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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001051599
Skvireckis, Eduards. Koncepcija Latvijas kultūras mantojuma institūciju atsau-
ču datu modelim = Conception for the Reference Data Model of Latvian Cultural 
Heritage Institutions / Eduards Skvireckis ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — 
Rīga : LNB Bibliogrāfijas institūts, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (101 lp., PDF) : ilus-
trācijas, shēmas, tabulas ; 1,45 MB. — Projekts „Latvijas atmiņas institūciju dati 
digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu”, projekta Nr. lzp-2019/1-0365. — 
Bibliogrāfija: 96.-97. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-610-02-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šajā dokumentā ir aprakstīts Latvijas vienotās kultūras mantojuma digitā-
lo objektu izplatīšanas un pārvaldības platformas Atsauču datu risinājuma Kultūras mantojuma 
entīšu reģistra datu modelis un izmantojamās vārdnīcas un klasifikatori, datu savietošanas un 
publicēšanas iespējas, kas nodrošinātu kultūras mantojuma institūciju veidoto datu sadarbspēju 
digitālā vidē.

UDK	 004.774.2+025.4

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001052147
Barbie : krāsojamā grāmata / tulkojusi Anna Bērziņa. — Rīga : Egmont Latvija, 
[2021].

Krāsainā dzīve. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Bar-
bie. — ISBN 978-9934-16-994-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bārbija un viņas draugi labprāt pavada laiku kopā. Pievienojies arī tu! Samek-
lē iecienītos krāsošanas piederumus un piešķir košus toņus ik lappusei šajā grāmatā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001052152
Hello Kitty : krāsojamā grāmata / tulkojusi Antra Jansone. — Rīga : Egmont Lat-
vija, [2021]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Hello Kitty Coloring & Activity Book. — 
ISBN 978-9934-16-988-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kitija nespēj vien sagaidīt, kad varēs doties spēlēties ar draugiem. Sameklē 
zīmuļus vai krītiņus un izkrāso ik lappusi šajā grāmatā!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051599
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052147
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052152
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Kopkataloga Id: 001052163
Hewitt, Angela. Dinozauri : izkrāso pēc cipariem / [ilustrācijas]: Angela 
Hewitt. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilus-
trācijas ; 28 cm. — (Mazie mākslinieki). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Dinosaurs: colour by numbers. — ISBN 978-9934-27-012-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsot ir aizraujoši, ja tas ir tikpat viegli kā skaitīt… Izkrāso attēlus pēc cipa-
ru koda, piešķirot attēliem norādītos toņus, un tu iegūsi brīnišķīgus mākslas darbus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001052166
Hewitt, Angela. Krāso un risini! : aizraujoši uzdevumi / [ilustrācijas]: An-
gie Hewitt. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 64 lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 
28 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Dot to Dot Count and Colour. — ISBN 978-9934-27-014-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāso, zīmē, meklē atšķirības, ceļo pa labirintiem un veic vēl citus darbiņus 
šajā grāmatā, kas stundām ilgi aizraus un izklaidēs! Grāmata attīsta iztēli un koncentrēšanās spē-
jas, kā arī sekmē acu un roku saskaņotu darbību un sīko motoriku.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001052161
Hewitt, Angela. Vienradži : izkrāso pēc cipariem / [ilustrācijas]: Angela 
Hewitt. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilus-
trācijas ; 28 cm. — (Mazie mākslinieki). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Unicorns: colour by numbers. — ISBN 978-9934-27-013-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsot ir aizraujoši, ja tas ir tikpat viegli kā skaitīt… Izkrāso attēlus pēc cipa-
ru koda, piešķirot attēliem norādītos toņus, un tu iegūsi brīnišķīgus mākslas darbus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001052840
Krāsas : pagriez ripu un atklāj / [ilustrācijas]: Eleonora Pace ; [teksts]: Laura Tel-
ler. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — 
Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Farben. — ISBN 978-9934-0-
9290-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādā krāsā ir zemenes? Kas ir zilā krāsā, bet kas — zaļā? Katrā grāmatas 
atvērumā ir iestrādāta ripa, kuru griežot pamazām atklājas attēls vai krāsa. Darbojoties ar šo 
grāmatu, bērns rotaļu veidā apgūs jaunus vārdus un attīstīs smalko motoriku.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001052348
Miciulevičiūte-Smeu, Jurgita. Labās burves un viņu brīnumainie draugi : krāso-
jamā grāmata ar uzlīmēm / Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu ; no angļu valodas tulko-
jusi Diāna Romanoviča ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas, oriģinālizdevums lietuviešu valodā. — Oriģinālnosau-
kums: Džinés ir jų fantastiniai gyvūnai. — ISBN 978-9934-0-9543-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā tu sastapsi labās burves, kuras gādā, lai mums netrūkstu gais-
mas, prieka un mīlestības. Viņām palīdz uzticamie draugi — Ziedlapiņu kaisītājs, Nākotnes pa-
reģotājs, Galaktikas sargs, Laimes nesējs un citi. Kļūsti arī tu par fantāzijas pasaules radītāju! 
Izkrāso labās burves un viņu draugus, padarot fantāzijas pasauli vēl krāšņāku!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052163
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052166
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052161
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052840
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052348
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Kopkataloga Id: 001052159
Princeses : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bēr-
niem / tulkojusi Eva Jansone ; Disney. — Rīga : Egmont Latvija, [2021].

Krāsošanas priekam. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — (Disney Princeses). — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Disney Princess Coloring Book with Stickers. — 
ISBN 978-9934-16-985-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus košākos zīmuļus un skaisti izkrāso Disneja studijas animāci-
jas filmu princeses! Tevi gaida tikšanās ar Pelnrušķīti, Salātlapiņu, Tiānu, Rozi, Sniegbaltīti, Me-
ridu, Jasmīnu un Auroru.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001052165
Transformers : izkrāso kameni!. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 24 nenu-
murētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Bez 
lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Transformers. Bumblebee. — ISBN 
978-9934-27-007-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai esi gatavs īpašam piedzīvojumam kopā ar Kameni? Ņem savus košos zī-
muļus un piešķir drosmīgas krāsas ikvienam attēlam!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001052912
Vaicenavičiene, Monika. Kas ir upe? / Monika Vaicenavičiene, teksts, ilustrā-
cijas, dizains ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārā konsultante 
Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 40 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9984-23-838-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Upes izšuj pasauli raibu raibiem rakstiem, sadiedz stāstus un notikumus, 
savieno vietas, laikus un cilvēkus. To straume var mūs aizgādāt uz tālām vietām, sapulcēt kopā 
un atspirdzināt. Upes nomierina, biedē, iedvesmo, neļauj aizmirst. M. Vaicenavičienes grāmata 
pasludināta par 2019. gada labāko izzinošo grāmatu un skaistāko bērnu grāmatu Lietuvā un iz-
dota jau 15 valodās.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001052157
Vāģi 2 : krāso! / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Antra Jansone ; Disney, Pixar. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars 2 
Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-987-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Piedalies aizraujošā spiegu operācijā un novērs uzbrukumu pasaules lielajai 
balvai! Tu apceļosi zemeslodi kopā ar Metriņu un viņa draugiem slepenajiem aģentiem, lai noķer-
tu noziedzniekus un izglābtu mūsu draugu Zibeni Makvīnu!

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001052150
Vāģi : izkrāso sacīkstes! / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Antra Jansone ; Dis-
ney, Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurē-
tas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālno-
saukums: Cars Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-16-986-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zibens Makvīns aicina tevi paciemoties Radiatormiestā, kur reiz iemantoja 
daudz draugu un atrada mājas. Vāģis labprāt dalīsies atmiņās par to, kā kļuva visu mīlēts un sla-
vens! Ķeries pie krāsu zīmuļiem, rotā lappuses ar uzlīmēm — un ļaujies piedzīvojumam!

UDK	 087.5+791-57

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052159
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052165
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052912
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052157
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052150
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Kopkataloga Id: 001052154
Zaķēni : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone ; Disney. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Disney Bunnies Coloring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-002-4 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties ar jauko zaķu ģimeni! Satiec brašo Rībkāji un viņa ņiprās māsiņas, 
sameklē savus košākos zīmuļus, un krāsu darbi var sākties!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052154
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001052841
Boultwood, Ellie. Skati, tausti, jūti! : pirmā grāmata sajūtu pētīšanai / Ellie 
Boultwood, Hannah Cockayne, Kylie Hamley ; no angļu valodas tulkojusi Guna 
Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
21×23 cm. — Oriģinālnosaukums: See, Touch, Feel. — ISBN 978-9934-0-9208-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir īpaši izveidota grāmata, lai mazuļi, kas to kopā ar pieaugušajiem pārla-
pos, liktu lietā un attīstītu savas maņas, roku un acu koordināciju, kā arī kopīgas mācīšanās pras-
mes. Katrs košais atvērums aicina ne tikai aplūkot attēlus, bet arī mudina uz interaktīvu darbo-
šanos. Bērnam pieaugot, jūs kopā noteikti atradīsiet aizvien jaunus veidus, kā lietot šo grāmatu.

UDK	 159.935(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001052652
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 2021. gada 3. izde-
vums / Ilze Dzene ; attēli: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; redaktores: Renāte 
Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 1 tiešsaistes re-
surss (50 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,73 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

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

UDK	 159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001052647
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 2021. gada 4. izde-
vums / Ilze Dzene ; attēli: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; redaktores: Renāte 
Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 1 tiešsaistes re-
surss (50 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,24 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

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

UDK	 159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001052655
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-gadniekiem : 2021. gada 3. izde-
vums / Ilze Dzene ; attēli: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; redaktores: Renāte 
Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 1 tiešsaistes re-
surss (46 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,11 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Kas tad būtu jāprot bērniem 5 gados, un ko īsti 5-gadniekiem māca bērnu-
dārzā? Šajā vecumā bērni mācās saklausīt vārda pirmo, otro un pēdējo skaņu. Ja bērns 3-4 gados 
ir apguvis atsevišķus burtus, tad 5 gados bērns mācās lasīt zilbēs. Kad bērns ir apguvis zilbes, tad 
ķeras klāt īsu vārdu lasīšanai: AKA, PĪLE, SULA, MUTE, utt. Savukārt matemātikā bērni 5 gados 
mācās skaitīt līdz 20, izprast skaitļu sastāvu un saskaitīšanu.

UDK	 159.955(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052652
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052647
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052655
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Kopkataloga Id: 001052651
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-gadniekiem : 2021. gada 4. izde-
vums / Ilze Dzene ; attēli: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; redaktores: Renāte 
Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 1 tiešsaistes re-
surss (45 lp., PDF) : ilustrācijas ; 7,67 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Kas tad būtu jāprot bērniem 5 gados, un ko īsti 5-gadniekiem māca bērnu-
dārzā? Šajā vecumā bērni mācās saklausīt vārda pirmo, otro un pēdējo skaņu. Ja bērns 3-4 gados 
ir apguvis atsevišķus burtus, tad 5 gados bērns mācās lasīt zilbēs. Kad bērns ir apguvis zilbes, tad 
ķeras klāt īsu vārdu lasīšanai: AKA, PĪLE, SULA, MUTE, utt. Savukārt matemātikā bērni 5 gados 
mācās skaitīt līdz 20, izprast skaitļu sastāvu un saskaitīšanu.

UDK	 159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001052248
Gribam būt ģimene / Gunita Krilova, Līga Brūvere, Sigita Āboltiņa, Ieva Jātnie-
ce, Laura Ikauniece, Liene Millere ; galvenā redaktore Inga Akmentiņa-Smildzi-
ņa ; literārā redaktore Asnate Baņģiere ; dizaina māksliniece Linda Rozenštei-
na ; Mammamuntetiem.lv. — [Rīga] : Roche Latvija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(37 lp., PDF) : shēma ; 453,59 KB. — 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

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052651
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052248
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001052964
Frodšems, Stenlijs Hovards. Smits Viglsvorts: ticības apustulis / Stenlijs Ho-
vards Frodšems ; no angļu valodas tulkojis Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : 
Viņa Vārds Manī, [2021]. — 178 lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — 
Oriģinālnosaukums: Smith Wigglesworth Apostle of Faith. — ISBN 978-9934-515-
62-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iedvesmojošs patiess stāsts par pasaulē pazīstamo evaņģēlistu — katra grā-
matas lappuse aizdedzina lasītāju ar tāda cilvēka dzīves aprakstu, kas atrodas Dieva ugunī! „Es 
nevaru atcerēties nevienu brīdi,” teica Smits Viglsforts, „kad es nebūtu ilgojies pēc Dieva”.

UDK	 27-726.6(410)

Kopkataloga Id: 001052521
Luteriskā Baznīca Latvijas simts gados (2018 : Rīga, Latvija). Luteriskā Baz-
nīca Latvijas simts gados : Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas, Lutera aka-
dēmijas un Luterisma mantojuma fonda 2018. gada 16. novembrī organizētās 
Latvijas baznīcas vēstures konferences rakstu krājums / sastādītājs Voldemārs 
Lauciņš ; literārā redaktore Inguna Puķīte ; vāka autors Arnis Grinbergs ; an-
gļu teksta literārais redaktors Roberts Vaitings. — Rīga : Luterisma mantojuma 
fonds, [2021]. — 225 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-544-
45-3 (brošēts).
UDK	 274.5-9(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001052520
Luters, Mārtiņš. Dr. Mārtiņa Lutera darbu izlase / izlases sastādītājs, teoloģis-
kais un vēsturiskais redaktors Dr.theol. Voldemārs Lauciņš ; tulkojumu no vācu 
valodas veica Gundega Dumpe ; literārā redaktore Ieva Vaickovska ; vāka autors 
Arnis Grinbergs. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2021.

2. sējums. — 555 lpp. ; 22 cm. — „Reformācijai 500”—Uz vāka. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-544-40-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā sējumā ir apkopoti svarīgi Lutera darbi līdz 1527. gadam. Piemēram: 
Sprediķis par Kristus svēto ciešanu apceri, Par Romas pāvestību, Grēku nožēlas sprediķi (Invoca-
vit), Par laulības dzīvi, Par laicīgo valdību, Par tirdzniecību un augļošanu, Vai arī karavīri var būt 
pestīto kārtā?, Vai var bēgt no mēra?.

UDK	 27-1(081)+27-337(44)(092)

Kopkataloga Id: 001052523
Nursi, Bediuzzaman Said. Der Ramadan : aus dem Risale-i Nur Gesamtwerk / 
Bediuzzaman Said Nursi ; übersetzt von Davut Korkmaz. — [Rīga] : [Rišats Ka-
zakbajevs], [2021]. — 27, [1] lpp. ; 14 cm. — Ziņas par autoru: [28.] lpp. — Teksts 
vācu valodā, tulkots no turku valodas. — Oriģinālnosaukums: Ramazan Risa-
lesi. — ISBN 978-9934-9001-7-4 (brošēts).
UDK	 28-565.6

Kopkataloga Id: 001053179
Tolpežņikovs, Jānis. Bībeles studijas par Vēstuli ebrejiem / Jānis Tolpežņikovs ; 
literārā redaktore Inga Lievīte ; vāka autors Arnis Grinbergs. — Rīga : Luterisma 
mantojuma fonds, [2021]. — 212 lpp. : tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 13. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-544-42-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām” (Ebr 11:1). 
Daži ticības brāļi un māsas palaikam atzīst, ka Vēstule ebrejiem ir nopietns garīgās dzīves izai-
cinājums. J. Tolpežņikova Bībeles studijas par Vēstuli ebrejiem tapušas laika gaitā, šo brīnišķīgo 
Dieva vārdu lasot kopā ar brāļiem un māsām Suntažu un Cēsu Sv. Jāņa luterāņu draudzēs. Papil-
dus Bībeles studijām tika gatavots izdales materiāls, kas apkopots šajā grāmatā.

UDK	 27-248.74-277

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052964
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052521
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052520
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052523
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053179
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Kopkataloga Id: 001052516
Vēbers, Malkolms. Mūžīgi dzīvot Viņā un Viņu iepriecināt : ielaid Kristus dzī-
vības spēku sevī / Malkolms Vēbers ; no angļu valodas tulkoja Miervaldis Zel-
tiņš. — [Ķeguma novads] : Viņa Vārds Manī, 2021. — 149, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: To Enjoy Him For-
ever. — ISBN 978-9934-515-53-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jēzus nomira pie krusta, lai atjaunotu cilvēku sadraudzībai ar savu Dievu. Šī 
sadraudzība nozīmē ko vairāk nekā tikai likumīgu stāvokli Kristū, bet ir dzīva ikdienišķa pieredze 
ar Dievu. No šīs pieredzes izveidojas visa kristīgā cilvēka dzīve. Pazīt Jēzu ir mūsu augstākais 
mērķis. Iedraudzēties ar Viņu ir mūsu lielākais aicinājums. Kad mums ir Viņš, mums ir viss. Kris-
tīga dzīve var izaugt tikai no dzīvas iekšējas savienības ar tās avotu — Jēzu Kristu. Ielaid Kristus 
Dzīvības spēku sevī!

UDK	 27-29+27-31

Kopkataloga Id: 001051133
Древлеправославный календарь на 2021 год / под редакцией П.Г. Варуни-
на и П.П. Алексеева ; художественное оформление П.Г. Варунина. — Рига : 
Староверческий издательский дом „Меч Духовный”, 2020. — 174, [1] lpp. : 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-23-227-5 (brošēts).
UDK	 271.2-832-9(474)(059)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052516
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051133
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001053036
Siņicins, Mihails. Sociālās zinības 8. klasei : darba burtnīca / Mihails Siņicins. — 
Rīga : RaKa, [2021]. — 48 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. — „Komplektā ar mā-
cību grāmatu Mihails Siņicins „Sociālās zinības 8. klasei” (ISBN 9789984464251), 
kuru 2021. gadā apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes minis-
trija”—Titullapā. — ISBN 978-9984-46-432-9 (brošēts).
UDK	 3(076)

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kopkataloga Id: 001049922
Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas sko-
lā / projekta vadītāja un priekšvārda autore Ērika Pičukāne ; Latviešu valodas 
aģentūra. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., 
PDF) : tabula ; 849,58 KB. — Autori: B. Martinsone, D. Grosa, K. Beinerte, I. Ozo-
la-Cīrule, I. Groza, I.J. Mihailovs, Ļ. Rumpe, D. Mažeika. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-829-91-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Ceļvedī ir ietverti ieteikumi un pieredzes stāsti, kas pēc pārcelšanās no mīt-
nes zemes sniedz ierosmi ģimenēm iepazīt Latvijas izglītības sistēmu un skolēniem sākt mācības 
Latvijas skolā, kā arī sekmē integrāciju jaunajā mācību un dzīves vidē.

UDK	 314.151.7(474.3)(035)+316.614.5(474.3)(035)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001051921
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (15 : 2020 : Daugavpils, Latvija). 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 
2020” materiāli (2020. gada 9.-10. oktobris) = The Materials of the Internatio-
nal Scientific Conference „Social Sciences for Regional Development 2020” (9th-
10th October, 2020) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; recenzenti: 
Dr.hab.sc.soc. A. Matulionis, Dr.sc.soc. V. Meņšikovs, Dr. M. Tvaronaviciene ; atbil-
dīgā par izdevumu Oksana Ruža ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakul-
tāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021.

I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = Part I [1st], 
Issues of Sociology : proceedings of the international scientific conferences of 
Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. — 107 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — „ISSN 2255-8853”—Titullapas otrā pusē. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, latviešu un krievu valodā. — ISBN 
978-9984-14-933-2 (brošēts).

UDK	 316(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053036
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049922
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051921
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33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001051923
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (15 : 2020 : Daugavpils, Latvija). 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 
2020” materiāli (2020. gada 9.-10. oktobris) = The Materials of the International 
Scientific Conference „Social Sciences for Regional Development 2020” (9th-10th 
October, 2020) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; recenzenti: Dr.sc.
soc. V. Meņšikovs, Dr.oec. V. Komarova, Dr.oec. V. Šipilova, Dr. M. Tvaronaviciene ; 
atbildīgā par izdevumu Viktorija Šipilova ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zināt-
ņu fakultāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021.

III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zināt-
ņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = Part III 
[3rd], Issues of Economics : proceedings of the international scientific con-
ferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. — 138 lpp. : 
diagrammas, kartes, shēmas, tabulas ; 21 cm. — „ISSN 2255-8853”—Titullapas 
otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-14-931-8 (brošēts).

UDK	 33(062)

338(474.3)  Latvijas ekonomika

Kopkataloga Id: 001052905
Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas / zi-
nātniskā redaktore un priekšvārda autore Inna Šteinbuka ; recenzenti: Gatis 
Krūmiņš, Džozefs Menakers ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; ievads: Egils 
Levits ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021]. — 
358 lpp. : diagrammas, portreti, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-18-687-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Monogrāfija ir tapusi laikā, kad Covid-19 izraisītā krīze ir satricinājusi ne 
tikai cilvēku dzīvi, bet arī ekonomiku. Lai uzturētu „Covid-slimu” ekonomiku pie dzīvības, tāpat 
kā smagi slimiem pacientiem, arī vairāku ekonomikas sektoru glābšanai tika pielietota „mākslī-
gā koma”, kad valsts atbalsts ir vienīgais veids, lai novērstu masveida uzņēmumu bankrotu un 
mazinātu bezdarbu. Latvijas zinātnieki ir aktīvi iesaistījušies ekonomikas diagnostikā un izstrā-
dājuši vairākas ekonomikas atveseļošanas receptes,” uzsver zinātniskā redaktore. Projekta laikā 
izdevās apvienot pētnieku zinātnisko ekspertīzi ar valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju 
praktisko pieredzi, lai atrastu adekvātus ekonomikas izrāviena rīkus. Pētījumā iesaistījās 80 eko-
nomisti, juristi, politologi un sociologi.

UDK	 338(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001052616
Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas / zi-
nātniskā redaktore un priekšvārda autore Inna Šteinbuka ; recenzenti: Gatis 
Krūmiņš, Džozefs Menakers ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; ievads: Egils 
Levits ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 
1 tiešsaistes resurss (361 lp., PDF) : diagrammas, portreti, shēmas, tabulas ; 
6,21 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-690-5 (PDF).
UDK	 338(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051923
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052905
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052616
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001052637
Latvijas un Krievijas miera līgumam — 100 = Treaty of Peace between Latvia and 
Russia — 100 / [ievads]: Egils Levits, Edgars Rinkēvičs ; Latvijas Republikas Ār-
lietu ministrija. — Rīga : Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, [2020]. — 39 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Miera līgums, kuru Latvijas un Padomju Krievijas delegācijas parakstīja 1920. 
gada 11. augustā, oficiāli izbeidza vairāk nekā pusotru gadu ilgušo Neatkarības karu. Līgums bija 
pierādījums jaunās Latvijas Republikas politiskajai dzīvotspējai un veiksmīgai pozīciju nostipri-
nāšanai starptautiskajā diplomātijā.

UDK	 341.241(474.3:47+57)(094)

Kopkataloga Id: 001051922
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (15 : 2020 : Daugavpils, Latvija). 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 
2020” materiāli (2020. gada 9.-10. oktobris) = The Materials of the Internatio-
nal Scientific Conference „Social Sciences for Regional Development 2020” (9th-
10th October, 2020) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; recenzenti: 
Dr.iur. V. Zahars, Dr.iur. N. Jefimovs, Dr.iur. J. Teivāns-Treinovskis ; atbildīgais par 
izdevumu Nikolajs Jefimovs ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitā-
tes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021.

II [2.] daļa, Valsts un tiesību aktuālās problēmas : Daugavpils Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krā-
jums = Part II [2nd], Current Problems of State and Law : proceedings of the 
international scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils 
University. — 83 lpp. : shēma, tabula ; 21 cm. — „ISSN 2255-8853”—Titullapas 
otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-928-8 (brošēts).

UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 001052987
Vienlīdzība un atbildība : Satversmes tiesas dialogs ar Latvijas skolu jaunatni / 
priekšvārds: Sanita Osipova ; dizains: Agate Lielpētere. — Rīga : Satversmes tie-
sa, [2021]. — 63 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — „Satversmes 
tiesa IV skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu rīkoja par godu Latvijas Re-
publikas Satversmes pieņemšanas 99. gadadienai”—Iespiedziņās. — ISBN 978-
9934-8948-3-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lai skolēni zināšanas par valsts pamatlikumu varētu apgūt savlaicīgi un pa-
dziļināti, Satversmes tiesa jau ceturto reizi rīkoja radošo darbu konkursu par tēmām, kas sais-
tītas ar Satversmi. Konkursā tika pārstāvētas 67 skolas. 6. klašu skolēni piedalījās zīmējumu 
konkursā „Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās”, 9. klašu skolēni — domrakstu konkursā „Kā 
es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?”, bet 12. 
klašu skolēni — domrakstu konkursā „Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas 
pilsoni?”. Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stip-
rināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs.

UDK	 342.72/.73(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052637
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051922
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052987
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351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 001052477
Kurzemes un Zemgales hercogistes pilsētu policijas nolikumi 16.-18. gadsimtā = 
Policeyordnungen der Städte im Herzogtum Kurland und Semgallen im 16.-18. 
Jahrhundert / Valdas Kvaskovas zinātniskajā redakcijā ; galvenā redaktore Valda 
Pētersone ; latviešu teksta redaktore Ilze Antēna ; no vācu valodas tulkojusi Valda 
Kvaskova ; vācu ievadrakstu redaktors Manfreds fon Betihers ; māksliniece Ināra 
Jēgere ; [ievads]: Dr.hist. Anita Čerpinska. — Rīga : Latvijas Nacionālais arhīvs, 
[2021]. — 366 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. — (Vēstures avoti ; XII [12]). — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un 
vācu valodā, tulkots no vācu valodas. — ISBN 978-9984-836-09-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā ir iekļauti zinātniskie ievadi ar ieskatu pilsētnieku saimnieciskās, 
sociālās un morālās dzīves liecībās un dokumentu publicēšanas pamatprincipos. Tam seko Kul-
dīgas, Ventspils, Jelgavas, Liepājas, Bauskas, Jaunjelgavas un Jēkabpils pilsētu policijas nolikumi.

UDK	 351.74(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 001052659
Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Po-
licijas darbs” noslēguma pētniecisko darbu kopsavilkumi : 2020./2021. mācību 
gads / priekšvārds: Andrejs Vilks ; Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultā-
te. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (87 lp., PDF) ; 
1,06 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934563775. — 
ISBN 978-9934-563-78-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā ir apkopoti labākie RSU Juridiskās fakultātes profesionālās baka-
laura studiju programmas „Policijas darbs” studentu pētījumi dažādos policijas darba virzienos 
ar pamatotiem secinājumiem un konstruktīviem priekšlikumiem normatīvās bāzes pilnveidoša-
nai, kas vērsti uz policistu ikdienas darba pienākumu veikšanas un veicamo darbu efektivitātes 
uzlabojumiem.

UDK	 351.74(048.4)

352  Zemākais pārvaldes līmenis. Vietējā pārvalde. Municipālā 
administrācija. Vietējās varas institūcijas

Kopkataloga Id: 001051223
Auers, Daunis. Continuity in Change? : Latvia’s Local Governments after Regional 
Reform and Local Government Elections / Daunis Auers. — Riga : Friedrich-Eb-
ert-Stiftung, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (10 lp., PDF) : tabulas ; 106,02 KB. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8853-5-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  2021. gada 5. jūnijā Latvijā noritēja pašvaldību vēlēšanas. Nebijusi zemā vē-
lētāju aktivitāte un vispārējā neapmierinātība ar partiju un valdības veikumu var liecināt, ka 
nav izmantota iespēja rast plašas sabiedrības atzītu reģionālas reformas ilgtermiņa risinājumu. 
Reformas iespaids būs jūtams nākamajos gados, kad iedzīvotāji no jaunajām, paplašinātajām 
pašvaldībām gaidīs kvalitatīvākus pakalpojumus, aktīvāku investīciju piesaisti un labākas dar-
bavietas. 

UDK	 352/354(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052477
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052659
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051223
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001049919
Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem / projekta vadītāja un 
priekšvārda autore Ērika Pičukāne ; Latviešu valodas aģentūra. — Rīga : Latviešu 
valodas aģentūra, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) ; 794,89 KB. — Auto-
ri: I. Griškēviča, I.J. Mihailovs, K. Mārtinsone, B. Martinsone, D. Grosa, K. Beinerte, 
I. Ozola-Cīrule, I. Groza, L. Ozola, O. Cara, I. Kleinhofa. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — ISBN 978-9984-829-90-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Materiālā apkopotie ieteikumi ir veidoti kā praktiski padomi skolotājam. Ak-
tuāli jautājumi aplūkoti no skolēna sajūtu un vajadzību skatpunkta. Ceļvedis būs noderīgs ikvie-
nam, kurš vēlas pozitīvi risināt situācijas, kas saistītas ar reemigrantu bērnu atgriešanos Latvijas 
skolu vidē. Ieinteresēta attieksme, uz sadarbību vērsta rīcība un profesionāla atbildība — vērtī-
bas, kas palīdz sasniegt vēlamo rezultātu.

UDK	 37.091.212.5(474.3)+37.013.78(474.3)

Kopkataloga Id: 001049716
Geske, Andrejs. Izglītības pētījumu aptaujas — no izveidošanas līdz datu ap-
strādei / Andrejs Geske, Andris Grīnfelds ; recenzente Dr.paed. Ilze Ivanova ; 
redaktore Ieva Zarāne ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (169 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, ta-
bulas 4,18 MB. — (Skolotāju izglītības joma: izglītības zinātnes). — Bibliogrāfija: 
167.-169. lp. — ISBN 978-9934-18-586-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Aptaujas ir ļoti svarīgs izglītības pētījumu instruments. Bieži vien jauniem 
pētniekiem ir maldīgs priekšstats, ka to izveidošana ir ātra un vienkārša. Tikai rūpīgi un precīzi 
izstrādātas aptaujas ir sekmīga pētījuma pamats. Aptauju plānošanas, izstrādāšanas, pārbaudes 
un lietošanas izklāsts balstīts uz plašu teorētisko bāzi un autoru praktisko pieredzi starptautis-
kajā izglītības pētniecībā.

UDK	 37.012:303.62(075.8)

Kopkataloga Id: 001052661
Supervīzija izglītības vidē : rakstu krājums / sastādītāja Baiba Pumpiņa ; recen-
zenti: Dr.med. Kristaps Circenis, Dr.paed. Līga Āboltiņa, Dr.psych. Maija Zakri-
ževska-Belogrudova ; galvenā redaktore Aija Lapsa ; redaktore Inga Lievīte ; vāka 
mākslinieks Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradi-
ņa universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : shēmas ; 3,83 MB. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934563720. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-563-75-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājums ir pirmais izdevums latviešu valodā, kas iezīmē supervīzijas 
specifiku izglītības jomā. Tas sniedz ieskatu supervīzijas tiesiskajā un ētiskajā regulējumā, super-
vizora darbā izglītības vidē nepieciešamajām kompetencēm, aplūko supervīziju kā mūžizglītības 
sastāvdaļu, parāda tehnoloģiju izmantojuma iespējas attālinātās supervīzijas procesā. Izdevums 
kalpos arī kā mācību materiāls supervīzijas studiju programmās, vairojot izpratni par tās izman-
tojumu un nepieciešamību izglītības vidē.

UDK	 37.09(474.3)(082)+005.572(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049919
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049716
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052661


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 15, 1.–15. augusts

14

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001051451
Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai : metodiski 
ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības 
laikā / izstrādāja: Austra Avotiņa, Mihails Basmanovs, Inese Bautre, Zane Bēķe, 
Madara Kosolapova, Inga Krišāne, Rita Kursīte, Inese Lāčauniece, Irēna Nelsone, 
Ansis Nudiens, Pāvels Pestovs, Arvils Šalme, Dina Šavlovska, Lita Vēvere, Jānis 
Vilciņš ; recenzents Helvijs Valcis ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 1,26 MB. — Metodiskie ieteikumi izstrādāti Eiropas Sociālā fonda pro-
jektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002). — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-597-71-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Covid-19 izplatības laikā izglītības iestāde lemj par mācību procesa īsteno-
šanai atbilstošāko modeli, lai pēc iespējas mazinātu skolēnu un izglītības iestādes darbinieku 
inficēšanās riskus. Izglītības iestāde arī plāno savas izglītības iestādes bērniem un jauniešiem 
atbilstošāko sasniedzamo rezultātu apguvi, tostarp rūpīgi izvērtējot un ņemot vērā konkrēto sko-
lēnu priekšzināšanas un plānojot pēctecīgas un viņiem atbilstošas sistemātiskas mācības.

UDK	 373.091(474.3)+373.018.43(474.3)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001052871
Orloņs, Marians. Poļu leģendas un nostāsti / Marians Orloņs, Jans Tiškevičs ; 
no poļu valodas tulkojusi Inga Visocka. — [Priekuļu novads] : [Sava grāmata], 
[2021]. — 133 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 132.-133. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Legendy i podania polskie. — ISBN 978-9934-604-22-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lakoniski, vēsturiski informatīvi vēstījumi vienlaikus ar fantastikas un hu-
mora piedevu: brīnumaini notikumi pat ar velnu parādīšanos, poļu cīņa pret iebrucējiem — vā-
ciešiem, austriešiem, zviedriem, tatāriem; poļu un ungāru sensenā draudzība, kas pastāv līdz pat 
mūsu laikiem un arī dažas lietuviešu leģendas.

UDK	 398.22(=162.1)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051451
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052871
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001052473
Ansone, Gunta. Dabaszinības 2. klasei : mācību burtnīca / Guntas Ansones re-
dakcijā ; uzdevumu veidotāji: Zina Jonušaite, Gunta Ansone, Vilnis Laizāns ; re-
daktores Gunta Ansone, Egina Birzgale ; izdevuma dizaineri: Vilnis Laizāns, Jā-
nis Gribusts ; ilustrators Agris Bobrovs. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 
2021. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — „Kompetenču pieeja mācību saturā”—Uz 
vāka. — ISBN 978-9984-11-587-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību saturs darba burtnīcā ir sakārtots tāpat kā mācību grāmatā četrās no-
daļās: Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās? Kāpēc nepieciešama enerģija? Kāpēc notiek kustība? 
Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?

UDK	 5(076)

Kopkataloga Id: 001052472
Dabaszinības 5. klasei : mācību burtnīca / Ilgoņa Vilka, Guntas Ansones un Mai-
ras Gribustes redakcijā ; uzdevumu veidotāji: Maira Gribuste, Aivars Gribusts ; 
redaktores Gunta Ansone, Egina Birzgale ; izdevuma dizaineri: Aivars Gribusts, 
Jānis Gribusts ; ilustrators Agris Bobrovs. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 
2021. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — „Kompetenču pieeja mācību saturā”—Uz 
vāka. — ISBN 978-9984-11-589-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību saturs 5. klases mācību burtnīcā ir sakārtots četrās nodaļās: Kāda 
ir dzīvo organismu savstarpējā saistība? Kā izmanto materiālus? Kas ir elektroenerģija? Kas ir 
dabas resursi, un kā tos izmanto?

UDK	 5(076)

Kopkataloga Id: 001052471
Dabaszinības 5. klasei : mācību grāmata / Ilgoņa Vilka, Guntas Ansones un Mai-
ras Gribustes redakcijā ; dizaineri: Jānis Gribusts, Edgars Zvirgzdiņš ; ilustrators 
Agris Bobrovs ; recenzente Inese Dudareva. — 1. izdevums. — Lielvārde : Liel-
vārds, 2021. — 87 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Rādītājs: 86.-87. lpp. — „Apstipri-
nājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā”—Titulla-
pā. — ISBN 978-9984-11-588-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību saturs ir veidots atbilstoši MK noteikumiem Nr. 747 „Noteikumi par 
valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (2018). Tas ir saska-
ņots ar Valsts izglītības satura centra programmas paraugu „Dabaszinības 1.-6. klasei”. 5. klases 
mācību grāmatā ir šādas nodaļas: Kāda ir dzīvo organismu savstarpējā saistība? Kā izmanto ma-
teriālus? Kas ir elektroenerģija? Kas ir dabas resursi, un kā tos izmanto? Komplektā ar grāmatu 
ir izmantojama tematiski saskaņota darba burtnīca.

UDK	 5(075.2)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001049743
Mencis, Jānis. Īsi un vienkārši mācāmies sadarboties matemātikā / Jānis Men-
cis ; recenzente Dr.math. Dace Kūma ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Lat-
vijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (142 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 2,25 MB. — (Skolotāju izglītības joma: matemātika). — Bib-
liogrāfija: 142. lp. — ISBN 978-9934-18-574-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Matemātikas didaktikas studiju materiāla veidošanā ievēroti šādi principi: 
studiju saturs atbalsta mācību pieejas maiņu skolā un augstskolā; e-grāmatas nodaļas veido-
tas, iekļaujot gan lekciju centrālos jautājumus saistībā ar matemātikas uzdevumiem, gan lekciju 
uzdevumus to satura jēgas izpratnei; teorētiskais un praktiskais materiāls nodrošina atgrieze-
niskās saites iespējas; komentāri uzdevumu veikšanai sniegti, balstoties uz praktiskām dzīves 
situācijām.

UDK	 51(072)+51:37.091.3(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052473
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052472
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052471
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049743
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Kopkataloga Id: 001049695
Mencis, Jānis. Sasniedzamais rezultāts matemātikā — prasme / Jānis Mencis, 
Aira Kumerdanka ; recenzente Dr.math. Ingrīda Uļjane ; vāka un iekšlapu dizai-
nu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 1 tiešsaistes re-
surss (185 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 4,76 MB. — (Skolotāju izglītības joma: 
matemātikas metodika). Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-18-590-8 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir paredzēta LU PPMF Matemātikas metodikas studiju kursiem, un 
tā veidota kā elektronisks mācību līdzeklis, balstoties uz studentam apgūstamajām zināšanām, 
prasmēm un kompetencēm. Katra nodaļa sākas ar būtiskāko rezultātu, ko vajadzētu sasniegt pēc 
temata apguves. Grāmata ir plānota kā atbalsta materiāls studentiem un ir izstrādāta atbilsto-
ši matemātikas jomas pamatizglītības un vidējās izglītības standartā iekļautajiem matemātikas 
satura jautājumiem, uzsverot sasniedzamo rezultātu kompleksumu un prasmju mācīšanu sko-
lēniem.

UDK	 51:37.091.3(075.8)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001052623
Aršaņica, Aleksandrs. Rūpnieciskai ražošanai piemēroti risinājumi biorafinēša-
nas ceļā iegūtu lignīnu kā atjaunojamo izejvielu izmantošanai polimēru sastāvā : 
promocijas darbs doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: fizikālā 
ķīmija / Aleksandrs Aršaņica ; darba vadītāja Dr.habil.chem. Gaļina Teliševa ; dar-
ba recenzenti: Dr.chem. Donāts Erts, Dr.sc.ing. Inese Fiļipova, Dr.chem. Andrey 
Pranovich ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte = Development of Approaches 
for Application of Biorefinery Lignins as a Renewable Raw Material for the Pro-
duction of Polymers Compositions Suitable for Industrial Use : series of articles 
submitted for the degree of doctor of philosophy (PhD) in chemistry, subfield 
of physical chemistry / Alexandr Arshanitsa ; supervisor Dr.habil.chem. Galina 
Telysheva ; reviewers: Dr.chem. Donāts Erts, Dr.sc.ing. Inese Fiļipova, Dr.chem. 
Andrey Pranovich ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (179 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 51,55 MB. — Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnis-
ko publikāciju kopa. — Bibliogrāfija: 35.-38., 75.-78. lp. un rakstu beigās. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās; zinātniskās publikācijas angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-
18-700-1 (PDF).
UDK	 547.992(043)+678.04

Kopkataloga Id: 001052631
Aršaņica, Aleksandrs. Rūpnieciskai ražošanai piemēroti risinājumi biorafinēša-
nas ceļā iegūtu lignīnu kā atjaunojamo izejvielu izmantošanai polimēru sastāvā : 
rakstu kopas kopsavilkums ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai, apakšno-
zare: fizikālā ķīmija / Aleksandrs Aršaņica ; darba zinātniskais vadītājs Dr.habil.
chem. Gaļina Teliševa ; darba recenzenti: Dr.chem. Donāts Erts, Dr.sc.ing. Inese 
Fiļipova, Dr.chem. Andrey Pranovich ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 1,62 MB. — Bibliogrāfija: 35.-38. lp. — ISBN 978-9934-
18-696-7 (PDF).
UDK	 547.992(043)+678.04

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049695
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052623
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052631
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Kopkataloga Id: 001049132
Bystrova, Anna. Hidroksiapatīta virsmas slāņa strukturālie defekti elektriskā 
potenciāla regulēšanai : promocijas darba kopsavilkums / Anna Bystrova ; zināt-
niskais vadītājs Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.phys. 
Andris Ozols, Dr.habil.phys. Donāts Millers, Ph.D. Maria Sedelnikova ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (53 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 2,82 MB. — Bibliogrāfija: 50.-53. lp. — ISBN 978-9934-22-639-7 (PDF).
UDK	 549.753.1:544.022.34(043)

Kopkataloga Id: 001049131
Bystrova, Anna. Structural Imperfections of the Hydroxyapatite Surface Layer to 
Engineer Its Electrical Potential : summary of the doctoral thesis / Anna Bystro-
va ; scientific supervisor Dr.habil.phys. Jurijs Dehtjars ; official reviewers: Dr.ha-
bil.phys. Andris Ozols, Dr.habil.phys. Donāts Millers, Ph.D. Maria Sedelnikova ; 
Riga Technical University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. — 
Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 2,61 MB. — Bibliogrāfija: 51.-54. lp. — ISBN 978-9934-22-640-3 
(PDF).
UDK	 549.753.1:544.022.34(043)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 001049911
Lamsters, Kristaps. Mūsdienu ledāji / Kristaps Lamsters ; recenzenti: Dr.geol. 
Vitālijs Zelčs, Dr.geol. Juris Soms, Dr.geol. Jānis Karušs ; redaktore Ieva Zarāne ; 
kopsavilkumu angļu valodā rediģējusi Andra Damberga ; vāka dizains: Baiba Laz-
diņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (266 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 19,26 MB. — Bibliogrāfija: 257.-
[263.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-
9934-18-662-2 (PDF).

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

UDK	 551.32

58  Botānika

Kopkataloga Id: 001051062
Baroniņa, V. Kas aug dabiskās pļavās? : ilustratīvs sugu noteicējs / teksta auto-
re un sastādītāja V. Baroniņa ; ievads: Inga Račinska ; dizains: D. Brinkmane. — 
[Rīga] : Latvijas Dabas fonds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (106 lp., PDF) : ilustrā-
cijas ; 9,12 MB. — Rādītāji: 102.-105. lp. 

A n o t ā c i j a :  Projektu „GrassLIFE”: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas vei-
cināšana” īsteno Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu 
institūtu, dabas saimniecību „Bekas” un 11 saimniecībām. Projekta mērķis ir palīdzēt Latvijā sa-
glabāt vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas. Noteicējs būs lielisks pavadonis pastaigā pa pļavu 
un dos atbildes uz tik bieži uzdoto jautājumu: „Kas šī tāda par puķīti?” Noteicējā var iepazīties ar 
vairāk nekā 200 dabisko pļavu augu sugām.

UDK	 581.52:633.2.032(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049132
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049131
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049911
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051062
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59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001051060
Kas dzīvo dabiskās pļavās? : ilustratīvs sugu noteicējs / teksts: V. Spuņģis, A. Pet-
riņš, A. Čeirāns, L. Mihailova ; dizains: D. Brinkmane ; ievads: Inga Račinska. — 
[Rīga] : Latvijas Dabas fonds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (86 lp., PDF) : ilustrāci-
jas ; 7,70 MB. — Rādītāji: 82.-85. lp.

A n o t ā c i j a :  Projektu „GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas vei-
cināšana” īsteno Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu 
institūtu, dabas saimniecību „Bekas” un 11 saimniecībām. Projekta mērķis ir palīdzēt Latvijā sa-
glabāt vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas ar tās iemītniekiem. Noteicējā iekļauta informācija 
par 5 dzīvnieku grupām: bezmugurkaulniekiem, putniem, abiniekiem, rāpuļiem un zīdītājiem — 
kopumā ap 180 dažādu pļavas iemītnieku sugām. Šajā izdevumā iepazīsimies ar tiem sugu pār-
stāvjiem, kuru dzīvesveids saistīts galvenokārt ar pļavām. 

UDK	 591.522:633.2.032(474.3)

Kopkataloga Id: 001052916
Vollēbens, Pēteris. Vai zini, kur dzīvnieki mīt? : izzinoša pastaiga mežā un pļa-
vā / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; vāka dizains: 
Dagmar Herrmann ; ilustrācijas: Stefanie Reich ; zinātniskais konsultants Mā-
ris Lielkalns. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 125, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — Oriģinālnosaukums: Weißt du, wo die Tiere wohnen?. — ISBN 978-
9984-23-841-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādi dzīvnieki mitinās lietus mucā, bet kādi — mūsu gultā? Kuri putni prot 
lidot zem ūdens? Kāpēc stirnēniem uz muguras ir plankumi? Kas garšo grāmatu utīm? Slavenais 
vācu mežzinis P. Vollēbens aizvedīs tevi ciemos pie dzīvniekiem, kas mīt mežā, dārzā, dīķī un pat 
tavās mājās. Tevi gaida neticami piedzīvojumi: mežacūkas atsvaidzināsies dubļu vannās, krupji 
nārstos, sliekas glābsies no plūdiem, peles sniegā raks tuneļus, bet sikspārņi iekārtosies uz zie-
mas guļu. Tu varēsi iepazīt neskaitāmus dzīvniekus — sākot no odu kāpuriem līdz pat vilkiem. 
Nāc līdzi, dosimies noslēpumiem pilnajā dzīvnieku pasaulē!

UDK	 591.522

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051060
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052916
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

60  Biotehnoloģija

Kopkataloga Id: 001051177
Pētniecības biobankas un to pārvaldība Latvijā: biobanku donoru viedoklis : pē-
tījuma ziņojums / S. Mežinska, L. Tzivian, J. Kalēja, I. Mileiko, R. Pečulis, V. Rovīte, 
D. Šantare ; Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts, 
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. — [Rīga] : Latvijas Biomedicī-
nas pētījumu un studiju centrs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (29 lp., PDF) : dia-
grammas, tabulas ; 732,00 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Iespējas attīstīt pētniecību medicīnā un molekulārajā bioloģijā mūsdienās ir 
cieši saistītas ar pētniecības biobanku attīstību. Šajā pētījumā apkopoti donoru viedokļi. Intervi-
jās donori atklāja, ka sabiedrība nav pietiekoši informēta par biobankām un iespējām iesaistīties 
pētījumos. Specifisks aspekts, par ko nepieciešams informēt sabiedrību plašāk, ir biobankas do-
noru tiesības.

UDK	 60(474.3)(047.3)

Kopkataloga Id: 001051174
Pētniecības biobankas un to pārvaldība Latvijā: zinātnieku viedoklis : pētījuma 
ziņojums / S. Mežinska, L. Tzivian, J. Kalēja, I. Mileiko, R. Pečulis, V. Rovīte, D. Šan-
tare ; Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts, Lat-
vijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. — [Rīga] : Latvijas Biomedicīnas 
pētījumu un studiju centrs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : diagram-
mas, tabulas ; 864,67 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Iespējas attīstīt pētniecību medicīnā un molekulārajā bioloģijā mūsdienās 
ir cieši saistītas ar pētniecības biobanku attīstību. Pašlaik Latvijā darbojas vairākas biobankas, 
kuras veiksmīgi iesaistījušās ES BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research 
Infrastructure) tīklā, veidojot labu pamatu nākotnes attīstībai. Vienlaikus tiek izstrādāts bioban-
ku likums, lai būtiski uzlabos nacionālo regulējumu šajā jomā un līdz ar to veicinās biobanku 
attīstību nākotnē.

UDK	 60(474.3)(047.3)

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001053123
Bērziņa, Natālija. Pacientu ar šizofrēnijas spektra traucējumiem, afektīva un ne-
irotiska spektra traucējumiem līdzestības un atkārtotu hospitalizāciju saistība ar 
pacientu apmierinātību ar saņemto aprūpi : promocijas darba kopsavilkums zi-
nātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīna, 
apakšnozare — psihiatrija / Natālija Bērziņa ; promocijas darba vadītājs Dr.med. 
Māris Taube ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Elmārs Rancāns, Dr.med. Laura Ķe-
vere, Dr.med. Øyvind Andresen Bjertnæs ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
[Rīgas Stradiņa universitāte], 2021. — 81 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
69.-80. lpp.
UDK	 614.21(043)+616.895.8(043)

Kopkataloga Id: 001053111
Bērziņa, Natālija. Pacientu ar šizofrēnijas spektra traucējumiem, afektīva un 
neirotiska spektra traucējumiem līdzestības un atkārtotu hospitalizāciju saistī-
ba ar pacientu apmierinātību ar saņemto aprūpi : promocijas darbs zinātniskā 
doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīna, apakš-
nozare — psihiatrija / Natālija Bērziņa ; promocijas darba vadītājs Dr.med. Mā-
ris Taube ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 
2021. — 113 lp. : tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 89.-105. lp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija angļu valodā.
UDK	 614.21(043)+616.895.8(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051177
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051174
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053123
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053111
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Kopkataloga Id: 001053119
Bērziņa, Natālija. Relationship of Compliance and Re-Hospitalisation of Pa-
tients with Schizophrenia Spectrum Disorders, Affective and Neurotic Spectrum 
Disorders with Patients Satisfaction of Received Care : summary of the doctoral 
thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — medicine, sub-sector — 
psychiatry / Natālija Bērziņa ; supervisor of the doctoral thesis Ph.D. Maris Tau-
be ; official reviewers: Ph.D. Elmars Rancans, Ph.D. Laura Kevere, Ph.D. Øyvind 
Andresen Bjertnæs ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 
2021. — 82 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 70.-81. lpp.
UDK	 614.21(043)+616.895.8(043)

Kopkataloga Id: 001053156
Cešeiko, Rūdolfs. Maksimālais spēka treniņš krūts vēža pacientēm adjuvantas 
terapijas laikā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zināt-
nes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — veselības un sporta zinātnes, apakšno-
zare — sporta medicīna un rehabilitoloģija / Rūdolfs Cešeiko ; promocijas darba 
vadītāji: Dr.med. Signe Tomsone, Dr.med. Eivind Wang ; zinātniskie konsultan-
ti: Dr.med. Jānis Eglītis, Dr.med. Aivars Vētra ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Iveta 
Kudaba, Ph.D. Aija Kļaviņa, Ph.D. Jan Hoff ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
[Rīgas Stradiņa universitāte], 2021. — 62 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-61. lpp.
UDK	 613.71(043)

Kopkataloga Id: 001053130
Cešeiko, Rūdolfs. Maximal Strenght Training for Breast Cancer Patients Un-
dergoing Adjuvant Treatment : doctoral thesis for obtaining a doctoral degree 
(Ph.D.), sector — health and sport sciences, sub-sector — sports medicine and 
rehabilitation / Rūdolfs Cešeiko ; supervisors of the doctoral thesis: Dr.med. Sig-
ne Tomsone, Dr.med. Eivind Wang ; research advisors: Dr.med. Jānis Eglītis, Dr.
med. Aivars Vētra ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 
2021. — 93 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 63.-
75. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija latviešu valodā.
UDK	 613.71(043)

Kopkataloga Id: 001053142
Cešeiko, Rūdolfs. Maximal Strenght Training for Breast Cancer Patients Under-
going Adjuvant Treatment : summary of the doctoral thesis for obtaining a docto-
ral degree (Ph.D.), sector — health and sports sciences, sub-sector — sports me-
dicine and rehabilitation / Rūdolfs Cešeiko ; supervisors of the doctoral thesis: 
Dr.med. Signe Tomsone, Dr.med. Eivind Wang ; scientific advisors: Dr.med. Jānis 
Eglītis, Dr.med. Aivars Vētra ; official reviewers: Dr.med. Iveta Kudaba, Ph.D. Aija 
Kļaviņa, Ph.D. Jan Hoff ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš Univer-
sity], 2021. — 60 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
53.-59. lpp.
UDK	 613.71(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053119
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053156
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053130
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053142
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Kopkataloga Id: 001049893
Herolds, Gerds. Iekšķīgās slimības : hematoloģija, pneimonoloģija, nefroloģija, 
reimatoloģija, angioloģija / Gerds Herolds un līdzautori ; no vācu valodas tulko-
juši: Antra Briede, Rihards Engels, Roberts Feders, Anda Kadiša, Dana Kigitoviča, 
Annija Līce, Elīna Līce, Andra Pekša, Kārlis Rācenis, Kaspars Rimicāns, Sabīne 
Upmale-Engela ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; vāka dizains: Baiba Lazdi-
ņa ; priekšvārds: Roberts Feders ; [ievads]: Juris Lazovskis. — Rīga : LU Akadē-
miskais apgāds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (590 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
5,14 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Innere Me-
dizin. — ISBN 978-9934-18-663-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Gerds Herolds ir slavenas „Iekšķīgo slimību” grāmatas autors, kura tiek iz-
dota jau kopš 1980. gada, un izdevums ik gadu tiek atjaunots. Laikam ritot, mainās ne tikai ārstē-
šana, bet arī izpratne par slimību izcelsmi un diagnostikas paņēmieni. Grāmatas popularitāte 
skaidrojama ar tās vienoto un vienkāršo pieeju, kā arī atbilstību jaunākajām vadlīnijām un pierā-
dījumiem medicīnā iekšķīgajās slimībās. Šajā izdevumā ir latviskota nefroloģijas, pulmonoloģi-
jas, reimatoloģijas, vaskulārās medicīnas un hematoloģijas daļa.

UDK	 616

Kopkataloga Id: 001052662
Mikažāns, Ingmārs. Ādas slimību lokālā terapija : lietošanas vadlīnijas / Ing-
mārs Mikažāns, Ilona Hartmane, Elga Sidhoma ; redaktore I. Orleja ; vāka māksli-
nieks M. Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitā-
te, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (28 lp., PDF) ; 1,45 MB. — ISBN 978-9934-563-74-4 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Vadlīnijas ietver jaunākos ieteikumus ādas slimību lokālai terapijai, pacienta 
rehabilitācijai un iespējami labākā rezultāta sasniegšanai. Lai veicinātu studējošo iesaisti mācī-
bu procesā daudz augstākā profesionālā līmenī, vadlīnijās skaidroti dermatoloģijā (kā medicīnas 
apakšnozarē) ādas slimību lokālajā terapijā pielietotie termini un jēdzieni, kas mēdz būt ietilpīgi 
un plaši interpretējami.

UDK	 616.5-085

Kopkataloga Id: 001053096
Norādījumi periodonta un periimplanta audu slimību jaunās klasifikācijas pie-
lietošanai klīniskajā praksē / no angļu valodas tulkojušas un latviešu valodas iz-
devumam adaptējušas Una Stāmere un Anastasija Strazdiņa-Ščerbakova ; redak-
tore Indra Orleja ; Eiropas Periodontologu federācija, Latvijas Periodontologu 
asociācija, Rīgas Stradiņa universitātes Zobārstniecības fakultātes Zobu terapijas 
un mutes veselības katedra. — Rīga : RSU, 2021. — 54 lpp. : ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 50. lpp. — Oriģinālnosaukums: New classifica-
tion of periodontal and anti-implant dideases and conditions. — ISBN 978-9934-
563-89-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Norādījumi periodonta un periimplanta audu slimību jaunās klasifikācijas 
pielietošanai klīniskajā praksē paredzēti galvenokārt zobārstiem un zobu higiēnistiem, taču tos 
var izmantot arī citi veselības aprūpes speciālisti. Norādījumos skaidroti periodontoloģijā pielie-
totie termini un jēdzieni, kā arī iekļauti uzskatāmi algoritmi periodontīta stadijas un pakāpes no-
teikšanai. Izdevums ir izmantojams arī kā mācību līdzeklis zobārstniecības studiju programmā.

UDK	 616.314-007+616(083.41)

Kopkataloga Id: 001053105
Sīle, Inga. Ārstniecības augi latviešu tautas ārstniecības pierakstos un to prak-
tiskā lietojuma analīze : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grā-
da „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — medicīnas bāzes zinātnes, tai 
skaitā farmācija, apakšnozare — farmakognozija / Inga Sīle ; promocijas darba 
vadītājas: Dr.pharm. Maija Dambrova, Dr.pharm. Edita Romāne ; oficiālie recen-
zenti: Dr.pharm. Inga Urtāne, Dr.habil.biol. Ruta Muceniece, Ph.D. Nina Hermans ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2021. — 
61 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 57.-61. lpp.
UDK	 615.3(474.3)(043)+615.89(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049893
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052662
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053096
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053105
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Kopkataloga Id: 001053100
Sīle, Inga. Medicinal Plants in the Records of Latvian Folk Medicine and Analysis 
of Their Practical Applications : doctoral thesis for obtaining a doctoral degree 
(Ph.D.), sector — basic medical sciences, including pharmacy, sub-sector — phar-
macognosy / Inga Sīle ; supervisors of the doctoral thesis: Dr.pharm. Maija Dam-
brova, Dr.pharm. Edita Romāne ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [Rīga Stradiņš 
University], 2021. — 115 lp. : diagrammas, karte, shēma, tabulas ; 30 cm. — Biblio-
grāfija: 72.-78. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija latviešu valodā.
UDK	 615.3(474.3)(043)+615.89(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001053102
Sīle, Inga. Medicinal Plants in the Records of Latvian Folk Medicine and Analysis 
Practical Applications : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral 
degree (Ph.D.), sector — basisc medical sciences, including pharmacy, sub-sec-
tor — pharmacognosy / Inga Sīle ; supervisors of the doctoral thesis: Dr.pharm. 
Maija Dambrova, Dr.pharm. Edita Romāne ; official reviewers: Dr.pharm. Inga Ur-
tāne, Dr.habil.biol. Ruta Muceniece, Ph.D. Nina Hermans ; Rīga Stradiņš Univer-
sity. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 2021. — 64 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 60.-64. lpp.
UDK	 615.3(474.3)(043)+615.89(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001046676
Vecstaudža, Jana. Amorfa kalcija fosfāta biomateriāli ar lielu īpatnējo virsmas 
laukumu : promocijas darba kopsavilkums / Jana Vecstaudža ; zinātniskais vadī-
tājs Dr.sc.ing. Jānis Ločs ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis, Dr.med. 
Laura Neimane, Ph.D. Christèle Combes ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzi-
nātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 2,64 MB. — Bibliogrāfija: 23. lp. — ISBN 978-9934-22-635-9 
(PDF).
UDK	 612.753(043)+616.71(043)

624  Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā

Kopkataloga Id: 001049130
Design, Construction and Management of Wooden Public Buildings : hand-
book / scientific editors: Laura Tupenaite, Ineta Geipele ; literary editor Daina 
Ostrovska ; design: Baiba Puriņa ; cover design: Paula Lore. — Riga : RTU Press, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (403 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, plāni, tabu-
las ; 17,98 MB. — Autori: Ineta Geipele, Janis Zvirgzdins, Kristine Fedotova, Maris 
Kalinka u.c. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934225741. — 
Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-22-575-8 (PDF).
UDK	 624.011.1(035)+694(035)+72.023:691.11(035)+725(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053100
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053102
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046676
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049130
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629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 001049134
Dvorņikovs, Iļja. Transportlīdzekļu ar kombinētu vilces elektropiedziņu virtuāli 
fizikālie izmēģinājumi : promocijas darba kopsavilkums / Iļja Dvorņikovs ; zināt-
niskais vadītājs Dr.sc.ing. Kārlis Ketners ; zinātniskais konsultants Dr.sc.ing. Oļegs 
Sļiskis ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Dirba, Dr.sc.ing. Aleksandrs 
Mesnajevs, Ph.D. Anton Rassõlkin ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas 
un vides inženierzinātņu fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas 
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 3,26 MB. — Bibliogrāfija: 44.-45. lp. — ISBN 978-
9934-22-621-2 (PDF).
UDK	 629.331.064.5(043)

Kopkataloga Id: 001049133
Dvorņikovs, Iļja. Virtual-Physical Tests of Vehicles with Combined Traction 
Electrical Drive : summary of the doctoral thesis / Iļja Dvorņikovs ; scientific 
supervisor Dr.sc.ing. Kārlis Ketners ; scientific consultant Dr.sc.ing. Oļegs Sļiskis ; 
official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Jānis Dirba, Dr.sc.ing. Aleksandrs Mesnajevs, 
Ph.D. Anton Rassõlkin ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Envi-
ronmental Engineering. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., 
PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 3,47 MB. — Bibliogrāfija: 48.-49. lp. — ISBN 
978-9934-22-622-9 (PDF).
UDK	 629.331.064.5(043)

631  Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 001052517
Šablovskis, Arnis. Ir laiks Jēkaba laikam : ceturtais priekšsēdētājs / Arnis 
Šablovskis ; redaktors Pēteris Zviedris ; dizaina autors Ints Vikmanis. — [Ikšķi-
le] : Zelta grauds, 2021. — 203, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8780-8-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jēkaba Spickus darbi līdzinās Edgara Kauliņa un Artura Čikstes veikumam. 
Viņi 20. gadsimta 60.-70. gados bija Latvijas kolhozu-miljonāru vadītāji, un šo saimniecību veik-
sme lielā mērā bija atkarīga no viņu vadītprasmes. Grāmatu veido intervijas ar pašu Jēkabu Spic-
ku, kā arī sarunas ar viņa tuviniekiem, darbabiedriem, domubiedriem un tiem, kuriem Latvijas 
lauku tematika allaž bijusi svarīga — rakstnieku Ē. Hānbergu, lauksaimniekiem J. Beļavnieku un 
R. Apalupu, kādreizējo zemkopības ministru R. Dilbu. Grāmata ir autora mēģinājums sarunās gan 
ar tās varoni, gan citiem saprast, kas, viņuprāt, notika ar Latvijas laukiem pēc neatkarības atjau-
nošanas, jo īpaši privatizācijas jomā, un vai notikušajam bija alternatīva.

UDK	 631.115.6-057.17(474.332)(092)

639  Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Kopkataloga Id: 001052478
Kriķis, Juris. Liepājas zveji abpus ekvatoram : okeāna zvejas flotes Liepājas bāze 
skaitļos un faktos 1964-1985 / Juris Kriķis ; redaktors Gints Šīmanis ; dizains: 
Anda Nordena ; priekšvards: Andris Cekuls. — Salacgrīva : Jāņa Lapsas piemi-
ņas biedrība, 2021. — 159 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. — Grāmatā 
ietverti O. Gūtmaņa dzejoļi „Nāk strimalas uz mūsu krastu” un „Ik rītiņus jūrā 
gāju”. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 158. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9934-8681-1-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir unikāls pētījums par Liepājā padomju laikos izveidoto zvejnie-
cības uzņēmumu — Liepājas Okeāna zvejas flotes bāzi. Sējumā ar pamatīgu faktu un statistikas 
datu palīdzību analizēta un izvērtēta Liepājas Okeāna zvejas flotes darbība, kura savu pastāvē-
šanu noslēdza vien 1996. gadā, un kura atzīmējama kā viens no lielākajiem Liepājas zvejniecības 
uzņēmumiem 32 gadu laikā.

UDK	 639.2.052.3(261)(091)+639.2.052.3(474.321.2)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049134
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049133
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052517
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052478
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66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 001049135
Šiškins, Andrejs. Daudzfunkcionālu porainu materiālu izstrāde uz mālu un stikla 
atkritumu bāzes un to īpašību izpēte : promocijas darba kopsavilkums / Andrejs 
Šiškins ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.habil.sc.ing. Viktors Miro-
novs ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Visvaldis Švinka, Dr. Danutė Vaičiuky-
nienė, Dr.ing. Paolo Colombo ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 4,00 MB. — Bibliogrāfija: 38.-40. lp. — ISBN 978-9934-22-633-5 (PDF).
UDK	 666.368-127(043)

Kopkataloga Id: 001049136
Šiškins, Andrejs. Research and Development of Multifunctional Porous Ma-
terials on the Basis of Clay and Glass Waste : summary of the doctoral thesis / 
Andrejs Šiškins ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Jurijs Ozolins, Dr.habil.sc.ing. 
Viktors Mironovs ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Visvaldis Švinka, Dr. Danutė 
Vaičiukynienė, Dr.ing. Paolo Colombo ; Riga Technical University. Faculty of Ma-
terials Science and Applied Chemistry. Institute of General Chemical Engineer-
ing. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 3,78 MB. — Bibliogrāfija: 40.-42. lp. — ISBN 978-9934-22-
634-2 (PDF).
UDK	 666.368-127(043)

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

Kopkataloga Id: 001048603
Mols, Toms. Climate Adaptive Building Envelopes : summary of the doctoral 
thesis / Toms Mols ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Andra Blumberga ; official 
reviewers: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Ph.D. Vytautas 
Martinaitis ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental 
Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 4.48 MB. — 
Bibliogrāfija: 31.-33. lp. — ISBN 978-9934-22-642-7 (PDF).
UDK	 692.23(043)+697.329(043)

Kopkataloga Id: 001049137
Mols, Toms. Klimata adaptīvās ēku norobežojošās konstrukcijas : promocijas 
darba kopsavilkums / Toms Mols ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Andra Blumber-
ga ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Ph.D. 
Vytautas Martinaitis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inže-
nieru fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Iz-
devniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 
4,53 MB. — Bibliogrāfija: 31.-33. lp. — ISBN 978-9934-22-641-0 (PDF).
UDK	 692.23(043)+697.329(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049135
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049136
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048603
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049137


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 15, 1.–15. augusts

25

Kopkataloga Id: 001046674
Prodaņuks, Toms. Siltumapgādes ilgtspējas indikatori virzībā uz klimatneitra-
litāti : promocijas darba kopsavilkums / Toms Prodaņuks ; zinātniskās vadītājas: 
Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga, Dr.sc.ing. Marika Rošā ; oficiālie recenzenti: 
Dr.ing. Stefan Holler, Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultā-
te. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
2,43 MB. — Bibliogrāfija: 34. lp. — ISBN 978-9934-22-629-8 (PDF).
UDK	 697.1(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001046673
Prodaņuks, Toms. Sustainability Indicators in Heating Systems Towards Cli-
mate Neutrality : summary of the doctoral thesis / Toms Prodaņuks ; scientific 
supervisors: Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga, Dr.sc.ing. Marika Rošā ; official 
reviewers: Dr.ing. Stefan Holler, Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.sc.ing. Edmunds Tei-
rumnieks ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmental 
Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
2,37 MB. — Bibliogrāfija: 34. lp. — ISBN 978-9934-22-630-4 (PDF).
UDK	 697.1(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046673
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001053091
Latvijas Mākslas akadēmija. Starptautiskā zinātniskā konference (2021 : 
Rīga, Latvija). Latvijas Mākslas akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference 
„Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu kultūras hibriditātes kontekstā” : 
programma / tēžu krājums : 16.06.-17.06.2021. = Art Academy of Latvian interna-
tional scientific conference „Ideas and Materials: Cultural Hybridity of the Baltics 
and Other Regions” : programme / collection of abstracts : 16.06.-17.06.2021. / 
sastādītāja Agita Gritāne ; literārā redaktore Laine Kristberga ; māksliniece di-
zainere Sabīne Vernere. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2021. — 1 tiešsais-
tes resurss (49 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 3,73 MB. — Resursā uzrādīts arī 
iespiestā izdevuma ISBN 9789934541599. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-541-60-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Konferences mērķis ir veicināt izpratni par mākslas un kultūras aspektiem, 
nozīmi un zinātnisko pētījumu aktualitāti. Par atskaites punktu izvēloties kultūru hibriditātes 
ideju, konference rosina pārdomāt mākslas un kultūru prakšu saplūsmi, mijiedarbi, kā arī pret-
runas un sadursmes Baltijas reģionā gan vēsturiskā, gan mūsdienu perspektīvā.

UDK	 7:316.74(062)

Kopkataloga Id: 001052480
Latvijas Mākslas akadēmija. Starptautiskā zinātniskā konference (2021 : 
Rīga, Latvija). Latvijas Mākslas akadēmijas starptautiskā zinātniskā konference 
„Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu kultūras hibriditātes kontekstā” : 
programma / tēžu krājums : 16.06.-17.06.2021. = Art Academy of Latvian interna-
tional scientific conference „Ideas and Materials: Cultural Hybridity of the Baltics 
and Other Regions” : programme / collection of abstracts : 16.06.-17.06.2021. / 
sastādītāja Agita Gritāne ; literārā redaktore Laine Kristberga ; māksliniece di-
zainere Sabīne Vernere. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2021. — 48 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISBN 9789934541605. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-541-59-9 (brošēts).
UDK	 7:316.74(062)

791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 001052527
Nacionālais kino centrs. Films from Latvia / National Film Centre of Latvia. — 
[Riga] : [National Film Centre of Latvia], [2021].

2020/2023. — 140 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 15 cm.
UDK	 791.2(474.3)(083.82)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053091
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052480
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052527
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792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 001052953
Eižvertiņa, Anna. Ceļvedis darbības teātrī: profesionālās aktieru un režijas 
mākslas teorija / Anna Eižvertiņa ; zinātniskais redaktors Dr.philol. Raimonds 
Briedis ; literārā redaktore Juta Ance Ķirķis ; dizains: Armands Zelčs. — Rīga : 
Neputns, [2021]. — 190 lpp. : portrets ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 177.-183. lpp. un 
personu rādītājs: 185.-190. lpp. — ISBN 978-9934-601-21-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tas ir mācību līdzeklis profesionālās teātra mākslas teorijā. 20. gadsimta te-
ātra reformas un atklājumi ir saistīti ar pētījumiem profesionālās aktiera meistarības un režijas 
mākslā, atrastām un praksē pārbaudītām likumsakarībām. Ir izstrādājušies profesionāļu likumi, 
jēdzieni, valoda, ko autore dara zināmu profesionālo aktiera un režijas meistarību studējošajiem. 
Te ir likumi, kurus A. Eižvertiņa lietojusi savā aktiera meistarības pedagoga un režijas praksē, 
iestudējot izrādes ne tikai ar studentiem, bet pētot arī dažādu tautību izcilu režisoru izrādes 20. 
un 21. gadsimtā un viņu atstāto teorētisko mantojumu.

UDK	 792.028(075)+792.027(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052953
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001053088
Kaija, Inga. Latviešu valoda zobārstniecības studentiem : mācību līdzeklis ārval-
stu studentiem / Inga Kaija, Inga Laizāne ; redaktore Inga Lievīte ; mākslinieks 
Modris Brasliņš. — Rīga : RSU, 2021. — 211 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — 
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-67-6 (brošēts).
UDK	 811.174’243(075.8)

821  Daiļliteratūra

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001053166
Korelica, Džīna Hanfa. Sižets. Nozagtā dzīve : romāns / Džīna Hanfa Korelica ; 
no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : 
Kontinents, [2021]. — 430 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Plot. — ISBN 
978-9934-25-023-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Džeiks Finčs-Boners, caurkritis literāts, pasniedz radošo rakstniecību uni-
versitātē. Studenti pārsvarā ir centīgi, tomēr neapdāvināti entuziasti. Izņemot Evanu, ārkārtīgi 
talantīgu jaunekli, kurš ir pārliecināts, ka viņa topošais romāns kļūs par kulta grāmatu. Tomēr 
darbs tā arī netiek izdots. Evans iet bojā, un izcilais sižets nogrimst aizmirstībā… līdz brīdim, kad 
Džeiks nolemj to uzrakstīt. Grāmatas panākumi ir žilbinoši. Džeiks iegūst naudu, slavu, prestižu. 
Tikai ne sirdsmieru. Jo kāds zina, ko viņš ir izdarījis. Un šis cilvēks negrasās klusēt.

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 001052842
Patersons, Džeimss. Melnā grāmatiņa : romāns / Džeimss Patersons, Deivids El-
liss ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Kristīne Kupce ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 431, [1] lpp. ; 23 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: The Black Book. — ISBN 
978-9934-0-9308-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Čikāgā kādā guļamistabā tiek atrasti trīs līķi. Nozieguma izmeklēšana de-
tektīvus aizved uz smalku bordeli, kuru apmeklē pilsētas bagātākie un ietekmīgākie ļaudis. Tiek 
uzieti dažādi inkriminējoši pierādījumi, tomēr trūkst paša svarīgākā — madāmas klientu sarak-
sta. Pazudusi melnā grāmatiņa. Kamēr Čikāgas elites sabiedrība nopūlas saraksta meklējumos, 
neviena motīviem uzticēties īsti nevar. Tas ir atjautīgs trilleris par korupciju, varaskāri un noslē-
pumiem, kas var izraisīt pilsētas mēroga skandālu un, iespējams, iznīcināt arī ģimeni.

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 001052626
Ričmonda, Mišela. Brīnumu tests : romāns / Mišela Ričmonda ; no angļu va-
lodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita 
Velde. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 460 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Wonder Test. — ISBN 978-9934-25-020-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Brīnumu tests” ir psiholoģisks trilleris par visu, uz ko ir spējīgi vecāki un sa-
biedrība, lai saglabātu savu luksusa dzīvesveidu un nodrošinātu bērniem iespēju mācīties visla-
bākajās skolās. Aktuāla, satriecoša un aizraujoša lasāmviela. Ja šaubāties, vai pieaugušie ir gatavi 
apdraudēt bērna labklājību, lai sasniegtu augstākās virsotnes un iegūtu prestižu, iepazīstiet dzīvi 
Hilsboro pilsētā Kalifornijas štatā un uzziniet, ka tas ir iespējams.

UDK	 821.111(73)-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053088
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053166
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052842
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052626
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821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001052933
Klings, Marks Uve. Diena, kad ome salauza internetu / Marks Uve Klings ; ar 
Astrīdas Hennas ilustrācijām ; no vācu valodas tulkojusi Signe Viška ; literārā 
redaktore Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 56, [6] lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Der Tag, an dem die Oma das Internet 
kaputt gemacht hat. — ISBN 978-9984-23-867-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Marka Uves Klinga asprātīgā grāmatiņa ļauj iejusties situācijā, kad pasaulē 
pārstājis darboties internets. Un tajā vainojama kāda ome kādā Vācijas pilsētiņā… Tifānijai šo-
dien bija jāpieskata ome. Un tieši ŠODIEN ome ņēma un salauza internetu. Visu internetu. Visā 
pasaulē. Nu forši… Bez interneta nekas vairs nav tā, kā bija: Maksis nevar spaidīt savu telefonu, 
Luīze nevar klausīties mūziku, bet opis — skatīties televīziju. Pat mamma un tētis pārnāk no 
darba neierasti agri, jo viņi nevar pastrādāt. Neviens nezina, ko iesākt — kā dzīvot bez interneta? 
Tomēr diena galu galā izvēršas visnotaļ jauka. Par spīti tam, ka internets neiet. Vai arī tieši tāpēc?

UDK	 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 001052932
Posterte, Petra. gads, kad ieradās bites / Petra Posterte ; māksliniece Aleksan-
dra Runde ; no vācu valodas tulkojusi Dace Lāže ; pēcvārds: Māris Lielkalns ; at-
bildīgā redaktore Inga Karlsberga ; literārā konsultante Raita Saleniece. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas par autori: 
[192.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Das Jahr, als die Bienen kamen. — ISBN 978-
9984-23-835-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad Jozefīne Bruknere, saukta par Joziju, no vectētiņa manto bišu saimi, viņai 
ir divpadsmit gadu. Viņa dzīvo pilsētā un par bitēm neko daudz nezina. Kāpēc opis savas bites 
uzticējis tieši viņai? Ko ar tām iesākt? Ar vectēva draudzenes dravnieces Almas palīdzību meite-
ne pamazām iepazīst šos apbrīnojamos, rosīgos kukainīšus. Izrādās, ka to dzīve ir aizraujoša un 
noslēpumaina. Tomēr, kad Jozija tiek sadzelta un bišu spieta dēļ nākas izsaukt pat ugunsdzēsējus, 
mammas pacietība ir galā — bites ir jāved prom! Jozija nolemj nepadoties un uzsāk cīņu par 
savām bitēm.

UDK	 821.112.2-93-31

Kopkataloga Id: 001052937
Zīgners, Ingo. Mazais Pūķis Kokosrieksts meklē Atlantīdu / Ingo Zīgners ; no 
vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 68, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Der kleine Drache Kokosnuss auf der Suche nach Atlantis. — ISBN 
978-9984-23-852-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kopš mazais pūķis Kokosrieksts uzzinājis par nogrimušo zemūdens valstību 
Atlantīdu, viņam miera vairs nav. Viņš grib kļūt par jūras pētnieku un sameklēt noslēpumaino 
pilsētu. Šī ideja šķiet aizraujoša arī Oskaram un Matildei. Draugi atrod piemērotu zemūdeni un 
dodas ceļā, taču jūras vidū viņu braucamrīks piepeši apstājas… Vai viņiem maz izdosies atrast 
leģendām apvīto Atlantīdu?

UDK	 821.112.2-93-32

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001052609
Mariņina, Aleksandra. Cita patiesība : romāns / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi 
Dace Kārkliņa. — [Rīga] : NT Klasika, [2021].

1. sējums. — 301, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Другая правда. 
Том 1. — ISBN 978-9934-8908-4-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Anastasija Kamenska pirmo reizi pēta kādu sena nozieguma krimināllietu. 
Notiesātais joprojām izcieš sodu labošanas iestādē. Kopš bērnības mēs esam pieraduši ticēt, ka 
patiesība ir viena. Tā ir kā balts akmentiņš melnu šķembu kaudzē. Pietiek visu pārcilāt, un tu no-
teikti atradīsi vienīgo, neapstrīdamo, absolūto patiesību… Bet vai tā ir? Pirms divdesmit gadiem 
Maskavas komunālā dzīvoklī tikusi izdarīta trīskārša nežēlīga slepkavība, nogalināti abi vecāki 
un bērns. Aizdomās turamais pats ieradies atzīties. Viņš aizturēts, notikusi izmeklēšana un tiesa. 
Bet vai notiesātais ir bijis īstais vainīgais?

UDK	 821.161.1-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052933
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052932
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052937
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052609
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Kopkataloga Id: 001052881
Афанасьева, Мария. Дыхание Риги : стихи / Мария Афанасьева ; худож-
ник Евгения Андреева. — Rīga : Sava grāmata, 2021. — 93 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-604-23-2 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001053208
Ермолова, Тамара. Ветер судьбы : стихотворения, рассказы / Тамара Ер-
молова. — Рига : [Tamāra Jermolova], 2020. — 128 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-23-077-6 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.161.1-3(474.3)

Kopkataloga Id: 001052405
Иванова, Галина. Русские сказки: женские чары : сборник стихотворений / 
Галина Иванова ; редактор Жанна Романовская ; художник-иллюстратор 
Алёна Кондратович. — Daugavpils : Latgales Media centrs, 2020. — 57 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8406-2-3 (iesiets).
UDK	 821.161.1(474.3)-1

821.161.3  Baltkrievu literatūra

Kopkataloga Id: 001052407
Воранава, Лілія. Першацвет = Первоцвет : літаратурна-мастацкае вы-
дание / Лілія Воранава ; рэдактар Жанна Раманоўская ; дызайн Іры-
ны Цыбы. — Daugavpils : Latgales Media centrs, 2020. — 205 lpp. : portrets ; 
21 cm. — Teksts paralēli baltkrievu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8406-3-0 
(iesiets).
UDK	 821.161.3(474.3)-1

821.162.1  Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 001051626
Sapkovskis, Andžejs. Elfu asinis : romāns / Andžejs Sapkovskis ; no poļu valo-
das tulkojis Māris Salējs ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simso-
ne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 348, [1] lpp. ; 21 cm. — (Ragaņa sāga / An-
džejs Sapkovskis ; Pirmā grāmata). — Oriģinālnosaukums: Krew elfów. — ISBN 
978-9934-0-9356-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirmās divas „ragaņa cikla” grāmatas — „Pēdējā vēlēšanās” un „Likteņa zo-
bens” — bija skaists un nepieciešams ievads. Tajās autors mūs iepazīstināja ar Rīvijas Geralta — 
ragaņa, nezvēru maitātāja — pasauli, kurā vēl pastāvēja miera ilūzija. „Elfu asinis” ir pirmais 
darbs piecu romānu sāgā par ragani Geraltu. Sarakstīts tālajā 1994. gadā, tas 2009. gadā ieguva 
starptautisko Deivida Gemmela vārdā nosaukto fantāzijas balvu (The David Gemmell Legend 
Award for Fantasy), ir tulkots daudzās pasaules valodās, izmantots datorspēlēs un šobrīd tiek 
ekranizēts jaunā Netflix seriālā.

UDK	 821.162.1-312.9

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052881
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053208
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052405
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052407
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051626
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001053223
Ballaha, Maija. Zemes malā : mātes piemiņai / Maija Ballaha. — Rīga : Manto-
jums, 2021. — 77 lpp. ; 17 cm.

A n o t ā c i j a :  Maija Ballaha stāsta: „Šogad aprit 80 gadi, kopš 1941. gada 21. jūnija Latviju 
skāra pirmais izsūtījuma vilnis. Mana māte dzimusi 1928. gadā, un tobrīd bija 13 gadus veca, kad 
viņu kopā ar ģimeni deportēja uz Sibīriju. Par savas dzīves skaudrajiem gadiem māte stāstīja 
jau sen un gribēja, lai patiesību par šo laiku zinātu arī jaunākā paaudze, tāpēc beidzot vēstījums 
pieejams plašākam lasītāju lokam”.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001051186
Eli, Elyatha. Klemondion: Elven Clans / Elyatha Eli. — [Cēsis] : [Glorija Kuzņeco-
va], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (KPF) : portrets ; 1,57 MB. — Grāmatas beigās 
ziņas par autori. — ISBN 978-9934-9036-2-5 (KPF).

A n o t ā c i j a :  „Klemondion” ir stāsts par citu pasauli, kurā trīs pretinieku rases savā starpā 
nespēj atrast mieru, tādēļ izmanto savas pārdabiskās spējas. Jau no bērnības viņus audzina ienīst 
vienam otru. Taču galvenie varoņi — Evelīna, Tailers un Kima — iemācās patiesību, kuru viņu 
senči tik cītīgi paslēpuši, lai saglabātu ilūziju par varu un drošību. Kad visu trīs ceļi krustojas, 
viņu pamats zem kājām brūk, maģiskās spējas kļūst tikai spēcīgākas, bet mīlestība atplaukst vēl 
nezinātās garšās.

UDK	 821.174-312.9=111

Kopkataloga Id: 001049138
Eli, Elyatha. Klemondion: Elven Clans / Elyatha Eli ; cover design by Renate 
Emerald. — [Cēsis] : [Glorija Kuzņecova], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (573 lp., 
PDF) : portrets ; 2,31 MB. — Ziņas par autori: 571. lp. — Resursā uzrādīti arī pā-
rējo elektronisko izdevumu ISBN: 9789934903618 (ePUB), 9789934903625 (Kin-
dle). — ISBN 978-9934-9036-0-1 (PDF).
UDK	 821.174-312.9=111

Kopkataloga Id: 001046678
Eli, Elyatha. Klemondion: Elven Clans / Elyatha Eli. — Second edition. — [Cēsis] : 
[Glorija Kuzņecova], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : portrets ; 5,63 MB. — 
Grāmatas beigās ziņas par autori. — ISBN 978-9934-9036-1-8 (ePUB).
UDK	 821.174-312.9=111

Kopkataloga Id: 001051290
Eli, Elyatha. Klemondioni: Elfu klani / Elyatha Eli [autore un tulkotāja] ; ilustrā-
cijas un vāki: Renate Emerald ; redaktore Anna Bāze. — First edition. — [Cēsis] : 
[Glorija Kuzņecova], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas, portrets ; 
6,95 MB. — Grāmatas beigās ziņas par autori. — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Klemondion: Elven Clans. — ISBN 978-9934-9036-3-2 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  „Klemondion” ir stāsts par citu pasauli, kurā trīs pretinieku rases savā starpā 
nespēj atrast mieru, tādēļ izmanto savas pārdabiskās spējas. Jau no bērnības viņus audzina ienīst 
vienam otru. Taču galvenie varoņi — Evelīna, Tailers un Kima — iemācās patiesību, kuru viņu 
senči tik cītīgi paslēpuši, lai saglabātu ilūziju par varu un drošību. Kad visu trīs ceļi krustojas, 
viņu pamats zem kājām brūk, maģiskās spējas kļūst tikai spēcīgākas, bet mīlestība atplaukst vēl 
nezinātās garšās.

UDK	 821.174-312.9

Kopkataloga Id: 001046858
Kārkliņa, Gita. Nelūgtais striptīzs / autore, ilustrācijas, vāka noformējums: Gita 
Neverita. — [Latvija] : Gita Kārkliņa [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (131 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 3,86 MB. 
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053223
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051186
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001049138
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046678
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051290
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046858
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Kopkataloga Id: 001052611
Kravale, Vineta. Vāverēns Sams / Vineta Kravale ; māksliniece Ilona Veteruda ; 
literārā redaktore Rita Cielēna. — [Rīga] : Baltais valis, [2021]. — 34, [3] lpp. : 
ilustrācijas ; 26 cm. — Nosaukums angļu valodā: Little Squirrel Sam. — ISBN 978-
9934-9050-0-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vāverēns Sams, viņa Māmiņa un Tētis dzīvo lielā parkā, skaisti iekārtotā na-
miņā. Vāverēns ik dienu saskaras ar neparastām situācijām un mācās tās atrisināt. Ko darīt, ja 
kāds skolā apsaukā par pārāk kuplo asti, ja gadās apslimt un ir bēdīgs prāts, ja jāpaveic sarežģīts 
darbs vai jātiek galā ar dusmām? Tad palīgā nāk vāverēna Māmiņa ar savu brīnumaino riekstiņu 
krājumu.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001052613
Kravale, Vineta. Little Squirrel Sam / Vineta Kravale ; artwork by Ilona Wette-
rud ; literary editor Amanda Zaeska. — [Rīga] : Baltais valis, [2021]. — 34, [5] lpp. : 
ilustrācijas ; 26 cm. — Nosaukums latviešu valodā: Vāverēns Sams. — ISBN 978-
9934-9050-1-8 (iesiets).
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001052849
Kronbergs, Juris. Debesīs Dievs bīda mēbeles : dzejoļu krājums / Juris Kron-
bergs ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Guntars Godiņš ; mākslinieks 
Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 121, [5] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-595-46-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  J. Kronberga dzejas krājuma pirmajā daļā ir Vilka Vienača jaunā ikdiena, ot-
rajā — dzejoļi, kas radušies pēc krājuma „Uz balkona” (2016) vai palikuši ārpus tā, trešajā — tie 
dzejoļi, kas rakstīti pēdējos divos gados, kad J. Kronbergs dzīvoja Latvijā. Tajos apbrīnojami psi-
holoģiski precīza laika izjūta, atbrīvotība, valodas rotaļas ar viņam raksturīgo ironiju un asprātī-
bu. Reti savus labākos dzejoļus autors uzraksta mūža beigās, bet J. Kronbergs to ir izdarījis, it kā 
atvadoties, it kā cenšoties ieķerties dzīvē ar vārdu nagiem — asiem un maigiem, un patiesiem.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001052839
Neimane, Kristīne. Zirneklītis numur 13 jeb Laimīgais / Kristīne Neimane ; māk-
sliniece Irēna Žguta ; Māras Alševskas grāmatas un vāka dizains ; redaktors Al-
dis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — ISBN 978-9934-0-9523-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Starp 13 zirneklīšiem savā ģimenē Brencis ir visjaunākais. Viņš ir mazliet 
neuzmanīgs, toties ļoti zinātkārs, sirsnīgs un pieklājīgs. Tādas īpašības viņam palīdzēja iegūt lie-
liskus draugus pirmajā tālajā ceļojumā. Bet vai numurs „13” arī nāca par labu?

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001053345
Ora, Helēna. Panika / teksta un zīmējumu autore Helēna Ora ; redaktore Meldra 
Āboliņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 139, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-0-9624-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  H. Ora kopš bērnības eksperimentē ar vizuāli uztveramiem formātiem, ku-
ros ietērpt savus stāstus. Pozicionē vai drīzāk nepozicionē sevi kā brīvu meklētāju, procesus un 
neesošās jēgas pētošu un caur mākslas izpausmēm pašironizējošu frīlanceri. Savu dumpīgumu 
neizpauž agresijā, bet gan patiesā laikmeta tirgus precē — dzīves performēšanā. Performancē 
process ir rezultāts. Dzīvē tagadne apzīmē viņai nesaprotamo jēgu. Mākslā pielāgo atbilžu va-
riantus saviem esības jautājumiem. Izmanto dažādus paņēmienus, lai maksimāli tuvotos savai 
aktuālajai tā brīža virssajūtai.

UDK	 821.174-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052611
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052613
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052849
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052839
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053345
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Kopkataloga Id: 001052807
Rukšāne, Dace. Ķīpsalas putni / Dace Rukšāne ; mākslinieks Jānis Esītis. — 
Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 173, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-595-47-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Ikviena mūsu zemes vieta ir īpaša. Visa Latvija ir kā savērta no dažādām 
pērlēm — katrai sava nokrāsa, forma, katra ar savu stāstu un dzīvi. Man palaimējās veselu gadu 
mitināties Ķīpsalā un atklāt, cik ļoti daudzslāņaina, noslēpumaina un raiba ir šī teritorija. Es ne-
zinu, vai tā bija sala, kas atvērās man, vai arī es atvēros salai, taču stāsti par putniem un cilvēkiem 
nāca pie manis cits pēc cita un negrasījās atstāties, kamēr nebiju tos pierakstījusi”, tā saka autore.

UDK	 821.174-32

Kopkataloga Id: 001052475
Spārni : almanahs / Ērika Meijera vāka dizains ; [ievads]: Velga Deksne. — Dobe-
le : Literātu biedrība „Spārni”, 2021.

2020. — 263 lpp. : portreti ; 21 cm. — Autori: Visvaldis Ābuls, Inta Balčūna, 
Velga Deksne, Vilnis Emsiņš, Velta Golubina, Laila Ikase, Helēna Ivanova, Rūta 
Jākobsone, Lāsma Krama, Gaļina Kravza, Harijs Krūze, Aina Liepa, Elvijs Mil-
lers, Solveiga Puķīte. — ISBN 978-9934-8978-2-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)+821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 001053341
Tilaks, Dzintars. Kūlenis / Dzintars Tilaks ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; 
redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 287, [1] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-0-9426-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Negaidītu, nejaušu notikumu virkne vai kāds ārējs spēks un likumsakarība 
var radīt situāciju, kad nekas vairs nav un nevar būt kā agrāk, un mēs tad sakām: dzīve ir apme-
tusi kūleni. Tā tas notiek ar romāna galveno varoni, nobriedušu vīrieti Linardu, ar jauno sievieti 
Anci un viņas māti Dailu. Līdz šim mierīgajā dzīvē pēkšņi ienāk atklājumi, diemžēl arī vilšanās un 
pat cīņa par izdzīvošanu. Nav iespējams mierīgi pieņemt visu, kas notiek, bet vai aktīva iejaukša-
nās nesarežģīs visu vēl vairāk?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001053068
Treimanis-Zvārgulis, Edvards. Sarkanā paradīzē : epigrammas / Edvards Trei-
manis-Zvārgulis ; sastādītāji: Oskars Treimanis, Eva Eglāja-Kristsone ; konsul-
tants Kaspars Zellis ; priekšvārds: Oskars Treimanis ; komentāri: Oskars Treima-
nis, Eva Eglāja-Kristsone, Kaspars Zellis ; redaktore Signe Raudive ; mākslinieks 
Mārtiņš Zutis. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2021]. — 
206, [1] lpp. : faksimils, ilustrācijas ; 18 cm. — Personu rādītājs: 204.-[207.] lpp. — 
ISBN 978-9984-893-53-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  II pasaules kara gados darbs pie krājuma Ed. Treimanim-Zvārgulim kalpo kā 
viens no retajiem bezierobežojumu pašizpausmes veidiem, kā kompensēt liegto iespēju atklāti 
paust savus uzskatus sarunās, sarakstēs un publicēšanai paredzētos literāros jaundarbos. Manu-
skripts, visticamāk, sākotnēji tapis bez skaidra uzstādījuma par tā uzbūvi, apjomu vai struktūru. 
Kā noprotams no manuskriptā ievietotajām atsaucēm, „Jaunākās Ziņas” un „Padomju Latvija” bi-
juši starp biežāk izmantotajiem laikrakstiem, kas kalpojuši par ierosmes avotu daļai no krājumā 
iekļautajiem dzejoļiem. Rezultāts ir savdabīga dienasgrāmata epigrammas žanrā, kas mūsdienās 
kalpo kā necenzēts ieskats neatkarīgās Latvijas laika rakstnieka uzskatos. Dzejā atklātās sajūtas, 
iespējams, nav krasi atšķirīgas no kopējās inteliģencē valdošās noskaņas, bet to unikalitāte slēp-
jas neparastajā formā, tiešā un ļoti atklātā ironijā un dzelošā satīrā, ciešajā saiknē ar sava laika 
realitāti un personībām.

UDK	 821.174-17

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052807
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053341
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053068
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Kopkataloga Id: 001052519
Zebris, Osvalds. Šaubas / Osvalds Zebris ; redaktore Sigita Kušnere ; vāka ilus-
trācija: Roberts Mikus Zitmanis ; vāku dizains: Jānis Esītis. — [Rīga] : Dienas Grā-
mata, [2021]. — 174, [2] lpp. ; 21 cm. — Grāmatā ietverti Ojāra Vācieša dzejoļi no 
krājuma „Gamma” (1976), kā arī Regīnas Ezeras un Jāņa Jaunsudrabiņa tekstu 
citējumi. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-595-42-4 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  „Stāstu krājums ir veltījumi dažiem man tuviem dzejniekiem, rakstniekiem 
un viņu tekstiem. Tie nav klasiķu stilistiski atdarinājumi vai viņu darbos skarto tēmu turpināju-
mi, bet šo tekstu atbalsošanās manējos. Desmit stāstu (veltījumu) kopsaucējs ir šaubas, jo man 
tas ir bijis un ir izšķiroši nozīmīgs stāvoklis rakstīšanā,” teic autors.

UDK	 821.174-32

Kopkataloga Id: 001052606
Zembergs, Imants. Kur sapņiem nav vietas… : romāns / Imants Zembergs ; Ri-
harda Delvera vāka noformējums. — [Rīga] : NT Klasika, [2021]. — 333, [1] lpp. ; 
23 cm. — ISBN 978-9934-8908-6-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis ir Imanta Zemberga piektais romāns. Autors runā par ilūziju zudumu. 
Viņa varonis Arnolds, izgājis cauri visiem Otrā pasaules kara „elles lokiem”, piedzīvo brīnumainas 
un reizē satriecošas pārvērtības, kas no viņa prasa atjautību, drosmi, izturību un spēju pielāgo-
ties arī gan pirmskara, gan pēckara notikumos Latvijā un Krievijā. Skaistā latviešu lauku sētas 
idille gaist likteņa pavērsienos…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001053215
Žuravska, Dzintra. Tauriņa lidojums ugunī : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka 
dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, 
[2021]. — 223 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-614-00-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bagātība un nabadzība. Spožums un posts. Meitene, kuru puikas bija iedēvē-
juši par mistkastes kaķeni, jo bērnībā viņa rakņājusies pa konteineriem, cerībā atrast ko ēdamu, 
alkst kļūt par biznesa lēdiju. Kā taurenis viņa lido pretī spožai ugunij un apsvilina spārnus. Bet ja 
cilvēks patiesi vēlas kaut ko panākt, tad parasti to arī sasniedz.

UDK	 821.174-31

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 001052940
Pitseps, Juhani. Ir mēness zelta kuģis / Juhani Pitseps ; māksliniece Gundega 
Muzikante ; no igauņu valodas tulkojusi Marika Muzikante ; literārā redaktore 
Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 133, [2] lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: On kuu kui kuldne laev. — ISBN 978-
9984-23-864-7 (iesiets) ; ISBN 9789984238654 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  1944. gada kara rudenī tūkstošiem Igaunijas un Latvijas iedzīvotāju pameta 
savas mājas, lai bēgtu pāri jūrai uz Zviedriju. Bēgļu laivās bija arī daudz bērnu. Mazā meitenīte 
Kēte viļņos pazaudē savu mīļlāci Pekaini un vēlāk brīnumainā kārtā to atrod. Beidzot viņas ģi-
mene nokļūst Zviedrijā, kur gaida kakao krūze, utu pirts un ilgas pēc mājām… Grāmata saņēmusi 
Igaunijas Bērnu literatūras centra balvu „Gada rozīne”, Igaunijas Kultūrkapitāla gada balvu bērnu 
literatūras kategorijā un Virumā literatūras balvu kā gada labākais vēstures tēmai veltītais darbs.

UDK	 821.511.113-93-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052519
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053215
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052940
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001052866
Bērziņš, Spodris. Krustpils hronikas : turpinājums / sastādīja Spodris Bēr-
ziņš. — Rīga : Sava grāmata, 2021. — 340 lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas, ta-
bula ; 22 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-604-18-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatu var uzskatīt par 2017. gadā iznākušās „Krustpils hronikas” nāka-
mo daļu. Par grāmatas struktūras pamatu ņemta notikumu hronoloģiskā secība. Tajā aplūkota 
Krustpils novada vēsture no 1940. gada 17. jūnija līdz 1991. gada 31. decembrim. Tas ir padomju 
un nacistu okupācijas laiks, pēckara padomju varas laiks un Latvijas neatkarības atjaunošanas 
laiks. Krustpils pilsētas vēsture aplūkota līdz 1962. gada 17. aprīlim, kad to pievienoja Jēkabpilij.

UDK	 908(474.344)

Kopkataloga Id: 001052476
Puķīte, Solveiga. Tavas mājas Krimūnu pagastā / Solveiga Puķīte ; ievads: Anita 
Riekstiņa ; Ērika Meijera vāka dizains. — [Tērvetes novads] : [Solveiga Puķīte], 
2020. — 181 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8978-0-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir veltījums Krimūnu pagastam 50 gadu pastāvēšanas jubilejā un 
tā iedzīvotājiem — gan tiem, kuri godprātīgi rūpējās par labklājību un pastāvēšanu, gan tiem, 
kuri mūžu nodzīvojuši vienā vietā, bet pasē pieredzējuši 5 dažādus ierakstus, gan tiem, kuri savu 
darba mūžu ierakstījuši pagasta ceļos, gan tiem, kuri pēc ilgiem gadiem atkal atraduši atņemtās 
tēvu mājas. Arī tiem, kuri atraduši mājas citā Latvijas malā, bet Krimūnu pagastu nolikuši gaišo 
atmiņu plauktā. Un arī tiem, kuri laimes meklējumos atstājuši savu dzimto pagastu, bet laiks 
rādīs un sirds pateiks, kur būs viņu mājas.

UDK	 908(474.333)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001052909
Kosītis, Jānis. Mirkļi un gadi : Kosīšu dzimta / Jānis Kosītis ; ievads: Kristaps 
Kosītis. — Rīga : Antava, [2021]. — 292, [2] lpp. : ģenealoģijas tabula, ilustrācijas, 
portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-8987-1-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jūra, tāpat kā cilvēka dzīve, nepiedāvā tikai romantiku un skaistu pasēdēšanu 
pludmalē. Jūra, tāpat kā dzīve, var neparasti un negaidīti ieraut mutuļojošās notikumu bangās. 
Jūra, tāpat kā dzīve, no cilvēka pieprasa drosmi, uzdrīkstēšanos un apņēmību. Jūra — tāpat kā 
spēcīga dzimta — vienmēr nāk ar savu straumi un atstāj vērtīgus nospiedumus dzīves krastos. Šī 
grāmata ir par spēcīgo Kosīšu dzimtu. Un par jūru un dzīvi pie tās. Grāmata, kas būtiski papildina 
Latvijas vēstures mozaīku.

UDK	 929.52(474.3)(093.3)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001053201
Гущин, Виктор. История Елгавы, 1795-1917 : очерки истории города в рас-
сказах для детей и взрослых / Виктор Гущин ; обложка: Влад Богов. — 
Рига : Балтийский центр исторических и социально-политических иссле-
дований, 2021.

Часть вторая, Елгава в истории Российской империи, 1795-1917. Книга 4, 
Из истории строительства в Митаве. Первая половина XIX в. — 399 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 26 cm. — „Елгаве-800, 1226-
2026”—[1.] lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-9024-
0-6 (iesiets).

UDK	 94(474.334.2)”1944/1965”+69(474.334.2)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052866
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052476
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001052909
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053201
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Kopkataloga Id: 001053198
Гущин, Виктор. История Елгавы, 1940-1991 : очерки истории города в рас-
сказах для детей и взрослых / Виктор Гущин ; обложка: Влад Богов. — 
Рига : Балтийский центр исторических и социально-политических иссле-
дований, 2021.

Часть 4, Елгава в истории СССР, 1940-1991. Книга 4, Трагедия Старой 
Елгавы. Разрушительное созидание, или как „восстанавливали” Елга-
ву, 1944-1965. — 462 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, portreti ; 26 cm. — 
„Елгаве-800, 1226-2026”—[1.] lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
personu rādītājs: 458.-462. lpp. — ISBN 978-9934-9024-1-3 (iesiets).

UDK	 94(474.334.2)”1944/1965”

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001046178
The Impossible Resistance: Latvia between Two Totalitarian Regimes 1940-
1991 / editors: Valters Ščerbinskis, Valters Nollendorfs ; translator Valdis Bēr-
ziņš. — Rīga : Zinātne, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (264 lp., PDF) : ilustrācijas, 
kartes, tabulas ; 5,95 MB. — (Symposium of the Commission of the Historians of 
Latvia ; Volume 29). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Tulkots no latviešu valo-
das. — ISBN 978-9934-599-16-3 (PDF).
UDK	 94(474.3)”1940/1991”(082)

Kopkataloga Id: 001053029
Purēns, Vilnis. Latvijas un pasaules vēsture 8. klasei : mācību grāmata / Vilnis 
Purēns. — Rīga : RaKa, [2021]. — 207 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. — 
„Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā”—
Titullapā. — ISBN 978-9984-46-430-5 (brošēts).
UDK	 94(474.3)(075.2)+94(100)(075.2)

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=001053198
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001046178
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053029
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