina ; Daugavpils Univer-
sitātes bibliotēka. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 
„Saule”, 2021. — 127 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — (Zinātnieku biobibliogrā-
fija). — Personu rādītājs: 117.-124. lpp. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds un 
saturs arī angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-14-923-3 (brošēts).
UDK	 80(474.3)(092)(01)+82.09(474.3)(092)(01)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001050464
Королёва, Е. Е. Диалектный словарь староверов Латгалии / Е.Е. Королёва ; 
рецензенты: Софья Иорданиди, Наталья Большакова ; научный редактор 
Оксана Ковзеле ; художественное оформление: Павел Варунин. — Рига : 
Институт Староверия Латвии, 2020.

Том 2, (Г-Ж). — 575 lpp. ; 22 cm. — Ziņas par autori uz 4. vāka. — Teksts krie-
vu valodā, anotācija arī latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8730-1-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Latgales vecticībnieku dialektālā vārdnīca” ir Eiropā vislielākās vecticīb-
nieku kopienas leksikas apkopojums. Vārdnīca ietver leksiski izstrādātu un leksikogrāfiski ap-
rakstītu materiālu, kas demonstrē pomoriešu novirziena vecticībnieku-bespopovcu, kas Latgales 
teritorijā ienāca 17. gadsimtā pēc 1666. gada baznīcas šķelšanās, leksikas bagātības. Izdevumā 
iekļauta īsformu folklora: parunas un sakāmvārdi, pravietiski sapņi un mitoloģiski stāsti (biļički).

UDK	 811.161.1’374.2’282.4(474.38)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051049
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051924
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050464
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001050446
Cibuļs, Juris. Purlovas grāmata / Juris Cibuļs ; pēcvārds: Marijans Mežals. — 3. 
pārstrādātais, labotais un papildinātais izdevums. — Rīga : Raudava, 2021. — 
395 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — 
Bibliogrāfija: 390.-391. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un lat-
galiešu rakstu valodā, kopsavilkumi arī angļu, franču, krievu, ķīniešu un vācu 
valodā. — ISBN 978-9934-8907-1-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas ievaddaļa iepazīstina ar tagadējā Balvu novada Lazdulejas pagasta 
un tā teritorijā esošās apdzīvotās vietas Purlovas rašanās vēsturi un dažām dzimtām. Grāma-
tā sniegts pārskats par latgaliešu valodas Purlovas izloksnes fonētiku un gramatiku. Izdevumu 
papildina pielikumi — dokumenti, teksti par Purlovas rašanos, tās iedzīvotājiem, atsevišķiem 
nodarbošanās veidiem — un vārdnīca, kurā apkopoti savdabīgākie Purlovas izloksnes vārdi.

UDK	 811.174’282.2(474.382)

Kopkataloga Id: 001050900
Rozenvalde, Kertu. Skaitļa vārdi : latviešu valodas gramatikas uzdevumu krā-
jums B līmenim / Kertu Rozenvalde, Solvita Berra ; redaktore Kristīne Ante ; 
ilustrācijas un dizains: Annija Grosa. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2021. — 
151 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds arī angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-829-89-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību uzdevumu krājums ir iekļaujams kā papildu mācību materiāls latvie-
šu valodas kā svešvalodas nodarbībās, un tas ir paredzēts jebkuram, kas vēlas nostiprināt savas 
prasmes lietot skaitļa vārdus latviešu valodā. Krājumā iekļautie uzdevumi pamatā atbilst B valo-
das prasmes līmenim. Izdevumu veido divas tematiskās daļas. Pirmajā daļā uzmanība ir pievēr-
sta pamata skaitļa vārdiem, bet otrajā — kārtas skaitļa vārdiem. Katras nodaļas sākumā ir dots 
īss teorētisks skaitļa vārda gramatisko formu un funkcionalitātes apraksts.

UDK	 811.174’243’367.623.4(076)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001051382
Norta, Klēra. Harija Augusta pirmās piecpadsmit dzīves / Klēra Norta ; no angļu 
valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute. — [Rīga] : Prometejs, 
[2021]. — 391, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The First Fifteen Lives of 
Harry August. — ISBN 978-9934-553-44-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Neatkarīgi no savas rīcības Harijs pēc nāves ikreiz atgriežas pirmsākumā — 
viņš sāk savu dzīvi no jauna kā bērns ar visām atmiņām un zināšanām, kas iegūtas, dzīvojot savu 
dzīvi vēl un vēl. Nekas nemainās. Šis ir stāsts par Harija dzīvēm pēc tam un pirms tam, par to, 
kā viņš mēģina izglābt pagātni, ko nespēj mainīt, un nākotni, ko atsakās pieļaut. Tas ir varoņa 
ceļojums, stāsts par draudzību un nodevību, mīlestību, vientulību un neapturamo laika ritējumu.

UDK	 821.111-311.9

Kopkataloga Id: 001051618
Railija, Lūsinda. Mīlestības vēstule : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas 
tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 479, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Love Letter. — ISBN 
978-9934-0-9458-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad 95 gadu vecumā mirst sers Džeimss Herisons, viens no izcilākajiem savas 
paaudzes aktieriem, viņš atstāj aiz sevis ne vien skumju pārņemtu ģimeni, bet arī kādu šokējošu 
noslēpumu. Romāns jo īpaši patiks tiem lasītājiem, kuri ieinteresēti seko līdzi ar karaliskajām 
ģimenēm saistītiem noslēpumiem un intrigām, kā arī labprāt lasa aizkustinošus mīlasstāstus.

UDK	 821.111(417)-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050446
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050900
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051382
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051618
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001051629
Deja, Silvija. Nešķirami kopā : romāns / Silvija Deja ; tulkojums latviešu valodā: 
Anna Zābere ; Ilzes Isakas vāka dizains. — [Rīga] : [Zvaigzne ABC], [2021]. — 445, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Kompliments 18+). — (Krustuguns / Silvija Deja ; [5.] grāma-
ta). — Oriģinālnosaukums: One with You. — ISBN 978-9934-0-9005-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gideons Kross. Viņā iemīlēties bija tik viegli. Tas notika vienā acumirklī. Pre-
cības ar viņu bija kā sapņa piepildījums, un laulības saglabāšana ir kļuvusi dzīves nozīmīgāko 
cīņu. Mīlestība transformējas. Tā vienlaikus ir gan patvērums no vētras, gan nesaudzīgākais no 
viesuļiem. Divas daudz cietušas dvēseles savijušās vienā. Apņemšanās mīlēt bija tikai sākums. Sa-
vukārt cīņa par mīlestības saglabāšanu var atbrīvot vai… izšķirt. „Nešķirami kopā” ir sengaidītais 
„Krustuguns” sāgas noslēdzošais romāns.

UDK	 821.111(73)-993

Kopkataloga Id: 001052179
Hofmans, R. Dž. Klaunu smaidi : romāns / R.Dž. Hofmans ; no angļu valodas 
tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 
411 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: Other People’s 
Children. — ISBN 978-9934-25-024-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Geila un Džons Durbini ir gandrīz ideāls pāris. Viņiem ir veiksmīga karjera, 
labi ienākumi un plašs draugu loks. Vienīgais, kā viņiem trūkst, ir bērns… Astoņpadsmitgadīgā 
Karlija atklāj, ka ir stāvoklī. Draugs par viņas grūtniecību negrib ne dzirdēt, tāpat kā meitenes 
māte. Vienīgā izeja ir atteikties no mazuļa. Kad jaunā sieviete piekrīt atdot savu bērnu Durbi-
niem, viņa ir pārliecināta, ka pieņēmusi pareizo lēmumu. Bet vai tiešām ir? Vai viņai izdosies 
aizmirst uz mirkli redzēto bērna sejiņu? Un vai pārdomājot viņa neizpostīs Durbinu dzīvi?

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001050890
Vaita, Kārena. Pēdējā nakts Londonā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas 
tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozenber-
ga. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 540 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Last Night in London. — ISBN 978-9934-25-014-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Londona, 1939. gads. Skaistā un ambiciozā Eva Hārlova kopā ar labāko drau-
dzeni Žannu Dibozu, sauktu par Dārgumiņu, grasās iekarot vietu modes pasaulē. Viņas abas ga-
tavas darīt visu viena otras labā. Kad Eva iemīlas pievilcīgajā aristokrātā Greiemā, viņai šķiet, ka 
dzīve kļuvusi par sapni. Tomēr kara nestās šausmas un pašas glabātais noslēpums izjauc iecerēto 
idilli, atstājot vien sapņa driskas… Londona, 2019. gads. Žurnāliste Medija Vornere dodas inter-
vēt Dārgumiņu, reiz slavenu modeli. Iepazīstot eleganto kundzi arvien tuvāk, Medija saprot, ka 
viņa glabā kādu sāpīgu noslēpumu. Kādēļ viņa pazaudējusi saikni ar savu draudzeni Evu? Kas 
ir pievilcīgais svešinieks Dārgumiņa glabātajās fotogrāfijās? Medija sāk šķetināt pagātnes pave-
dienus, kas atklāj aizkustinošu stāstu par draudzību, kurai nācies piedzīvot vissmagākos likteņa 
triecienus…

UDK	 821.111(73)-31

821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 001051333
Herisa, Sallija. Fēlikss un Baziliks / Sallija Herisa ; ilustrējusi Marija Serano ; no 
angļu valodas tulkoja Anna Šēfere ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2021]. — 186, [4] lpp. : ilus-
trācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Double Felix. — ISBN 978-9934-20-472-2 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Fēlikss izlaiž katru otro soli, kad kāpj pa kāpnēm, divreiz uzsit pa durvju rok-
turiem un priekšmetus novieto pāros. Problēma ir samilzusi, un Fēliksu grasās izslēgt no skolas. 
Direktore vairs nespēj vadīt skolu, ievērojot viņa ļoti specifiskos noteikumus. Tad ierodas Čārlija 
un apgriež viņa pasauli otrādi. Viņa ir izaugusi tikpat kā bez noteikumiem. Čārlija pusdienās ēd 
brokastu pārslas, laivu sauc par mājām un ļoti brīvi valkā skolas formu. Pie katras iespējas viņa 
izaicina Fēliksu un viņa noteikumus. Vai Fēlikss kādreiz iemācīsies kļūdīties, lai arī ir tik ļoti ap-
sēsts būt pareizs?

UDK	 821.111(94)-93-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051629
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052179
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050890
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051333
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821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001052182
Felka, Romija. Rēgu nams : detektīvromāns / Romija Felka ; no vācu valodas 
tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais nofor-
mējums ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 335 lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Medi-
ji). — Oriģinālnosaukums: Bluthaus. — ISBN 978-9934-15-886-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Piepalīdzot darbos savu vecāku saimniecībā Elbmāršā, izmeklētāja Frīda 
Paulsena atgūstas no pārdzīvojumiem. Piepeši viņu apciemo senā draudzene Džo. Kā parādīju-
sies, tā pazūd, taču jau drīz Frīda uzzina: Džo kļuvusi par liecinieci kādas smagi sadurtas sievie-
tes nāvei pamestā mājā, un viņu sāk turēt aizdomās par slepkavību. Uztraukusies Frīda dodas 
draudzeni meklēt. Viņas pēdas ved uz kādu nomaļu namu Baltijas jūras krastā, kur reiz nežēlīgi 
nogalināta atpūtnieku ģimene. Slepkava joprojām nav atrasts.

UDK	 821.112.2-312.4

Kopkataloga Id: 001050876
Preislers, Otfrīds. Mazā raganiņa / Otfrīds Preislers ; no vācu valodas tulkojis 
Ingus Liniņš ; ilustrējusi Vinnija Gebharde ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2020]. — 100, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 
1407-3730). — Oriģinālnosaukums: Die kleine Hexe. — ISBN 978-9934-0-1968-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Populārā Vācijas bērnu rakstnieka Otfrīda Preislera darbs „Mazā raganiņa” ir 
stāsts par kādas raganiņas dzīvi, kura izdarīja pārkāpumu lielajā raganu saietā Valpurģu naktī un 
tādēļ visu gadu cenšas būt laba raganiņa, bet beigās izrādās, ka…

UDK	 821.112.2-93-343

821.113.4  Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001051335
Bleidela, Sāra. Meita / Sāra Bleidela ; no angļu valodas tulkojusi Kristīna Blaua ; 
Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrē-
na. — [Rīga] : Liegra, [2021].

I [1.] daļa, Ģimenes mistērija. — 245, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālizdevums dāņu 
valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Bedemandens dat-
ter. — ISBN 978-9934-572-75-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Fotogrāfe Ilka četrdesmit gadu vecumā jau ir kļuvusi par atraitni. Viņa klusi 
un pieticīgi dzīvo Kopenhāgenā līdz brīdim, kad ikdienas rutīnu satricina negaidītas ziņas: mi-
ris viņas tēvs, kurš pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem pēkšņi un neizskaidrojami aizgāja no 
ģimenes. Ilkai mantojumā tēvs atstājis apbedīšanas biroju Viskonsīnā. Alkstot uzzināt ko vairāk 
par noslēpumaino tēvu, par kuru viņa nav dzirdējusi kopš bērnības, Ilka pieņem sev neraksturīgi 
pārsteidzīgu lēmumu un dodas uz Viskonsīnu.

UDK	 821.113.4-312.4

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 001050868
Nesbē, Jū. Karaļvalsts : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace 
Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 524, [1] lpp. ; 
22 cm. — (Zvaigznes trilleris). — Oriģinālnosaukums: Kongeriket. — ISBN 978-
9934-0-9383-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Divi brāļi. Neliels kalnu ciems. Tumšu noslēpumu caurausti likteņi. Rojam, 
kurš vada benzīna uzpildes staciju ciemā, dzīve rit mierīgi. Negaidīti no ārzemēm mājās atgriežas 
jaunākais brālis Kārls ar grandioziem plāniem dzimtajā pusē uzcelt spa viesnīcu. Savulaik Rojs 
aizstāvēja brāli no pāridarītājiem un baumām, taču tagad brāļu lojalitāte piedzīvo pārbaudījumu, 
un Kārla plāniem ceļā stājas alkatība un nodevība. Kad ciema lensmanis atkal sāk uzdot jautā-
jumus par brāļu pagātni, Rojam jāpieņem lēmums, cik tālu viņš ir gatavs iet, lai aizstāvētu brāli.

UDK	 821.113.5-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052182
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050876
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051335
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050868
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821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001052191
Jēgerfelde, Jennija. Stendapa karaliene / Jennija Jēgerfelde ; no zviedru valo-
das tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Signe Viška. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2021]. — 218, [3] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Comedy Queen. — 
ISBN 978-9934-15-924-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sašai ir divpadsmit gadu. Kā magnija atomskaitlis. Viņas mamma mēdza 
teikt, ka dažiem cilvēkiem humors ir kaulos, viscaur skeletā! Sašai ir aizdomas, ka viņas kaulos 
humora nav, bet viņai ir plāns kļūt par Stendapa karalieni. Tā ir viņas misija! Moderna, asprātīga 
un reizē emocionāli dziļa grāmata, kas precīzi attēlo pusaudža domas un pārdzīvojumus. Tā būtu 
jāizlasa ikvienam bērnam un vecākam.

UDK	 821.113.6-93-31

Kopkataloga Id: 001051334
Stēna, Kamilla. Mirušo dvēseļu ciems / Kamilla Stēna ; no vācu valodas tulkojusi 
Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore 
Santa Kugrēna ; literārā redaktore Sandra Skuja. — Rīga : Jumava, [2021]. — 326, 
[1] lpp. ; 23 cm. — (Skandināvu detektīvs). — Oriģinālizdevums zviedru valodā, 
tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Staden. — ISBN 978-9934-20-
486-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2019. gads. Alise Lindštedta tikko pabeigusi kino augstskolu un plāno uzņemt 
dokumentālo filmu par Silvertjernu. Ar nelielu uzņemšanas grupu viņa dodas uz pamesto vietu. 
Viņa vēlas izpētīt, kāpēc drīz vien pēc raktuvju slēgšanas nenoskaidrotos apstākļos 1959. gadā ir 
pazuduši visi kalnraču ciemata Silvertjernas 900 iedzīvotāji. Pats ciemats kopš tā laika ir palicis 
tikpat kā neskarts. Taču šī vieta tik viegli neatklāj savus noslēpumus. Notiek dīvainas lietas, un 
drīz vien iet bojā pirmais uzņemšanas grupas dalībnieks. „Mirušo dvēseļu ciems” ir Kamillas Stē-
nas debija trillera žanrā.

UDK	 821.113.6-312.4

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001051947
Taja Teika. Росчерк лета / Taja Teika ; sastādītāja Tatjana Ščerbina. — Рига : 
[Tatjana Ščerbina], 2021. — 120 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-9041-
0-3 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001051936
Абакумов Калныньш, Игорь. Отпечаток памяти : поэзия которую можно 
подержать в руках / Игорь Абакумов Калныньш ; редактор Катрина Кални-
нья ; рисунки: Карина Калнинья ; фотограф обложки Марис Лочмелис. — 
[Mārupes novads] : [Katrīna Kalniņa], [2021].

Первый сборник. — 119 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-23-320-3 
(brošēts).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052191
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051334
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051947
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051936
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821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001052194
Bakše, Ilona. Mārīte Punktīte smaida un spēlējas / Ilona Bakše, Ieva Zalepugai-
te ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Lilija Berzinska ; tulkojums 
latviešu valodā: Jana Egle. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 31, [1] lpp. : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Boružė 
Liputė šypsosi ir žaidžia. — ISBN 978-9934-15-613-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kas ir vislabākā dāvana? Vai rotaļājoties svarīgākais ir uzvarēt? Kā ieprieci-
nāt māmiņu? To visu uzzinās mārīte Punktīte kopā ar jaukajiem pļavas iemītniekiem! Grāmatas 
tēmas ir aktuālas pirmsskolas vecuma bērniem — tās gan iepazīstina lasītāju ar pļavas dzīvnie-
kiem, kukaiņiem (bite dod medu, pienenei ir pūkas), gan māca jauki izturēties pret apkārtējiem, 
nenodarīt pāri. Grāmata ir koša, radoša — pļavas iemītnieki prot uzrīkot svētkus.

UDK	 821.172-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001052353
Baula, Grieta. Mare un miega migla / Grieta Baula, teksts, ilustrācijas, māk-
slinieciskais noformējums ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 53, [2] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-9419-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mare, no rīta pamostoties, saņem ziņu, ka pilsētai tuvojas miega migla! Visi ir 
stāvā sajūsmā, jo miega migla sniedz debešķīgu miegu un neticamu spēku. Taču Marei gulēšana 
pa dienu šķiet zemē nosviests laiks, tāpēc viņa apņemas palikt nomodā. Tā aizsākas notikumi, 
kas risinās starp spītu un drosmi, miegu un nomodu. Miega migla ir spēcinoša dāvana, kas ļauj 
visiem piebremzēt pārāk straujajā pasaulē, kurā bieži vien dzenamies pēc tikai šķietami vērtī-
giem mērķiem.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001052176
Bērziņa, Ingrīda. Jauka dzīve šaizemē : izzinoši stāstiņi bērniem / Ingrīda Bērzi-
ņa. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 119, [1] lpp. : ilustrācijas ; 16×22 cm. — 
ISBN 978-9934-600-57-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Saules siltums zemi silda, katru stiebru spēki pilda. Dzen tie savas rokas ārā, 
viss ir tikai saules varā. Rīta migla zāli glauda, lai tā viņas glāstus bauda. Miglas rasa veldzi dod, 
visi tajā spēkus rod. Putni nogurumu jūt, kur tiem pavasarī būt? Zaļo pļavu greznumā, miglas 
vālu atpūtā! Pavasaris gaida viņus, putnu balsu jaukās ziņas. Pietrūkst tam vēl tomēr arī putnu 
dejas pavasarī.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001051623
Bērziņš, Māris. Nākotnes kalējs : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega 
Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; tekstu un dzejas citējumi: Vilis Lācis ; vēs-
tules citējums: Ojārs Vācietis. — [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. — 415, [1] lpp. ; 
22 cm. — (Es esmu… Vilis Lācis). — ISBN 978-9934-595-37-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns par latviešu rakstnieku, daudzu romānu, stāstu un lugu autoru, Lat-
vijas PSR Tautas komisāru padomes, Latvijas PSR Ministru Padomes, PSRS Augstākās Padomes 
Tautību padomes priekšsēdētāju Vili Lāci. „Bērziņš ieskatās tur, kur cilvēks ir iekūlies un grimst 
purvā, no kura ārā vairs netiks nekad,” par grāmatu saka Inese Zandere.

UDK	 821.174-312.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052194
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052353
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052176
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051623


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 14, 16.–31. jūlijs

29

Kopkataloga Id: 001051341
Birze, Miervaldis. Rozā zilonis : satīrisks stāsts / Miervaldis Birze ; ievads: Līga 
Siliņa ; Ivara Vimbas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redakto-
re Kristīne Ziemele. — Rīga : Jumava, [2021]. — 310 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-20-483-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Satīrisks stāsts par dzīvi mazpilsētā septiņdesmito gadu Latvijā. Autors maz-
liet ironiski pasmējies gan par jauniešu, gan kultūras darbinieku tiekšanos pēc rietumu kultūras 
vērtībām, kā arī par pašmāju kultūras nabadzību.

UDK	 821.174-7

Kopkataloga Id: 001051972
Briška, Vineta. No Dvorupes ozoliem līdz Ogres Lazdu kalniem / Vineta Briš-
ka. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 201 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-600-52-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā atspoguļota Ozoliņu dzimtas vēsture, notikumi daudzu gadu garu-
mā un atmiņas, kas saglabātas nākamajām paaudzēm.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001051641
Gaile, Inga. Nakts / Inga Gaile ; redaktore Anna Auziņa ; māksliniece Elizabete 
Punka. — Rīga : Mansards, [2021]. — 60, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-12-
252-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ingas Gailes septītajā dzejas krājumā atpazīstama autorei raksturīgā emo-
cionāli jūtīgā balss, kas šoreiz daudzviet izskan kā vējā aizelsusies, bet vienlaikus droši un pār-
liecināti pauž noteiktu vēstījumu. Tā ietvaros netrūkst nedz skarbas ironijas un dusmu, nedz 
rotaļīguma un maiguma.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001049733
Grietēna, Margarita. Kas otram bedri rok jeb Zilās kurpītes noslēpums : detek-
tīvromāns / Margarita Grietēna ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore 
Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 271, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-0-4489-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ir 2008. gads — pavisam nesena pagātne. Teātrī izrādes laikā tiek noslepka-
vots kāds skatītājs… Kāpēc? Kāpēc tieši viņš? Izrādās — vīrietis vēlējies satikt jauniņo aktrisīti 
Signi Klinkāni un tai kaut ko svarīgu pavēstīt. Kāda informācija varētu būt tik slēpjama, lai nogali-
nātu? Ir 2008. gads. Solveiga Sorokina — izbijusi augstas klases prostitūta (mūsdienās zvērinātā 
revidente) kādā vasaras pēcpusdienā ierodas pie ģenerāļa zilās augstpapēžu laiviņās… Kazimirs 
Bārdonis, bijušais cietumnieks, Ausma Klinkāne — padomjlaika partijas dāma, Solveiga, viņas 
dēls Aleksis… Kas saista šos notikumus un šos cilvēkus? Kurš kuram bedri rok? Un kurš iekrīt?

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001050864
Grietēna, Margarita. ne viss ir zelts, kas spīd jeb kristāla galošas / Margarita 
Grietēna ; redaktore Gundega Sēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 271, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9180-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jā, tā nu viņš ir, Margarita beidzot apprecējusies ar Ivo Grīsli. Tiku aicināta 
kāzās, bet neaizgāju, jo nebiju tai laikā Latvijā. Žēl, būtu droši vien jautri. Toties uz Matīsiņa rau-
dzībām aiznesu skaistu, aptamborētu grabulīti, ko var gan skandināt, gan bāzt mutē. Raugoties, 
cik sirsnīgi Margo ņemas ap savu dēliņu, atviegloti nopūtos: lai nu ko, bet krimiķus rakstīt gan 
viņai vairs laika nebūs! Un — rūgti vīlos. Veikli mainot zīdainim autiņbiksītes, draudzene pār 
plecu izmeta: „Sāku jaunu grāmatu! Par ziepju operām!”.

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051341
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051972
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051641
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049733
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050864
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Kopkataloga Id: 001050887
Grigule Džonsa, Silvija. Un ko nu?! / Silvija Grigule Džonsa ; teksts latviešu valo-
dā: Sandra Bondarevska ; redaktore Gundega Saulīte ; mākslinieciskais noformē-
jums: Madara Pavloviča. — [Rīga] : Laika grāmata, [2021]. — 156 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 20 cm. — Tulkots izdevums. — ISBN 978-9934-511-82-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas „Un ko nu?!” autore Silvija Grigule Džonsa ir Īrijas veclatviete, Za-
ļajā salā nokļuvusi līdzīgi citiem latviešu bēgļiem pēc Otrā pasaules kara. Māte sešiem bērniem 
un 13 mazbērniem, Īrijas latviešu vidē atsaucīga ar savu pieredzi un zināšanām. Viņas grāmata ir 
vērtīgs mazāk zināmas latviešu trimdas stāsts, balstīts faktos. Šī ir otrā grāmata par latviešiem 
Īrijā, kur joprojām mīt un darbojas ievērojama latviešu kopiena.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001050631
Grosa, Maija. Spēlēt dzīvi : romāns / Maija Grosa ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 207, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2021/7 
(265)). — ISBN 978-9934-15-919-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Restorāna vadītāja Solvita ir perfekcioniste. Visam jābūt līdz pēdējam sīku-
mam ideāli gan darbā, gan izskatā, gan attiecībās. Kad izrādās, ka draugs kļuvis neuzticīgs, Solvi-
tas rūpīgi būvētā pasaule sadrūp. Atriebjoties jaunā sieviete sāk koķetēt ar lauku puisi, talantīgo 
mehāniķi Artūru. Nekas nopietns taču tur nevar sanākt, tikai plāksteris sirdij, jo lauki un Solvita 
ir nesavienojami lielumi, turklāt viņa uzreiz neiepatīkas Artūra apsviedīgajai vecmāmiņai…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001051967
Iedvesma / Valda Štāle, Ieva Stepe ; ilustrācijas: Ieva Stepe ; sastādītāja Agnese 
Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 182 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 
978-9934-600-56-2 (iesiets).
UDK	 821.174-1+821.174-3

Kopkataloga Id: 001051332
Jansone-Treice, Daina. Saldsaknīte. Sūrsaknīte : dzeja / Daina Jansone-Treice ; 
[ievads]: Atis Skalbergs ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2021]. — 198 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-20-485-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pati autore saka: „Dzeja — tā ir mana garīgā un fiziskā asinsrite, tas ir mans 
neizbēgamais liktenis, Dievs, kura priekšā varu tikai noliekt galvu, klusi pateikties un lūgt, lai ma-
nos spēkos būtu iepludināties augšup nesošā gaismas straumē arī turpmāk… Mana dvēsele vairs 
nebaidās būt par sadedzināmo materiālu, galvenais — lai dzejas rindas neatdzistu”.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001052188
Judina, Dace. Nemodiniet mirušos : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; 
atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka dizains un māk-
slinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 443, [4] lpp. ; 
21 cm. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; Četrpadsmitā grāmata). — 
ISBN 978-9934-15-911-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Agrā svētdienas rītā Egons Dambergs saņem zvanu — policijas ģenerāļa Bo-
zes pagalmā atrasts līķis, bet viņa virtuve izdemolēta. Tajā pašā dienā, atgriežoties mājās no Aus-
trijas, Vīnes lidostā bez pēdām pazūd Annas Elizabetes vecmāmiņa, baronese Anna Roze Berga. 
Taču, ja šie notikumi paliek zināmi tikai šaurām aprindām, tad ziņa par to, ka pazīstama uzņēmē-
ja mājās noslepkavots atrasts viņa dubultnieks, līdz ar rakstu dzeltenajā presē izplatās pa visu 
valsti. Anna Elizabete atkal iesaistās izmeklēšanā.

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050887
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051967
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051332
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052188
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Kopkataloga Id: 001051234
Kuks, Edvards. Vadi / Edvards Kuks ; redaktors Arvis Viguls ; dizains: brālis Y. — 
Rīga : Neputns, [2021]. — 49, [4] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-601-19-4 (bro-
šēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001051962
Lasmane, Anita. Spēka vārdi ikdienai / ezoteriķe Anita Lasmane ; dizainu iz-
strādāja Agnese Piļāne. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2021]. — 123, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-600-55-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pelēcīgi nomācies rīts, kurš tevi paceļ spārnos kā ērgli, lai tu saprastu, ka vari 
redzēt visu. Tu turpini savu lidojumu augšup. Tās bultas, kas tev tiek raidītas, nespēj tevi sasniegt, 
un krīt atpakaļ pie pašiem šāvējiem. Tu esi kā gars, kurš var būt jebkas, kad vien ko vēlies un esi 
tam gatavs.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001052175
Marts, Andris. Tas, kurš draudzējas ar zvaigznēm : pasakas un dzeja / Andris 
Marts ; ilustrācijas: Anna Ābele. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 91, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-600-65-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļautas A. Marta pasakas, kurām ilustrācijas veidojusi jaunā māk-
sliniece Anna Ābele. Pasakas ir neparastas ar to, ka katras pasakas notikumi norisinās uz dažā-
dām planētām. Uz visām šīm planētām dzīvo arī cilvēki, nu tieši tādi paši kā mēs. Galvenais visu 
pasaku temats ir cilvēku draudzība un ceļš uz mīlestību, kurš aizsākas jau bērnībā. Tikai vienā no 
pasakām ir pieminēts ļaunums, bet arī šajā pasakā uzvar labais. Grāmata adresēta bērniem līdz 
12 gadu vecumam. Kaut gan viena no pasakām ir domāta arī pieaugušajiem. 

UDK	 821.174-93-343

Kopkataloga Id: 001051959
Ozola, Māra. Ala ; Cietoksnis : pēdējie cilvēki uz Zemes — tepat Latvijā / Māra 
Ozola ; mākslinieciskais noformējums: Valentīna Gašpuite ; redaktore Silvija Ozo-
la. — [Krimuldas novads] : MontMasca, [2021]. — 422 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-9039-0-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sen iemīļotās Latvijas fantastikas grāmatas „Ala” un „Cietoksnis” tagad ir ie-
guvušas jaunu izskatu vienā grāmatā ar māsas Valentīnas zīmējumiem. Kā minējuši vairāki lasī-
tāji, tad šī ir vairāk nekā izdzīvošanas rokasgrāmata pēc apokalipses Latvijā. Grāmata rakstīta ar 
domu aizpildīt robu, kas ir latviešu literatūrā starp bērnu grāmatām un pieaugušo literatūru ar 
sarežģītāku valodu.

UDK	 821.174-93-311.3+821.174-93-312.9

Kopkataloga Id: 001011751
Ozoliņš, Jānis. Stāstījuma struktūra, stāstītāja un stāstījuma līmeņi Andras Ne-
iburgas prozā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegū-
šanai valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, literatūras teorijas apakšnoza-
rē / Jānis Ozoliņš ; darba zinātniskā vadītāja Dr.philol. Ausma Cimdiņa ; darba 
recenzenti: Dr.habil.philol. Janīna Kursīte-Pakule, PhD Pāvels Štolls, Dr.philol. 
Elīna Vasiļjeva ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = Narrative 
Structure, Narrator, and Narrative Levels in the Prose of Andra Neiburga : sum-
mary of doctoral thesis for a PhD in literature, sub-section: theory of literature / 
Jānis Ozoliņš ; academic adviser Dr.philol. Ausma Cimdiņa ; reviewers: Dr.habil.
philol. Janīna Kursīte-Pakule, PhD Pavel Štoll, Dr.philol. Elīna Vasiļjeva ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. — 
69 lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 33.-35. un 67.-69. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-18-599-1 (brošēts).
UDK	 821.174-32.09(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051234
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051962
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052175
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051959
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001011751
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Kopkataloga Id: 001011779
Ozoliņš, Jānis. Stāstījuma struktūra, stāstītāja un stāstījuma līmeņi Andras Nei-
burgas prozā : promocijas darbs, zinātnes nozare: literatūrzinātne, zinātnes 
apakšnozare: literatūras teorija / Jānis Ozoliņš ; darba vadītāja Dr.philol. Ausma 
Cimdiņa ; Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga : [izgata-
votājs nav zināms], 2020. — 165 lp. : tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 156.-165. lp. 
un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 821.174-32.09(043)

Kopkataloga Id: 001052172
Poikāne, Sarmīte. Neskaties atpakaļ, tur nekā nav! / Sarmīte Poikāne ; redakto-
re Iveta Reinsone ; Kristiānas Kristbergas ilustrācijas ; vāka noformējums: Agne-
se Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 350 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-600-63-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kā tas nākas, ka dažus pārbaudījumi salauž, bet citus dara stiprākus? Annei 
ir izkritusi sūrākā daļa — augt ģimenē, kur vecāki ir padevušies „zaļā pūķa” varai. Meitene neuz-
drīkstas atzīties pat vecvecākiem, ka ir dienas, kad mājās nav nekā ēdama, lai pabarotu jaunāko 
māsu un brāli. Meitenē iesakņojas riebums pret vecāku dzīvesveidu, kā arī apziņa, ka viņa sev 
vēlas citu dzīves ceļu. Un Anne dara visu, lai piepildītu savu sapni — kļūt par bērnu ārsti. Annei 
paveicas, jo viņai ir spēcīga atbalsta komanda — vecvecāki, skolas biedri un draugi. Meitene ir 
apveltīta ar stingru gribasspēku un vērīgumu, kas ļauj ieraudzīt to, kas citiem paslīd garām.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001050313
Priedītis, Imants. Imanta Priedīša Dzīves komandējums / ievadvārdi: Lelde Ne-
imane. — [Latvija] : [Sava grāmata], [2020]. — 120 lpp., 1 nenumurēta salocīta lp. 
ielīme : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm.

A n o t ā c i j a :  Liecinieka labā atmiņa kopā ar spēju saistošā tekstā pastāstīt vai uzrakstīt ir 
mūsu darba zelta dzīslas. Imants Priedītis un viņa stāsts, arī rakstītās grāmatas veidā, ir vērtīgs 
izejmateriāls vēsturnieka, pētnieka rokās. Atmiņu stāsti nemāca vēsturi, bet paver jaunas dimen-
sijas, risina jautājumus, liek meklēt sakarības, pētīt un skaidrot priekšnoteikumus, kas iespaido 
katra cilvēka dzīvi un dzīvi sabiedrībā kopumā arī šodien.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001052474
Puķīte, Solveiga. Ar dāliju vējlukturī : stāsti / Solveiga Puķīte ; Ērika Meijera 
vāka dizains. — [Tērvetes novads] : Autorizdevums, 2021. — 173 lpp. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-8978-1-8 (iesiets).
UDK	 821.174-32

Kopkataloga Id: 001052174
Stepans, Sarmīte. 2Q2Q / Sarmīte Stepans ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : 
Ezerrozes grāmatas, 2021. — 151 lpp. ; 18 cm. — Teksts latviešu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9934-600-67-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cilvēki aizmirst daudz ko. Cimdus svešās mājās, grāmatas un žurnālus uz 
svešiem plauktiem, sīknaudu veikalos. Aizmirst piezvanīt. Cilvēki aizmirst, ka ir jau pieauguši. 
Aizmirst par laiku, svinamajām dienām un dāvanām. Aizmirst sasveicināties, atskatīties, palūgt 
piedošanu, palaist pa priekšu, aizvērt durvis… Aizmirst paspēt. Aizmirst arī to, kas mācīts. Cilvēki 
aizmirst vai nespēj pasacīt vārdus, izdarīt darbus… Un tas ir vienīgais, ko vērts nožēlot. Sakiet! 
Rakstiet, rīkojieties! Dariet dažādas lietas un neko neaizmirstiet!

UDK	 821.174-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001011779
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052172
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050313
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052474
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052174
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Kopkataloga Id: 001051969
Stepēna, Maija. Plūst gaisma / Maija Stepēna ; vāka dizaina izstrāde: Linda Jur-
ķe ; sastādītāja Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 86 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-600-59-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001052192
Stumbre, Lelde. Perfekcioniste : romāns / Lelde Stumbre ; atbildīgā redakto-
re Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Dinas Ābeles vāka dizains. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 525, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-903-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna centrā ir Rolanda Jēgere — sieviete, kura intuitīvi pārliecināta, ka 
dzīvo citu dzīvi, ne to, kas viņai bija paredzēta un kam viņa bija gatavojusies. Pašas rokām radīta 
perfekta dzīves telpa — māja, vīrs, bērni. Ka tajā trūkst sirds, zina tikai pati Rolanda. Kad rūpīgi 
veidotā konstrukcija saņem triecienu, perfekcioniste ir gatava to sagraut līdz pamatiem, lai uz 
tiem veidotu jaunu, tikpat perfektu sistēmu, kurā iepriekšējiem elementiem vairs nav vietas.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001051044
Šekava, Milija. Pie mums — Amatā / Milija Šekava ; redaktore un sastādītāja 
Ingrīda Lāce. — [Cēsis] : Autos, 2021. — 95 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-8576-8-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata tapusi par godu Milijas Šekavas 100. dzimšanas dienai. Autorei bija 
asa doma, redzīgas acis, jūtīga sirds un bagāta dvēsele. Savā dzejā viņa raksta par dabu, par darbu 
Amatas kolhozā un Amatas sovhozā, par padomju laika lauku dzīves notikumiem, daudz dzejoļu 
veltot konkrētiem cilvēkiem. Grāmatas redaktore un sastādītāja ir Ingrīda Lāce, Melānijas Vana-
gas muzeja vadītāja.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001046939
Саксе, Анна. Сказки о цветах : латышский букет / Анна Саксе ; перевод и 
пересказ Анны Гогель ; иллюстрации Екатерины Беляевой. — [Atkārtots iz-
devums]. — Рига : Retorika A, 2020. — 55, [1] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Tulkots 
no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Pasakas par ziediem. — ISBN 978-
9984-865-41-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Pasakas par ziediem” krievu valodā tiek izdotas 4 daļās: „Сказки о цветах: 
латышский букет”, „Сказки о цветах: восточный букет”, „Сказки о цветах: европейский бу-
кет” un „Сказки о цветах: романтический букет”.

UDK	 821.174-343

821.511.141  Ungāru literatūra

Kopkataloga Id: 001051338
Serbs, Antals. Ceļinieks un mēnessgaisma : romāns / Antals Serbs ; no ungāru 
valodas tulkojusi Elga Sakse ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbil-
dīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2021]. — 236, [3] lpp. ; 20 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Utas és holdvilág. — ISBN 978-9934-20-473-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kad gan vēl, ja ne kāzu ceļojumā, vīrietis varētu attapties, ka nedrīkst atteik-
ties no jaunības ideāliem un nevar tā vienkārši noliekt galvu laulības jūgā. A. Serba romānā ceļi-
nieks, mēnesgaismas transā būdams, aizbēg no jaunās sievas, lai piepildītu un turpinātu dzīvot to 
jaunību, kas nu ir neatgūstami zaudēta. Aizbēgušais vīrs meklē atbildi uz jautājumu, vai ar dvē-
seles laika mašīnu ir iespējams atgriezties pagātnē, vai tagadni ir iespējams uzlabot ar pusceļā 
palikušās dzīves epizodēm, un vai cilvēks reiz varēs atbrīvoties no sava „es” ieslodzījuma un par 
maldiem uzskatītām pieauguša cilvēka važām.

UDK	 821.511.141-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051969
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052192
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051044
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046939
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051338
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904  Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras liecības

Kopkataloga Id: 001050443
Dundagas Laukmuižas 13.-14. gadsimta senkapi : izrakumu materiālu publikā-
cija = The 13th-14th Century Cemetery of Dundagas Laukmuiža : publication of 
excavation materials / sastādītāji: Vitolds Muižnieks, Irita Žeiere ; teksta auto-
ri: Kristīne Ducmane, Vitolds Muižnieks, Renāte Siliņa-Piņķe, Baiba Vaska, Irita 
Žeiere ; tulkotāja angļu valodā Antra Legzdiņa ; fotogrāfi: Iveta Berga-Muižnie-
ce, Kārlis Kalseris, Roberts Kaniņš, Jānis Puķītis ; zīmējumi: Normunds Grasis, 
Aiga Ivbule, Ēvija Kraukle, Vitolds Muižnieks, Dzintra Zemīte ; latviešu teksta 
redaktore Ilze Antēna ; angļu teksta redaktore Alise Avotiņa. — Rīga : Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs, 2021. — 358 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, ta-
bulas ; 31 cm. — (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija, ISSN 
1407-4540 ; № 30). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-747-53-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dundagas Laukmuižas senkapi ir ievērojams viduslaiku arheoloģiskais pie-
mineklis Kurzemē, kas izceļas ar bagātīgu atradumu klāstu — rotām, sadzīves priekšmetiem, 
monētām un unikālām tekstilijām. Grāmatā sniegta informācija par izrakumu norisi, atsegtajiem 
apbedījumiem un iegūtajiem atradumiem. Izdevumā veikta padziļināta arheoloģiskā materiā-
la analīze, izvērtējot apbedījumos un savrupatradumos iegūtos priekšmetus, rotu ornamentu, 
tekstilatradumus, mirušo apbedīšanas veidu, vēsturisko kontekstu un viedokļus par pieminekļa 
kultūrpiederību.

UDK	 904(474.323)(082)+902(474.323)(082)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001051990
Razdovska, Gunta. Ukri cauri laikiem / Gunta Razdovska, sastādītāja. — Rīga : 
Ezerrozes grāmatas, 2021. — 243 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 
25 cm. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. — ISBN 978-9934-600-54-8 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  G. Razdovskas grāmatā domāta kā vēstures pētījums, un tajā apkopotas 
Ukru pagasta cilvēku atmiņas par notikumiem, ļaudīm un dzīvi laikmetu griežos. Ukri ir pagasts 
Lietuvas pierobežā, kam 2021. gadā aprit 100 gadu. Darbā izmantoti arī materiāli no arhīviem, 
laikrakstiem, fragmenti no jauniešu zinātniski pētnieciskajiem darbiem par Ukriem, kas rakstīti, 
viņiem mācoties vidusskolās. Grāmatā ievietoti fragmenti no Rūdolfa Mestera sarakstītās Sniķe-
res vēstures.

UDK	 908(474.33)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001050763
Būmanis, Jānis. Jāņa Būmaņa darba un mūža gadi / Jānis Būmanis. — [Latvija] : 
[Jānis Būmanis], [2020]. — 15 lp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 12.-14. lp.
UDK	 929(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050443
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051990
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050763
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94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001052064
Bērziņš, Uldis. Laikmets, kad bija jāraud pat akmeņiem : dokumentu un atmiņu 
apkopojums / grāmatas teksts un sakārtojums: Uldis Bērziņš, Monta Brīdiņa, Īri-
sa Daiņa ; vāka mākslinieciskais noformējums: Aija Pastare. — [Līvānu novads] : 
[Aija Pastare], 2021. — 338, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — Bib-
liogrāfija: 337.-[339.] lpp. — ISBN 978-9934-596-16-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Limbažnieka U. Bērziņa grāmata ir novatorisks pētījums, kas vēsta par noti-
kumiem, cilvēkiem un to traģiskajiem likteņiem Limbažos, to tuvākajā un tālākajā apkārtnē pa-
domju un nacistu okupācijas varu maiņās un Otrā pasaules kara gados. Pamatīgs un skrupulozs 
novadpētniecības darbs, papildināts ar vēstures dokumentu un publikāciju studijām, rezultējies 
grāmatā, kas brīva no politiskās konjunktūras un nevairās no neērtiem vēstures jautājumiem.

UDK	 94(474.363)”1939/1945”+355.089(474.363)”1939/1945”

Kopkataloga Id: 001052190
Mēs visi esam gūstekņi : Stalag 347 padomju karagūstekņa dienasgrāmata vēs-
turnieka Kaspara Stroda redakcijā / oriģināltekstu atšifrējis un pārrakstījis Alek-
sandrs Bondarenko ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs ; zinātniskais kon-
sultants Uldis Neiburgs ; priekšvārds, komentāri, sakārtojums: Kaspars Strods ; 
mākslinieki: Indulis Martinsons un Baiba Lūsīte-Teikmane ; literārais redaktors 
Oskars Lapsiņš. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 186, [21] lpp. : faksimili, ilus-
trācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-15-905-3 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Otrā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā nonāca tūkstošiem padomju kara-
gūstekņu. Viens no viņiem bija Sarkanās armijas 41. strēlnieku korpusa 177. strēlnieku divīzijas 
502. strēlnieku pulka karavīrs farmaceits Aleksandrs Orehovs (1917-?), kurš 1941. gada 7. oktobrī 
kļuva par vienu no Rēzeknē izveidotās karagūstekņu nometnes Stalag 347 ieslodzītajiem. A. Ore-
hovs rakstīja dienasgrāmatu, kur no 1941. gada 21. jūnija līdz 1943. gada 8. maijam atspoguļoja 
cīņas Austrumu frontē, nonākšanu gūstā un ceļu uz Rēzekni, ikdienas dzīvi Rēzeknes karagūstek-
ņu nometnē un darbu kādā vietējā zemnieku saimniecībā. Šī dienasgrāmata ir unikāla vēsturiska 
liecība, kur atspoguļojas kara bezjēdzība un posts vienkārša cilvēka acīm.

UDK	 94(474.346.1)-054.65(093.3)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001052180
Mēs tiksimies mūžībā : 1941. gada 14. jūnija deportācijas piemiņai / sastādītā-
ja Taiga Kokneviča ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Anna Lange ; 
teksts un sakārtojums: Baiba Brieže, Kārlis Dambītis, Evita Feldentāle, Taiga Kok-
neviča, Dace Leja, Lelde Neimane ; Latvijas Okupācijas muzejs. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2021]. — 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-15-907-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Mēs tiksimies mūžībā” vienotā traģiskā liktenī savīti vairāki ģime-
ņu stāsti. Tie ir dažādu tautību, dažādu profesiju un atšķirīgu likteņu cilvēki: bērna Oļega Viļuma 
dzīve Rīgā un izsūtīšanas ainas atmiņās, Haralda Aronieša stāsts, Stakļu ģimenes liktenis un Villu 
ģimenes traģēdija, un Rosas Braunas liecība.

UDK	 94(474.3)”1941”(093.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052064
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052190
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052180
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Kopkataloga Id: 001051621
Mihelsone, Frīda. Es izdzīvoju Rumbulā / Frīda Mihelsone ; Dāvida Zilbermana 
literārais pieraksts un tulkojums no jidiša ; tulkojums no krievu valodas: Ilze Eris ; 
tulkojums no angļu valodas, atbildīgā redaktore Ilze Saulīte ; zinātniskie redak-
tori un priekšvārda autori: Dr.hist. Dzintars Ērglis, Arturs Žvinklis ; komentāru 
autors Dr.hist. Grigorijs Smirins ; mākslinieks Jānis Esītis ; ievadraksts: Andrievs 
Ezergailis ; pēcvārda autori: Hagita Ben-Jākova, Andrea Viktorīna, Aleksandrs 
Bergmanis, Mārcis Liors Skadmanis, Pāvils Brūvers, Viesturs Reķis ; biedrība 
„ICEJ Latvija”. — Pārizdevums. — Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. — 205, [2] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Ziņas par līdzautoru: 185.-[186.] lpp. — Valsts pre-
zidenta Raimonda Vējoņa uzruna piemiņas brīdī, kas veltīts Rīgas geto ieslodzīto 
iznīcināšanas 75. gadadienai: 9.-10. lpp. — Bibliogrāfija: 194.-[206.] lpp. — ISBN 
978-9934-546-45-7 (iesiets) (2020).

A n o t ā c i j a :  1941. gadā nacistu organizētās akcijās Rumbulā tika noslepkavoti 25 000 eb-
reju. Frīda Mihelsone (1906-1982), dzimusi Jaungulbenē, uzaugusi Varakļānos, vēlāk pārcēlās uz 
dzīvi Rīgā, kur strādāja par šuvēju-modelētāju. 1941. gadā viņa tika ieslodzīta geto. Ebreju masvei-
da slepkavošanas akcijā Rumbulā viņai izdevās izglābties, paslēpjoties zem apavu kaudzes. Trīs 
gadus Frīda slēpās mežos un pie cilvēkiem, kuri viņai palīdzēja izdzīvot.

UDK	 94(474.3)(=411.16)”1939/1945”(093.3)+929(=411.16)(474.3)

Kopkataloga Id: 001051662
Riekstiņš, Jānis. „Kulaku kā šķiras likvidācija” — Latvijas turīgās zemniecības 
sagraušana / Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume. — Rīga : Tieslietu 
ministrija, 2021. — 149 lpp. : faksimili, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8363-3-6 (brošēts).

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”+316.343:63-051(474.3)(091)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://instagram.com/lnb.lv
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051621
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051662
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