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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 001055907
Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva : kolektīvā 
monogrāfija / K. Mārtinsones un A. Piperes zinātniskajā redakcijā ; recenzenti: 
Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Ph.D. Juris Dragūns, Dr.med. Ieva Reine ; literārā redak-
tore Inta Rozenvalde ; vāka mākslinieks Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa univer-
sitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 607 lpp. : ilustrācijas, por-
treti, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Autori: Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, Dr.psych. 
Anita Pipere, Dr.oec. Uldis Berķis, Vinita Cauce, Jana Duhovska, Dr.med. Inese 
Gobiņa, Dr.sc.soc. Andrejs Ivanovs, Daiga Kamerāde, Dr.psych. Jeļena Koļesņiko-
va, Dr.oec. Silvija Kristapsone, Dr.psych. Jeļena Ļevina, Dr.psych. Jeļena Ļubenko, 
Dr.iur Ivans Jānis Mihailovs, Dr.psych. Viktorija Perepjolkina, Baiba Purvlīce, Sa-
nita Silniece, Dr.phil. Vija Sīle, Dr.sc.soc. Vents Sīlis, Daiga Spila, Dr.med. Ieva Strē-
le, Sanita Šuriņa, Kristīne Šneidere, Inga Ulnicāne, Juris Zuitiņš. — Bibliogrāfija: 
526.-580. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 
978-9934-563-79-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Uzsverot pētniecības lomu sabiedrības ilgtspējības attīstības nodrošināšanā, 
tās nozīmi augstākās izglītības studiju procesā un praktiķu profesionālajā darbībā, grāmatā ir 
aprakstīta mūsdienu zinātniskās pētniecības sistēma. Izdevumā ir aplūkoti gan pētniecības filo-
sofiskie un teorētiskie pamatjautājumi, gan sniegtas konkrētas norādes pētnieciskā darba veik-
šanai. Grāmata ir tapusi, sadarbojoties vairāku Latvijas augstskolu un ārvalstu mācībspēkiem, 
kas līdztekus akadēmiskajam darbam veic arī pētniecisko darbu.

UDK	 001.8(082)

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001054991
Ancāns, Arnis. Autotransporta bezvadu sakaru tīklu veiktspējas pētīšana un tās 
paaugstināšana : promocijas darba kopsavilkums / Arnis Ancāns ; zinātniskais 
vadītājs Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jurģis 
Poriņš, Dr.habil.sc.ing. Manfreds Šneps-Šneppe, Dr.habil.dat. Juris Borzovs ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Telekomuni-
kāciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,16 MB. — Bibliogrāfija: 39.-42. lp. — 
ISBN 978-9934-22-658-8 (PDF).
UDK	 004.738.5:629.331.066(043)+004.77:629.331.066(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055907
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001054991
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Kopkataloga Id: 001054990
Ancāns, Arnis. Research and Improvement of the Performance of Road Transport 
Wireless Communication Networks : summary of the doctoral thesis / Arnis An-
cāns ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons ; official reviewers: 
Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš, Dr.habil.sc.ing. Manfreds Šneps-Šneppe, Dr.habil.dat. Juris 
Borzovs ; Riga Technical University. Faculty of Electronics and Telecommunica-
tions. Institute of Telecommunications. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (43 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,08 MB. — Bibliogrāfija: 
42.-43. lp. — ISBN 978-9934-22-659-5 (PDF).
UDK	 004.738.5:629.331.066(043)+004.77:629.331.066(043)

Kopkataloga Id: 001056053
Intelligent Computer-Integrated Information Technology in Project and Pro-
gram Management : collective monograph / edited by I. Linde, I. Chumachenko, 
V. Timofeyev ; ISMA University of Applied Science. — Riga : ISMA University of 
Applied Science, 2020. — 323 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, papildu titullapa arī latviešu valo-
dā. — ISBN 978-9984-891-15-6 (brošēts).
UDK	 004(082)+005.8(082)

Kopkataloga Id: 001056057
Kosenko, V. Risk-Adapted Management of Data Flow Parameters of Infocommu-
nication Networks in Critical Infrastructure Systems : monograph / V. Kosenko, 
I. Nevliudov ; reviewers: Viktors Gopejenko, Oleg Federovich, Volodymyr Timo-
feyev ; ISMA University of Applied Science. — Riga : ISMA University of Applied 
Science, 2020. — 179 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
164.-179. lpp. — Teksts angļu valodā, papildu titullapa arī latviešu valodā. — ISBN 
978-9984-891-14-9 (brošēts).
UDK	 004.7.056+004.9

Kopkataloga Id: 001053412
Spatial Cognition (12 : 2020/2021 : Rīga, Latvija). Spatial Cognition 2020/1 : 
August 2-4, 2021, University of Latvia : book of abstracts / compiled by Santa Bar-
tušēvica, Līga Zariņa, Jurģis Šķilters ; cover design: Beatrise Maija Krieviņa ; La-
boratory for Perceptual and Cognitive Systems at the Faculty of Computing, Uni-
versity of Latvia. — Riga : University of Latvia Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(63 lp., PDF) ; 1,36 MB. — „Initial conference was scheduled August 2020 ; this 
is the postponed version of it”—Datnes 5. lp. — ISBN 978-9934-18-704-9 (PDF).
UDK	 004.8(062)+159.937.52(062)

070  Laikraksti. Prese

Kopkataloga Id: 001057868
Hermanis, Voldemārs. Mana skiču klade : pusgadsimts žurnālista maizē un 
raizēs / Voldemārs Hermanis ; māksliniece Zane Neimane. — [Rīga] : Vesta-LK, 
2021. — 206 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 
193. lpp. — Bibliogrāfija: 194.-197. lpp. un personu rādītājs: 198.-204. lpp. — ISBN 
978-9934-511-84-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sešdesmitie, septiņdesmitie, astoņdesmitie, deviņdesmitie gadi un mūsu 
gadsimts. V. Hermanis ir Padomju Latvijas un Latvijas Republikas žurnālists. Mēs nevaram iz-
vēlēties laiku, kurā dzīvot, bet varam censties to atspoguļot un izskaidrot. Žurnālists, politiskais 
apskatnieks V. Hermanis šajā grāmatā vairāk pievēršas savā dzīves gājumā satikto personību 
ieskicēšanai — padomju režīmā, pārmaiņu laikā, mūsdienās. Austrumos, Rietumos un pa vidu.

UDK	 070-055.1(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001054990
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056053
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056057
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053412
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057868
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Kopkataloga Id: 001053950
Ločmele, Klinta. Informācijas pieejamība Latvijas žurnālistikas praksē : pētī-
jums / Klinta Ločmele ; Stockholm School of Economics in Riga, Latvijas Žurnālis-
tu asociācija. — [Rīga] : Stockholm School of Economics in Riga, [2021]. — 1 tieš-
saistes resurss (59 lp., PDF) : diagrammas ; 534,01 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Pētījuma mērķis ir apkopot Latvijas žurnālistu viedokļus un pieredzi par ga-
dījumiem, kad valsts vai pašvaldību iestādes vai amatpersonas atsaka vai nepamatoti ilgi kavē 
informācijas sniegšanu, tādējādi ietekmējot žurnālistu darbu un kavējot sabiedrības iespējas 
saņemt nozīmīgu informāciju. Pētījumā žurnālistu viedokļus papildina arī mediju tiesību eksper-
tu — juristu komentāri.

UDK	 070(474.3)(047)+316.774(474.3)(047)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001057409
Enchantimals : krāsojam! : ar uzlīmēm. — Rīga : Egmont Latvija, [2021]. — 
24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Enchantimals. — ISBN 978-9934-27-026-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Esi sveicināta brīnumu pilnajā Enchantimals pasaulē, kur valda draudzība 
un tiek cienīta daba! Piešķir košas krāsas ik lappusei šajā grāmatā, un lai prieku sagādā rotaļas 
ar uzlīmēm.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001057364
Majo, Lulu. Miljons mīluļu : jauki dzīvnieki mierpilnai krāsošanai / ilustrējusi 
Lulu Majo. — Rīga : Story House Egmont, 2021. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: A Million Cute 
Animals: Adorable Animals to Color. — ISBN 978-9934-27-028-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Miljons jauku dzīvnieciņu, ko zīmējusi Lulu Majo, aicina vienā mierā izkrāsot 
jaukās grāmatas lappuses un atgādina, ka uztraukties nav vērts, priekā vien ir spēks!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001057416
Maša un Lācis / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais mākslinieks I. Tru-
sovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva. — Rīga : Egmont Latvija, [2021].

Kosmoss sauc! : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 24 nenumurētas lpp., 2 ne-
numurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и 
Медведь. — ISBN 978-9934-27-027-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Maša, pandēns un Lācis dodas kosmosā. Pievienojies viņiem aizraujošā pie-
dzīvojumā! Šķir lappusi pēc lappuses un papildini ik attēlu ar priecīgām krāsām un košām uzlī-
mēm.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001057403
Piette, Nadine. Krāso pēc parauga : 3-4 gadi / [ilustrācijas]: Nadine Piette. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2021].

Mārīte. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Tulkots no franču 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Mes premiers coloriages. Coccinelle. — ISBN 
978-9934-16-997-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus krāsošanas piederumus, rūpīgi aplūko paraugus un steidz at-
tēliem piešķirt atbilstošus toņus! Līniju biezums ir piemērots bērnu vecumam.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053950
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057409
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057364
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057416
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057403
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Kopkataloga Id: 001057406
Piette, Nadine. Krāso pēc parauga : 3-4 gadi / [ilustrācijas]: Nadine Piette. — 
Rīga : Egmont Latvija, [2021].

Pelēns. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Tulkots no franču va-
lodas. — Oriģinālnosaukums: Mes premiers coloriages. Souris. — ISBN 978-
9934-16-998-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus krāsošanas piederumus, rūpīgi aplūko paraugus un steidz at-
tēliem piešķirt atbilstošus toņus! Līniju biezums ir piemērots bērnu vecumam.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001057412
PJ Masks : krāso un līmē! / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Egmont Latvija, 
2021. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no an-
gļu valodas. — Oriģinālnosaukums: PJ Masks. — ISBN 978-9934-27-033-8 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus krāsošanas piederumus un izkrāso brašo pidžammasku pie-
dzīvojumus! Tevi iepriecinās arī košās līmbildes.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001056097
Vanaga, Agnese. Pagalmā daudz darāmā / Agnese Vanaga ; māksliniece, dizai-
na autore Agate Lielpētere ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 31, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-
9934-0-9556-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iespējams zīmēt, krāsot, savienot punktus, risināt mīklas, meklēt 
atšķirības, sadzīt rokā paslēpto, radīt papīra kaķus, cept siera kraukšķus, iejusties dzīvnieka ādā 
un, protams, iepazīties ar lapsu. Un, lai prieks būtu pilnīgs, grāmatā ir arī uzlīmes un plakāti — 
divi vienā!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057406
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057412
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056097


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 18, 16.–30. septembris

5

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001057702
Guļevska, Lia. Cilvēks veltī savu dzīvi tam, kam viņš tic / Lia Guļevska ; vāka 
dizains: Kristers Bērzs. — [Mārupes novads] : Line Up Projects, 2021. — 494, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-23-405-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lia Guļevska: „Ritēja manas pēdējās darba dienas Latvijas Radio, kur, sākot 
ar „Mikrofonu”, tiku nostrādājusi vairāk nekā 40 gadus, kad žurnāla „Mistērija” galvenā redak-
tore Valda Grauduma uzaicināja mani veidot intervijas savā nopietnajā, pat elitārajā izdevumā, 
kas runāja par tobrīd Latvijā ne īpaši popularizētiem, bet cilvēkus bezgala interesējošiem tema-
tiem — redzamo un neredzamo pasauli, zinātni, ezotēriku, realitāti, mistiku, pagātni, nākotni utt. 
Tas viss mani ļoti saistīja. Varēju turpināt darboties radoši. No sirds saku paldies V. Graudumai, 
ka viņa manus astoņu gadu laikā (2010-2017) tapušos rakstus saglabājusi, tagad laipni atvēlot 
publicēšanai grāmatā”.

UDK	 113/119+129

Kopkataloga Id: 001058398
Palēviča, Milda. Estētiskās domas attīstība Latvijā : XIX gs. un XX gs. 1. pusē (līdz 
20. gs. 40. gadiem) / Milda Palēviča ; Dr.phil. Igora Šuvajeva priekšvārds. — Rīga : 
Neputns, [2021]. — 190 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 187.-190. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-601-22-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  M. Palēvičas apcerējums „Estētiskās domas attīstība Latvijā” tapis 1960. gadā. 
Tas ir pirmais sistemātiskais darbs par estētisko domu Latvijā un principā joprojām vienīgais, ja 
neskaita P. Zeiles jau publicēšanas brīdī novecojušo apcerējumu. M. Palēviča vairākkārt mēģinā-
jusi darbu izdot, tomēr tikai tagad tas tiek publicēts pirmo reizi.

UDK	 111.852+821.174.09+821.174(092)

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001058401
Palēviča, Milda. Dienasgrāmatas : 1911-1972 / Milda Palēviča ; sastādītāji: Dr.phil. 
Igors Šuvajevs, Maija Garkeviča ; dienasgrāmatu ierakstus no franču valodas tul-
kojusi Vineta Berga ; fragmentus no franču, krievu un vācu valodas tulkojuši: Irē-
na Auziņa un Igors Šuvajevs ; literārā redaktore Irēna Auziņa ; māksliniece Anta 
Pence. — Rīga : Neputns, [2021]. — 703, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 690.-696. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 
698.-[704.] lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no franču, krievu un vācu valo-
das. — ISBN 978-9934-601-22-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  M. Palēviča ir pirmā promovētā filosofijas doktore, estētikas kā akadēmiskas 
disciplīnas aizsācēja Latvijā, liberālā feminisma pārstāve. Filosofijas doktora grādu aizstāvējusi 
Sorbonnas universitātē Parīzē. M. Palēvičas dienasgrāmatu pieraksti aptver laika posmu no 1911. 
līdz 1972. gadam. Viņas dienasgrāmatas liecina par sūro apņēmīgas, talantīgas sievietes ceļu uz 
kārotajām zināšanām, nevairoties no personīgās un profesionālās dzīves bieži vien dramatiskiem 
izaicinājumiem. Tās ir 10 klades, no kurām pirmo diemžēl nav izdevies atrast, un šī izdevuma 
publikācija sākas ar otro burtnīcu.

UDK	 14(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057702
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058398
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058401
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159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001057968
Breskmena-Kozmī, Sāra. Hipnoterapeita ceļojums uz Atlantīdu / Sāra Bresk-
mena-Kozmī ; tulkojums un priekšvārds: Jolanta Rubine. — [Siguldas novads] : 
Devero, [2021]. — x, 155 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: A Hypnotist’s Journey to Atlantis: Eye Witness Accounts of 
Our Ancient History. — ISBN 978-9934-23-430-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā atrodamā informācija iegūta, strādājot ar hipnozes tehnikām. In-
formācija par Lemūriju un Atlantīdu nav pētīta, tā iegūta no atmiņām. Hipnoterapeita ceļojums 
uz Atlantīdu ir vairāk nekā ceļojums atpakaļ laikā pie pazaudētās civilizācijas, tas ir dvēseles 
ceļojums pagātnē.

UDK	 159.962

Kopkataloga Id: 001058297
Čērčs, Dausons. No prāta līdz matērijai : zinātne par prāta spēju radīt materiālo 
realitāti / Dausons Čērčs ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore An-
tra Legzdiņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2021]. — 303, 
[1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 285.-[299.] lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: Mind to Matter. — ISBN 978-9934-576-31-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Č. Dausona grāmatā aplūkoti pētījumi, kas soli pa solim parāda, kā tieši prāts 
veido materiālo formu. To pašu atklāj daudzi stāsti, ko vēstījuši cilvēki, kuri pieredzējuši dažādus 
gadījumus, kad prāts pārtop matērijā. Šī grāmata ikvienam lasītājam kļūs par ceļvedi, kas atklās, 
cik spēcīgs viņš var kļūt, ja saskaņoti organizēs savas domas un jūtas. Autors ir gādājis, lai šis 
darbs būtu ne tikai uztverams ar prātu, bet arī lietojams katram savā dzīvē, padarot to jaukāku.

UDK	 159.91+159.95

Kopkataloga Id: 001056783
Innovative Scientific Researches: European Development Trends and Regional 
Aspect : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Baltija 
Publishing, 2020.

[3. sējums]. — iv, 267 lpp. : ilustrācijas, shēma, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts angļu, ukraiņu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā.

UDK	 159.9.019.4(082)+821.161.1(092)(082)+316(082)+ 
	 +14(082)+37:7(082)+34(082)

Kopkataloga Id: 001056867
Kerija, Tanita. Ko domā mans pusaudzis? : praktiskā bērnu psiholoģija mūs-
dienīgiem vecākiem / Tanita Kerija ; konsultante Angarada Rudkina ; no angļu 
valodas tulkojis Guntis Kalns ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 220 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (A Dorling Kindersley book). — Alfabē-
tiskais rādītājs: 214.-219. lpp. — Oriģinālnosaukums: What’s my Teenager Think-
ing?. — ISBN 978-9934-0-9512-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Attīstoties pusaudža smadzenēm, uzbango hormoni un pastiprinās neat-
karības tieksmes, radot perfektu vidi vētrainiem ģimenes konfliktiem. Tikt galā ar vecāku pie-
nākumiem kļūst arvien sarežģītāk. Bet, lūk, te palīdzība! Šajā padomu grāmatā par pusaudžu 
audzināšanu mūsdienu pasaulē autore, izmantojot jaunākos zinātnes pētījumus par šo attīstības 
posmu, izskaidro pusaudžu uzvedību un sniedz ieteikumus, kā dažādās situācijās vislabāk rīko-
ties vecākiem — gan uzreiz, gan ilgtermiņā.

UDK	 159.922.8

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057968
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058297
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056783
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056867
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001057973
Bosī, Gabriēla. Viņš un es / Gabriēla Bosī ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; no fran-
ču valodas tulkojusi Inese Gagaine. — Rīga : Dzīvības Straumes, 2020. — 169 lpp. ; 
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Lui et moi. — ISBN 978-9984-874-68-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Patiesībā jāteic, ka grāmatas īstais autors ir Jēzus. Gabriēla Bosī tikai pie-
rakstījusi Viņa vārdus, kuru dzirdējusi kā „iekšēju balsi” laikaposmā no 1936. līdz 1950. gadam. 
Kaut arī Jēzus vēršas tikai pie pašas Gabriēlas, Viņa teiktais ir uzrunājis daudzu lasītāju. Darbs 
„Viņš un es” sākotnēji publicēts septiņos sējumos. Latviešu valodā tiek piedāvāti divi pirmie sē-
jumi vienā grāmatā.

UDK	 2-582

Kopkataloga Id: 001057971
Houksers, Roberts de. Dzīve Tēva mīlestībā / Roberts un Vikija de Houkseri ; 
redaktore Ilze Kurša-Briede ; no angļu valodas tulkojusi Inese Gagaine. — Rīga : 
Dzīvības Straumes, 2020. — 215 lpp. ; 24 cm. — Vāka noformējumā izmantots 
Rolanda Krišjāņa darbs „Kopā būt”. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Ori-
ģinālnosaukums: Living in Father’s Love. — ISBN 978-9984-874-67-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata uzrunās daudzus un palīdzēs tiem dziedināt ievainotas vai sliktas 
attiecības. Tā palīdzēs dziedināt attiecības ar Dievu Tēvu, taču iepriekš ir nepieciešams dziedināt 
attiecības ar mūsu tuviniekiem, vecākiem, draugiem vai kolēģiem. Attiecību dziedināšanas pama-
tā ir piedošana. Tas ir labs pamats dzīvei — tad var sākt būvēt savu dzīvi nevis uz smiltīm, bet uz 
Jēzus Kristus un Viņa Evaņģēlija.

UDK	 27-584

Kopkataloga Id: 001055529
Novenna Pompejas Dievmātes godam / teoloģiskais konsultants Andris Kra-
valis ; redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga ; [pēcvārds]: Inese 
Šuļžanoka. — Atkārtots izdevums. — Rīga : KALA Raksti, 2021. — 46, [1] lpp. ; 
15 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — ISBN 978-9984-871-27-
1 (brošēts) (2021).

A n o t ā c i j a :  Novenna Pompejas Dievmātes godam ir spēcīga lūgšana, kam nereti piedē-
vēts brīnumus veicošs spēks. Ar šīs lūgšanas starpniecību saņemtas neskaitāmas Dieva žēlastī-
bas, un, lai arī Pompeju cildina kā Itālijas Rožukroņa galvaspilsētu, liecības par uzklausītajām 
lūgšanām skan no visas plašās pasaules.

UDK	 272-534.3+27-36:929(450)

Kopkataloga Id: 001057972
Plijā, Žans. Garīgā cīņa : „Pretojieties velnam, un jūs būsiet brīvi” / Žans Plijā ; 
redaktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; vāka di-
zains: Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības Straumes, 2021. — 169, [3] lpp. ; 20 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Le combat spirituel. — 
ISBN 978-9984-874-74-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir atbilde visiem, kuri aizdomājas par vieniem un tiem pašiem mul-
sinošajiem jautājumiem: vai velns tiešām eksistē? Un ko viņš īsti no mums grib? Autors pavada 
kristieti garīgajā cīņā, lai izvairītos no daudzajiem zemūdens akmeņiem šajā dzīvē. Kas ir kār-
dinājums? Kurā brīdī cilvēks sagrēko? Kāpēs Dievs ļauj sātanam darboties? Kā viņu pazīt un kā 
izjaukt viņa nodomus? Kas ir Dieva bruņas un ieroči, par kuriem runā svētais Pāvils? Kā nostāties 
kaujas pozīcijā kopā ar Jēzu? Kāpēc vienīgi lūgšana Jēzus Vārdā mūs dara brīvus?

UDK	 27-584

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057973
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057971
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055529
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057972
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Kopkataloga Id: 001053383
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; re-
daktore Laine Kristberga ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka dizaina autori: Kār-
lis Koņkovs, Matīss Kūlis ; zinātniskās redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Bucenie-
ce, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris 
Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; 
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas 
un socioloģijas institūts, 2021.

XXIX [29]. — 1 tiešsaistes resurss (233 lp., PDF) ; 2,19 MB. — „ISSN 1407-
1908”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rakstu beigās, un 
personu rādītājs: 230.-232. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā.

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

UDK	 2(082)+14(082)

Kopkataloga Id: 001053390
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; 
redaktori: Kaspars Kļaviņš, Jānis Priede ; literārā redaktore Andra Damberga ; 
vāka dizaina autori: Kārlis Koņkovs, Matīss Kūlis ; zinātniskās redakcijas kolēģi-
ja: Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Mai-
ja Kūle, Dr.hist. Andris Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce, 
Dr.phil. Igors Šuvajevs ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas insti-
tūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021.

XXX [30]. — 1 tiešsaistes resurss (273 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 
5,29 MB. — „ISSN 1407-1908”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs un rakstu beigās. — Teksts angļu un korejiešu valodā.

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājums stāsta par korejiešu garīguma un izglītības aspektiem starp-
kultūru komunikācijas kontekstā, kas tika apspriesti Baltijas Korejas studiju asociācijas 2. tieš-
saistes konferencē, kas notika Latvijas Universitātē 2020. gada novembrī.

UDK	 2(082)+14(082)+821.531-31.09

Kopkataloga Id: 001057156
Svilāns, Jānis. Latvijas Romas-katoļu baznīcas / Jānis Svilāns, Alberts Budže ; 
vāka dizains: Stella Elksne. — 2. labots un papildināts izdevums. — Rēzekne : 
Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. — 531 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-29-346-2 (iesiets).
UDK	 272-9(474.3)+272-726.3(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053383
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053390
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057156
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001056688
Integration of Traditional and Innovation Processes of Development of Modern 
Science : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Bal-
tija Publishing, 2020.

[2. sējums]. — iv, 318 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā.

UDK	 3(082)+81(082)

Kopkataloga Id: 001056842
Integration of Traditional and Innovative Scientific Researches: Global Trends 
and Regional Aspect : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — 
Riga : Baltija Publishing, 2020.

[2. sējums]. — iv, 305 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā.

UDK	 3(082)+62(082)

Kopkataloga Id: 001053940
Rīgas Stradiņa universitāte. Health and Social Sciences (2021 : Rīga, Lat-
vija). Rīga Stradiņš University International Student Conference 2021 : March 
22nd-23rd, 2021 : abstract book / layout: Andris Strazdīts ; Rīga Stradiņš Univer-
sity Student Union. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2021.

Social Sciences. — 1 tiešsaistes resurss (76 lp., PDF) ; 4,41 MB. — Autoru rādī-
tājs: 73. lp. — ISBN 978-9934-8927-7-6 (PDF).

UDK	 3(062)

Kopkataloga Id: 001056184
Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse (2021 : Rīga, Latvija). Stu-
dējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse 2021 : konferences tēžu krājums / 
galvenā redaktore Dr.oec. Jeļena Titko ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Al-
berta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola : Alberta koledža, 
2021. — 196 lpp. ; 30 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789984842446 (EKA), 9789934900426 (Alberta koledža). — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9984-24-243-9 (brošēts) (Ekonomikas un kultūras 
augstskola) ; 978-9934-9004-1-9 (brošēts) (Alberta koledža).
UDK	 3(062)+005(062)+658(062)+7(062)

Kopkataloga Id: 001056212
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, 
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un 
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstsko-
la, 2021.

2021, Sējums 8, Kultūra un māksla. — 112 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 30 cm. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761 un e-ISSN 2500-977X. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konfe-
rencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2021”.

UDK	 3(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056688
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056842
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053940
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056184
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056212
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Kopkataloga Id: 001056673
Theoretical and Practical Aspects of the Development of the European Research 
Area : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Baltija 
Publishing, 2020.

[3. sējums]. — iv, 303 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, ukraiņu un krievu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā.

UDK	 3(082)+316.42(082)+316.6(082)

32  Politika

Kopkataloga Id: 001056260
Dzenis, Andris. Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos : no latviešu leģiona līdz Bri-
selei / sastādītājs Andris Dzenis ; vāka mākslinieciskais noformējums: Tonijs 
Strods ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; [ievads]: Juris Visockis. — Rīga : Ju-
mava, [2021]. — 206, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 
21 cm. — Teksts: Raitis Apalups, Elīna Badune, Ina Druviete, Andris Dzenis, Raivis 
Dzenis, Raivis Dzintars, Raimonds Graube, Ēriks Hānbergs, Dainis Īvāns, Gunta 
Jaunmuktāne, Aleksandrs Kalvāns, Venta Kocere, Reinis Lācis, Didzis Liepiņš, Jā-
nis Liepiņš, Vidvuds Medenis, Baiba Miglone, Māris Niklass, Baiba Rivža, Valdis 
Segliņš, Aigars Strauss, Raits Valters, Imants Vingolds, Juris Visockis, Daumants 
Znatnajs. — ISBN 978-9934-20-497-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Visvalža Lāča mūžu vienā atmiņu atspulgu grāmatā ietilpināt nav iespējams. 
Viņa mūžs latviešu tautas lielajā likteņstāstā ir ievīts uz mūžiem. Šie atmiņu stāstu fragmenti 
palīdzēs vēl labāk iepazīt V. Lāci kā ģimenes cilvēku, vīru, tēvu, vectēvu, kā rakstnieku, publicistu, 
vēsturnieku, karavīru, sportistu, politiķi, zemnieku — savas zemes saimnieku un savas valsts, 
novada, tautas un valodas patriotu.

UDK	 32(474.3)(092)(082)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001056935
Economy Digitalization in a Pandemic Conditions: Processes, Strategies, 
Technologies (2021 : Kelce, Polija). Economy Digitalization in a Pandemic Con-
ditions: Processes, Strategies, Technologies : international scientific conference, 
January 22-23, 2021 : proceedings of the conference / Jan Kochanowski Universi-
ty. — Riga ; Kielce, Poland : Baltija Publishing, 2021. — x, 264 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts ukraiņu, angļu, krievu un poļu valodā. — ISBN 978-9934-26-
028-5 (brošēts).
UDK	 33(062)+658(062)+657(062)

Kopkataloga Id: 001056777
Innovative Scientific Researches: European Development Trends and Regional 
Aspect : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Baltija 
Publishing, 2020.

[2. sējums]. — iv, 326 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā.

UDK	 33(082)+658(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056673
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056260
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056935
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056777
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Kopkataloga Id: 001056200
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, Jurijs Radionovs, 
Sandra Tetere, Marta Kontiņa ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alberta kole-
dža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2021.

2021, Sējums 4, Vadības zinības. — 144 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 30 cm. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761 un e-ISSN 2500-977X. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konfe-
rencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2021”.

UDK	 33(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001056196
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, 
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un 
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstsko-
la, 2021.

2021, Sējums 3. — 119 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Re-
sursā uzrādīts ISSN 2500-9761 un e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konfe-
rencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2021”.

UDK	 33(082)+658(082)

Kopkataloga Id: 001056205
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, 
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un 
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstsko-
la, 2021.

2021, Sējums 5, Vadības zinības = Management. — 112 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 30 cm. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761 un e-ISSN 2500-
977X. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konfe-
rencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2021”.

UDK	 33(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056200
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056196
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056205
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Kopkataloga Id: 001056206
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, 
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un 
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstsko-
la, 2021.

2021, Sējums 6, Informācijas tehnoloģijas. Grāmatvedība. — 124 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761 un 
e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konfe-
rencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2021”.

UDK	 33(474.3)(082)+658(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001056643
Theoretical and Practical Aspects of the Development of the European Research 
Area : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Baltija 
Publishing, 2020.

[1. sējums]. — iv, 317 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-588-53-2 (iesiets).

UDK	 33(082)+658(082)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001056245
Challenges of Legal Science and Education: an Experience of EU Countries and 
Introduction in Ukraine : collective monograph / editorial board: Dr. Julia von 
Blumenthal [un vēl 4 redaktori] ; European University Viadrina Frankfurt (Oder), 
Kyiv Regional Center of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. — 
Riga ; Frankfurt (Oder), Germany : Baltija Publishing, 2020. — 462 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, ukraiņu un 
vācu valodā. — ISBN 978-9934-26-007-0 (brošēts).
UDK	 34(4)(082)+343(477)(082)

Kopkataloga Id: 001056874
Civilprocesa likums. — Rīga : AFS, 2021. — 469, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9984-889-69-6 (brošēts).
UDK	 347.91/.95(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001056098
The Latest Development of the Modern Legal Sciences and Education in Ukraine 
and EU Countries: an Experience, Challenges, Expectations : collective monogra-
ph / Cuiavian University in Wloclawek. — Riga ; Wloclawek, Poland : Baltija Pub-
lishing, 2021. — 594 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-033-9 (brošēts).
UDK	 34(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056206
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056643
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056245
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056874
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056098
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Kopkataloga Id: 001056875
Legal Science, Legislation and Law Enforcement Practice: Regularities and 
Development Trends (2020 : Ļubļina, Polija). Legal Science, Legislation and 
Law Enforcement Practice: Regularities and Development Trends : international 
scientific and practical conference, October 30-31, 2020 : conference proceedings / 
Maria Curie-Skłodowska University, V.N. Karazin Kharkiv National University. — 
Riga ; Lublin, Poland : Baltija Publishing, 2020. — 392 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-588-
92-1 (brošēts).
UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 001055138
Litvins, Gatis. Bāriņtiesu prakses metodiskās vadlīnijas bērnu un aizgādnībā 
esošu personu mantisko interešu aizsardzībā : pētījums / Gatis Litvins, Ilona 
Kronberga ; Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. — Rīga : [Latvijas Ties-
nešu mācību centrs], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (194 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas ; 2,27 MB. — ISBN 978-9934-8828-4-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Saskaņā ar normatīvo regulējumu bāriņtiesām Latvijā ir deleģētas tiesības 
un pienākums uzraudzīt bērna un aizgādnībā esošas personas mantisko interešu ievērošanu. Pē-
tījums izstrādāts, pamatojoties uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas tirgus aptaujas 
rezultātiem, kas veikta Valsts programmas īstenošanai bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 
2020. gadam.

UDK	 347.65/.68(474.3)(047)+347.64(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001053952
Pričins, Mārtiņš. Prasība atsaukt godu un cieņu aizskarošu ziņu: juridisko as-
pektu un žurnālistu pieredzes pārskats / Mārtiņš Pričins ; Stockholm School of 
Economics in Riga, Latvijas Žurnālistu asociācija. — [Rīga] : Stockholm School of 
Economics in Riga, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (21 lp., PDF) ; 193,13 KB.

A n o t ā c i j a :  Pēdējā laikā arvien biežāk pret medijiem vēršas par goda un cieņas aizskā-
rumu. Prakse liecina, ka ne vienmēr tiek pieņemti pareizi lēmumi. Publikācijas mērķis ir izpētīt 
juridiskos aspektus, kas saistīti ar personu prasībām medijiem atsaukt godu un cieņu aizskarošu 
ziņu, noskaidrot žurnālistu pieredzi, kā arī plašāk informēt par Latvijas Žurnālistu asociācijas 
dibināto Juridiskās palīdzības centru, ar kura izveidi plānots stiprināt Latvijas mediju vidi.

UDK	 342.727(474.3)+343.63(474.3)

Kopkataloga Id: 001056056
Rusanovs, Egons. Jautājuma „… a, kad Jūs labāk atcerējāties?” analīze : palīglī-
dzeklis advokātiem / Egons Rusanovs, Signe Skutele ; literārā redaktore Baiba 
Krauze-Krūze ; vāka dizains: Santa Oborenko ; priekšvārds: Dr.iur. Jānis Ro-
zenbergs. — Rīga : Zvērinātu advokātu birojs „Rusanovs & Partneri”, [2021]. — 
91 lpp. : tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: [74.]-80. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-9006-2-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autori jaunajā grāmatā lasītājiem piedāvā aplūkot liecinošajām personām 
uzdodamo jautājumu problemātikas aspektus un tendences, sniedzot ieskatu gan tiesību dok-
trīnas atziņās, gan arī Latvijas un Rietumeiropas normatīvajos aktos un tiesu praksē. Grāmatā 
aprakstītos aspektus papildina tabulā apkopots kopsavilkums par iebildumiem saistībā ar jautā-
jumiem un pierādījumiem, kas pievienots grāmatas pielikumā.

UDK	 347.943

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056875
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055138
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053952
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056056
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Kopkataloga Id: 001058363
Terehovičs, Vladimirs. Tiesību pamati : īss kurss nejuridisko specialitāšu 
augstskolu studentiem / Dr.iur. Vladimirs Terehovičs, Dr.iur. Elita Nīmande. — 
Otrais papildinātais izdevums. — Rīga : [Vladimirs Terehovičs], 2021. — 190 lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-8011-9-8 (brošēts) ; ISBN 9934801191 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Tiesību kā sociālā fenomena pareiza izpratne ir nepieciešams nosacījums, lai 
piekoptu tiesiskas, demokrātiskas valsts labumus un aktīvi piedalītos sabiedriskajā dzīvē. Jebku-
ras valsts pienākums ir izglītot valsts piederīgos tā, lai viņi varētu droši un konsekventi realizēt 
tajā savas tiesības un brīvības. Šajā darbā sakārtoti zinātniskie pamatatzinumi un skaidrojumi 
par tiesību būtību un to izpausmi sabiedriskajā dzīvē. Šie atzinumi veido vienotu sistēmu, kuras 
jēga ir veidot apziņā kopīgu priekšstatu par tiesībām kā sabiedrisko attiecību regulācijas līdzekli.

UDK	 34(075.8)

Kopkataloga Id: 001058057
Valsts robežsardzes koledža. Zinātniski praktiskā konference (6 : 2021 : 
Rēzekne, Latvija). Robežu drošība un iekšējā drošība: attīstība, izaicinājumi, 
risinājumi : Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatperso-
nu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un citu valsts augstākās izglītības iestāžu 
docētāju un studējošo 6. zinātniski praktiskās konferences materiāli : Rēzek-
ne, 26.05.2021. / Valsts robežsardzes koledža, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmi-
ja. — Rēzekne : Valsts robežsardzes koledža, [2021]. — 103 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-
9934-8388-7-3 (brošēts).
UDK	 341.222(062)+351.746.1(062)

Kopkataloga Id: 001056201
Кот, Олексій. Competition Law of Ukraine / Oleksiy Kot. — Rīga : Baltija Pub-
lishing, 2021. — 203 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-588-98-3 (iesiets).
UDK	 346.546.4(477)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 001056238
Public and Municipal Administration: Theory, Methodology, Practice : collective 
monograph / head of editorial board Vlatko Cvrtila ; VERN’ University of Applied 
Sciences. — Riga ; Zagreb, Croatia : Baltija Publishing, 2020. — 318 lpp. : ilustrā-
cijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts angļu un ukraiņu valodā. — ISBN 978-9934-588-46-4 (brošēts).
UDK	 351(477)(082)

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

Kopkataloga Id: 001053328
Pašvaldību rokasgrāmata : revīziju rezultātos balstīts ceļvedis un padomi dar-
bam un redzesloka paplašināšanai pašvaldības vadītājam, deputātam, audito-
ram, grāmatvedim, kapitālsabiedrības vadītājam… / Latvijas Republikas Valsts 
kontrole. — Rīga : Latvijas Republikas Valsts kontrole, 2021. — 1 tiešsaistes re-
surss (30 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas ; 561,53 KB. — Bibliogrāfija atsaucēs.

A n o t ā c i j a :  Dokuments ir iecerēts kā „dzīvs”, pastāvīgi (ar noteiktu periodiskumu) mai-
nīgs un sevi papildinošs Valsts kontroles redzējums, kas vērts uz pašvaldību ikdienā aktuālu jau-
tājumu risināšanu, kā rokasgrāmata, kuru izmantot darbā. Dokumenta dinamiku nosaka gan pa-
stāvīgi mainīgais normatīvais regulējums, gan Valsts kontroles revīziju darbība, aptverot arvien 
jaunus valsts un pašvaldību darbības jautājumus, gan arī citi faktori, piemēram, pašlaik aktuālā 
administratīvi teritoriālā reforma.

UDK	 352/354(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058363
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058057
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056201
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056238
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053328
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36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums. 
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība

Kopkataloga Id: 001057739
Koluža, Rūta. Radošums : Lielvārdes pensionāru biedrības 20 gadi / rakstījusi 
un cita viedokļus apkopojusi Rūta Koluža ; autores redakcija ; konsultējusi Nora 
Ivanova ; vāka dizaina autore Ieva Zarāne. — [Ogres novads] : Lielvārdes pensio-
nāru biedrība, 2021. — 96 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
23-427-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šogad Lielvārdes Pensionāru biedrība atzīmē biedrības 20 gadu jubileju. Se-
nioru organizācija, kuras dalībnieki ik dienas aktīvi, sirds silti, nesavtīgi un enerģiski nes Liel-
vārdes vārdu gan Latvijas, gan pasaules mērogā, oficiāli dibināta 2001. gadā, lai gan faktiski tā 
darbojās Kultūras nama „Lielvārde” pagrabiņā jau no 1958. gada.

UDK	 364-22-057.75(474.3)+061.23(474.3)

Kopkataloga Id: 001055283
Vites un Hikes bāreņu nams, 1798-1898 : Liepājas pilsētas labklājībai / no vācu 
valodas tulkoja: Taisija Hristoļubova, Agnese Frickausa ; redaktore Inga Ronče ; 
literārā redaktore Astra Ziemele ; priekšvārds: Taisija Hristoļubova. — [Liepāja] : 
LiePA, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (58 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portre-
ti ; 5,37 MB. — Teksts latviešu un vācu valodā. — Oriģinālnosaukums: Witte und 
Huecke Waisenhause, 1798-1898. — ISBN 978-9934-608-03-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir vērtīga baltvācu izdevuma — jubilejas rakstu krājuma, kas veltīts 
Liepājas Bāreņu nama pastāvēšanas 100. gadskārtai, tulkojums. Tas dod ieskatu Liepājas pilsētas 
18.-19. gadsimta dzīvē, it īpaši toreizējā izglītības sistēmā, no kuras mums būtu ko mācīties. Izde-
vums papildināts ar ilustratīviem materiāliem un paskaidrojumiem.

UDK	 364-5(474.321.2)(091)+364-783.2-053.2(474.321.2)(091)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001056740
Innovative Scientific Researches: European Development Trends and Regional 
Aspect : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Baltija 
Publishing, 2020.

[1. sējums]. — v, 485 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-588-38-9 (iesiets).

UDK	 37(082)

Kopkataloga Id: 001056684
Integration of Traditional and Innovation Processes of Development of Modern 
Science : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Bal-
tija Publishing, 2020.

[1. sējums]. — iv, 335 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 
978-9934-26-021-6 (iesiets).

UDK	 37(082)+398.8(=161.2)(091)(082)+821.161.1(092)(082)+ 
	 +316.647.5(082)+7(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057739
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055283
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056740
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056684
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Kopkataloga Id: 001056793
Integration of Traditional and Innovative Scientific Researches: Global Trends 
and Regional Aspect : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — 
Riga : Baltija Publishing, 2020.

[1. sējums]. — iv, 305 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-26-001-8 (iesiets).

UDK	 37(082)+81’27(082)

Kopkataloga Id: 001053453
Kā attīstīt caurviju prasmes? : metodiskais līdzeklis skolotājiem / izstrādāja 
Liena Hačatrjana un Ilze Mazpane ; redaktors Alnis Auziņš ; recenzents Oskars 
Kaulēns ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (130 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,38 MB. — Ie-
tver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-24-012-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Vairākumā pasaules valstu tiek domāts par to, kādas dzīvē noderīgas pras-
mes skolēniem attīstīt papildus zināšanām mācību jomās. Lielā daļā izglītības sistēmu caurviju 
prasmju modeļos iekļautas līdzīgas prasmes, piemēram, kritiskā domāšana un radošā domāša-
na, sadarbības prasmes, lēmumu pieņemšana, digitālās prasmes, pašvadītas mācīšanās prasmes, 
globālās izpratnes un citas prasmes, kas lielā mērā tiek definētas, ņemot vērā katras valsts kultū-
ras un vēsturisko kontekstu.

UDK	 37.091.3(07)

Kopkataloga Id: 001053278
Problēmrisināšana: risinājuma plānošana, īstenošana un izvērtēšana : starpdis-
ciplinārs diagnosticējošais darbs, uzsākot 10. klasi / izstrādāja Liena Hačatrjana, 
Ģirts Zāģeris, Laila Zinberga un Marta Mikīte ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (28 lp., PDF) : 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 666,55 KB. — ISBN 978-9934-24-042-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Diagnosticējošā darba mērķis ir izvērtēt 10. klases skolēna problēmrisināša-
nas prasmju (prasme definēt problēmu un izstrādāt risinājumus) stiprās un vājās puses, sniegt 
iespēju precīzi noteikt konkrētus uzlabojamos problēmrisināšanas prasmju aspektus un izprast 
katra skolēna sniegumu dažādu mācību jomu un atšķirīgu veidu uzdevumos, kā arī novērtēt sko-
lēna paša vērtējumu par savu prasmi risināt dotos uzdevumus.

UDK	 37.015.31:16(072)+373.3.091.3:005.59(072)+658.511:621.311.245(072)

Kopkataloga Id: 001042679
Rural Environment. Education. Personality (14 : 2021 : Jelgava, Latvija). 
Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 14th in-
ternational scientific conference / editor-in-chief Vija Dislere ; compiler of the 
proceedings Zane Beitere-Selegovska ; cover design: Natalja Vronska ; Latvia 
University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of 
Education and Home Economics. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences 
and Technologies, 2021.

No. 14. — 1 tiešsaistes resurss (493 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
12,00 MB. — Resursā uzrādīts elektroniskā izdevuma ISSN 2661-5207 un dru-
kātā izdevuma ISSN 2255-8071. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma 
ISBN 9789984483771. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-
378-8 (PDF).

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

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056793
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053453
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053278
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042679
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Kopkataloga Id: 001056652
Theoretical and Practical Aspects of the Development of the European Research 
Area : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Baltija 
Publishing, 2020.

[2. sējums]. — iv, 329 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 37(082)+81(082)+81’373.21(477)(082)+821.161.2.09+398.21(091)(082)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001057576
Gulbe, Dana. Kas notiek bērnudārzā : rokasgrāmata bērnudārznieku mammām 
un tētiem / Dana Gulbe ; zīmējumi: Krista Miltiņa. — Otrais, papildinātais izde-
vums. — Rīga : Satura darbnīca TAPT, 2021. — 184 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-8982-6-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir praktiska un noderīga grāmata ikvienam bērnudārznieka vecākam. Grā-
matā ir aplūkoti dažādi aktuāli jautājumi, sākot ar bērnudārza izvēli, uzsākšanas vecumu, dienas 
norisēm, līdz pat ieteikumiem, gatavojoties skolai.

UDK	 373.24

Kopkataloga Id: 001054989
Vorobjovs, Aleksandrs. Pusaudžu matemātiskās kompetences veidošanās : pro-
mocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības 
zinātņu nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē / Aleksandrs Vorobjovs ; darba 
zinātniskā vadītāja Dr.paed. Rudīte Andersone ; darba recenzenti: Dr.paed. Lin-
da Daniela, Dr.psych. Lūcija Rutka, Dr.paed. Baiba Briede ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = Development of Adolescents’ 
Mathematical Competence : summary of doctoral thesis submitted for the Ph.D. 
degree in education sciences, subfield of school pedagogy / Aleksandrs Vorob-
jovs ; supervisor Dr.paed. Rudīte Andersone ; reviewers: Dr.paed. Linda Daniela, 
Dr.psych. Lūcija Rutka, Dr.paed. Baiba Briede ; University of Latvia. Faculty of Ed-
ucation, Psychology and Art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (58 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,07 MB. — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934187018. — Bibliogrāfija: 55.-58. lp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-18-702-5 
(PDF).
UDK	 373.091.3:51(043)

Kopkataloga Id: 001056022
Vorobjovs, Aleksandrs. Pusaudžu matemātiskās kompetences veidošanās : pro-
mocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības 
zinātņu nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē / Aleksandrs Vorobjovs ; darba 
zinātniskā vadītāja Dr.paed. Rudīte Andersone ; darba recenzenti: Dr.paed. Lin-
da Daniela, Dr.psych. Lūcija Rutka, Dr.paed. Baiba Briede ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = Development of Adolescents’ 
Mathematical Competence : summary of doctoral thesis submitted for the Ph.D. 
degree in education sciences, subfield of school pedagogy / Aleksandrs Vorob-
jovs ; supervisor Dr.paed. Rudīte Andersone ; reviewers: Dr.paed. Linda Danie-
la, Dr.psych. Lūcija Rutka, Dr.paed. Baiba Briede ; University of Latvia. Faculty of 
Education, Psychology and Art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 58 lpp. : 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevu-
ma ISBN 9789934187025. — Bibliogrāfija: 55.-58. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-18-701-8 (brošēts).
UDK	 373.091.3:51(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056652
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057576
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001054989
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056022
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Kopkataloga Id: 001056048
Vorobjovs, Aleksandrs. Pusaudžu matemātiskās kompetences veidošanās : pro-
mocijas darbs zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu noza-
res skolas pedagoģijas apakšnozarē / Aleksandrs Vorobjovs ; darba zinātniskā 
vadītāja Dr.paed. Rudīte Andersone ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiho-
loģijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 321 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 198.-221. lp. — Teksts latvie-
šu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 373.091.3:51(043)

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 001055353
Skola katram bērnam: ieteikumi iekļaujošas izglītības īstenošanai : metodis-
kais līdzeklis skolu vadības komandai un ikvienam skolas darbiniekam / izstrā-
dāja Solvita Lazdiņa ; redaktore Ilze Zeltkalne-Znotiņa ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(32 lp., PDF) ; 11,69 MB. — Metodiskā līdzekļa izstrādē piedalījās Ieva Ušča un 
Elita Šneidere. — Bibliogrāfija: 30.-31. lp. — ISBN 978-9934-24-036-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Vīzija par iekļaujošu skolu jeb skolu katram bērnam ir iespējama un īsteno-
jama praktiskās ikdienas darbībās ikvienā ģimenē, klasē, skolā, pašvaldības un valsts līmenī. Tas 
nozīmē arī paplašinātus un tostarp vispusīgus izglītības mērķus — ierasti šauru akadēmisku dis-
ciplīnu vietā rodot arvien vairāk iespēju skolēniem pašiem pieņemt atbildīgus lēmumus, izdarīt 
izvēles, saprast, kam der tas, ko mācās skolā un kādā pasaulē grib dzīvot.

UDK	 376(072)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001058378
Es mīlu tikai tad, kad dziedu : Eiropas tautasdziesmas / atdzejotājs Knuts Skuje-
nieks ; sastādītāji: Knuts Skujenieks, Māris Salējs ; redaktors un pēcvārda autors 
Māris Salējs ; māksliniece Zane Ernštreite. — Rīga : Neputns, [2021]. — 255 lpp. : 
kartes, portrets ; 19 cm. — ISBN 978-9934-601-23-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tautasdziesmai nav noilguma. Smiekli, skumjas, bēdas katrai tautai ir gan 
savējās, gan vienlaicīgi kopīgas. K. Skujenieka izlase ar 30 Eiropas tautu dziesmām ir viņa mūža 
darba esence — savā daudzskanībā apbrīnojami vienota Eiropas tautu dzejas aina. Grāmata nāk 
klajā dzejnieka un atdzejotāja 85 gadu jubilejā.

UDK	 398.8(4)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056048
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055353
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058378
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001056787
Innovative Scientific Researches: European Development Trends and Regional 
Aspect : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Baltija 
Publishing, 2020.

[4. sējums]. — iv, 255 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, ukraiņu un krievu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā.

UDK	 5(082)+62(082)+61(082)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001055645
Arshanitsa, Alexandr. Development of Approaches for Application of Biorefi-
nery Lignins as a Renewable Raw Material for the Production of Polymers Com-
positions Suitable for Industrial Use : summary of a 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 Pra-
novich ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 
2021. — 41 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISBN 9789934186981. — Bibliogrāfija: 37.-40. lpp. — ISBN 978-9934-
18-697-4 (brošēts).
UDK	 547.992(043):678.04

Kopkataloga Id: 001055634
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 zinātniskā vadītāja Dr.habil.chem. Gaļina Te-
liševa ; darba 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 Production 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 : Lat-
vijas Universitāte, 2021. — 177 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — 
Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934187001. — Promocijas 
darbs sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa. — Bibliogrā-
fija: 35.-38., 74.-77. lpp. un rakstu beigās. — Teksts paralēli latviešu un angļu valo-
dā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās; zinātniskās publi-
kācijas angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-18-699-8 (brošēts).
UDK	 547.992(043):678.04

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056787
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055645
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055634
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Kopkataloga Id: 001055647
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 zinātniskā vadītāja 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. — 39 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 35.-38. lpp. — ISBN 978-9934-18-695-0 (brošēts).
UDK	 547.992(043):678.04

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 001056872
Supervienkāršā bioloģija : vēl vienkāršāk nav iespējams / no angļu valodas tul-
kojusi Maruta Kusiņa ; tulkojuma redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 288 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — Rādītājs: 
282.-287. lpp. — Oriģinālnosaukums: Supersimple Biology. — ISBN 978-9934-0-
9480-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Supervienkāršā bioloģija” būs brīnišķīgs palīglīdzeklis, veicot kursa darbus 
un mājasdarbus un pārbaudot zināšanas, turklāt tā noderēs kā visaptveroša rokasgrāmata, gata-
vojoties pamatskolas noslēguma pārbaudēm.

UDK	 57(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055647
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056872
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001058093
Dermatoloģijas pamati / profesores Ludmilas Vīksnas, docentes Elgas Sidho-
mas un Daces Bantauskas redakcijā ; autori: Ilze Upeniece, Anda Apine, Alise 
Balcere, Kristīne Kalniņa, Gerda Pētersone, Aleksejs Zavorins ; literārā redaktore 
Ieva Miķelsone ; vāka māksliniece Iveta Bambere. — Rīga : Medicīnas apgāds, 
2021. — 295 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un 
rādītājs: 264.-[272.] lpp. — ISBN 978-9934-573-24-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata iecerēta kā mācību līdzeklis medicīnas un veselības aprūpes topo-
šajiem speciālistiem. Tajā apvienota dažādu valstu uzkrātā pieredze un aktualitātes dermato-
loģijā, izmantojot vairāk nekā 700 zinātniskās literatūras avotu. Grāmatā ir 20 nodaļu, aptverot 
infekciju rosinātas ādas slimības, īpašu nodaļu veltot arī ceļotāju ādas slimībām, kā arī estētiskās 
un geriatriskās dermatoloģijas jautājumiem. Īpaši aktuāla mūsdienās ir nodaļa, kas veltīta biolo-
ģiskajiem medikamentiem.

UDK	 616.5

Kopkataloga Id: 001056846
Integration of Traditional and Innovative Scientific Researches: Global Trends 
and Regional Aspect : collective monograph /scientific editor Anita Jankovska. — 
Riga : Baltija Publishing, 2020.

[3. sējums]. — iv, 263 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā.

UDK	 61(082)+316(082)+7(082)

Kopkataloga Id: 001056039
Kad atmiņa zūd : padomi un palīdzība demences skartajiem un viņu tuvinie-
kiem / autori: Klaudija Ērenfreihtere, Angelika Fallerte-Millere, Dagmāra Fern-
holce, Gudruna Hofmane, Zuzanna Meinrenkene, Tamara Rose ; no vācu valodas 
tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore 
Inta Kārkliņa ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. — [Rīga] : Jumava ; 
Liegra, [2021]. — 254 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm. — (Reader’s 
Digest). — Alfabētiskais rādītājs: 252.-254. lpp. — ISBN 978-9934-572-76-0 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir domāta cilvēkiem, kuriem diagnosticēta demence, viņu piederī-
gajiem un visiem tiem, kuri vēlas saprast, kā jūtas slimie un kā iespējams palīdzēt, lai atvieglotu 
viņu smago dzīvi. Grāmata iepazīstina ar dažādām demences formām un informē, kā šādos gadī-
jumos iespējams veikt slima tuvinieka aprūpi, atklāj, kādas grūtības būs jāpārvar katrā šīs slimī-
bas fāzē un kāda ārstēšana būs vajadzīga, dalās pieredzē un dod padomus, kur rast palīdzību, lai 
piederīgie neapjuktu daudzo pienākumu dēļ un spētu veikt vispusīgu aprūpi.

UDK	 616.894(03)

Kopkataloga Id: 001053944
Rīgas Stradiņa universitāte. Health and Social Sciences (2021 : Rīga, Lat-
vija). Rīga Stradiņš University International Student Conference 2021 : March 
22nd-23rd, 2021 : abstract book / layout: Andris Strazdīts ; Rīga Stradiņš Univer-
sity Student Union. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2021.

Health Sciences. — 1 tiešsaistes resurss (368 lp., PDF) ; 7,39 MB. — Autoru 
rādītājs: 363.-365. lp. — ISBN 978-9934-8927-5-2 (PDF).

UDK	 61(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058093
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056846
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056039
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053944


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 18, 16.–30. septembris

22

Kopkataloga Id: 001056677
Theoretical and Practical Aspects of the Development of the European Research 
Area : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Baltija 
Publishing, 2020.

[4. sējums]. — iii, 349 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, ukraiņu valodā un krie-
vu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 61(082)+5(082)+6(082)+7(082)+91(470+571)(082)

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 001056691
Integration of Traditional and Innovation Processes of Development of Modern 
Science : collective monograph / scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Bal-
tija Publishing, 2020.

[3. sējums]. — iv, 334 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, ukraiņu un krievu valodā, kopsa-
vilkumi angļu valodā.

UDK	 62(082)+57(082)+63(082)

Kopkataloga Id: 001056281
Modern Engineering Research: Topical Problems, Challenges and Modernity : 
collective monograph / head of editorial board Dr. Vojtěch Petráček ; Czech Te-
chnical University in Prague. — Riga ; Prague, Czech : Baltija Publishing, 2020. — 
518 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, krievu un ukraiņu valodā. — ISBN 978-
9934-588-47-1 (brošēts).
UDK	 62(082)+66(082)+37(082)

628  Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika

Kopkataloga Id: 001057792
(Food) Waste Not Want Not : why food waste is a big deal and how to scale-up 
preventive action / edited by Jana Simanovska and Charlotte Billingham ; langua-
ge editing by Thomas Schmit ; cover design: Inta Fiļipova ; introduction: Ernst 
Stetter, Ervins Labanovskis ; Foundation for European Progressive Studies. — 
Rīga : Brīvības un solidaritātes fonds, [2021]. — 157 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 18 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8647-3-5 (brošēts).
UDK	 628.4.032

629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 001055568
Unmanned Electrical Vehicles and Autonomous System Simulation : coursebo-
ok / editors: Raivo Sell, Piotr Czekalski, Agris Ņikitenko ; authors: Agris Nikiten-
ko, Anastasija Ziravedska, Karlis Berkolds, Kristaps Vitols [un vēl 8 autori] ; lan-
guage editor Marta Nikitenko. — Riga : RTU Press, 2021. — 212 lpp. : ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 210.-212. lpp. — ISBN 978-9934-22-667-0 
(brošēts).
UDK	 629-519(082)+629-519-83(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056677
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056691
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056281
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057792
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055568
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633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001057447
Gads dārzā / Eleinas Siersas zīmējumi ; Ilzes Dušeles vāka noformējums ; no 
angļu valodas tulkojušas Kristīne Kvēle-Kvāle un Dzintra Kalniņa. — Rīga : Avots, 
[2021]. — 207 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — Autori: Eleina Stiersa, Oli-
vers E. Allens, Nensija Būbela, Tomass Kristofers, Terija Dana, Tomass Fišers, Lī 
Reičels, Dženeta H. Sančesa. — Oriģinālnosaukums: Year-Round Gardening Pro-
jects. — ISBN 978-9934-590-30-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kad pasaule nogurdina un vairs nesniedz gandarījumu, vienmēr paliek 
dārzs — tā apgalvo grāmatas autori. Bagātīgi ilustrētajā grāmatā „Gads dārzā” (pavasarī, vasarā, 
rudenī, ziemā) soli pa solim izsekots tam, kas un kā jādara, lai iekoptu krāšņu, bagātīgu dārzu.

UDK	 635.018+635.9

657  Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 001054072
Zvirbule, Baiba. Grāmatvedības normatīvā regulējuma pilnveidošanas iespējas 
Latvijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanas aspektā : promocijas darba kop-
savilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai ekonomikā un uzņēmēj-
darbībā / Baiba Zvirbule ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Inta Brūna ; darba 
recenzenti: Dr.oec. Sandra Jēkabsone, Dr.oec. Sarmīte Rozentāle, Dr.oec. Ingūna 
Jurgelāne-Kaldava ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakul-
tāte = Solutions for Improvement of the Accounting Regulatory Frameworks as 
an Aspect of Improving the Business Environment of Latvia : summary of docto-
ral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and 
business / Baiba Zvirbule ; supervisor Dr.oec. Inta Brūna ; reviewers: Dr.oec. 
Sandra Jēkabsone, Dr.oec. Sarmīte Rozentāle, Dr.oec. Ingūna Jurgelāne-Kaldava ; 
University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2021. — 119 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 54.-57., 116.-119. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titul-
lapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-682-0 (brošēts).
UDK	 657(474.3)(043.2)

Kopkataloga Id: 001054076
Zvirbule, Baiba. Grāmatvedības normatīvā regulējuma pilnveidošanas iespējas 
Latvijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanas aspektā : promocijas darbs zināt-
niskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Baiba 
Zvirbule ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Inta Brūna ; Latvijas Universitāte. 
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2021. — 215 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 176.-
186. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 657(474.3)(043.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057447
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001054072
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001054076
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658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001056188
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, 
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un 
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstsko-
la, 2021.

2021, Sējums 1, Biznesa vadība. — 144 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
30 cm. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761 un e-ISSN 2500-977X. — Biblio-
grāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konfe-
rencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2021”.

UDK	 658.8(082)+005(082)

Kopkataloga Id: 001056191
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, 
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un 
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstsko-
la, 2021.

2021, Sējums 2, Biznesa vadība. — 143 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761 un e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konfe-
rencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2021”.

UDK	 658.8(540)(082)+658.8(082)

Kopkataloga Id: 001056210
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, 
Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Stiģe-Škuškovnika, Kaspars Šteinbergs, 
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Marta Kontiņa, Ilze Blauberga ; Ekonomikas un 
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstsko-
la, 2021.

2021, Sējums 7, Biznesa ekonomika. Biznesa vadība. — 148 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761 un e-ISSN 
2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī raksti, kas tika iesniegti studentu starptautiskajai zinātniski praktiskajai konfe-
rencei „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2020”.

UDK	 658(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056188
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056191
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056210
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664  Pārtikas ražošana un konservēšana

Kopkataloga Id: 001057534
Opihtins, Aigars. Maizes tēva stāsti un receptes / maizniekmeistars Aigars 
Opih tins ; redaktores: Zane Tilaka un Gunita Lagzdiņa-Skroderēna ; ilustrācijas: 
Armīns Ozoliņš. — [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2021]. — 151, [1] lpp. : faksi-
mili, ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-8982-7-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata apkopo pieredzes bagātā maiznieka Aigara Opihtina dzīves stāstu 
un receptes, kas atstājušas paliekošas pēdas Latvijas kulinārijā. Maizniekmeistars ar 40 gadu 
pieredzi izstrādājis ievērojamu recepšu krājumu. Grāmatā iekļautās 35 receptes vērstas uz to, lai 
saglabātu tradicionālās vērtības — rožmaizītes, magoņmaizītes, rupjmaizes ķieģelīti, lai tie ne-
pazūd modernajā laikmetā. Tāpat grāmatā dažādu nozaru pārstāvji dalās stāstos, kā viņu dzīves 
ceļi krustojušies ar Aigaru.

UDK	 664.6(474.3)(092)+664.6(474.3)(083.12)+641.568:664.6(474.3)(083.12)

687.5  Skaistuma kultūras rūpniecība

Kopkataloga Id: 001058118
Kauliņa, Sarmīte. Gatavojam dabisku kosmētiku : receptes un padomi / Sarmīte 
Kauliņa. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata, [2021]. — 204, [1] lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 204. lpp. — ISBN 978-9934-604-30-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  S. Kauliņas grāmata ir pirmā Latvijā, kas sniedz tik plašu informāciju par 
sagatavošanos dabiskas kosmētikas gatavošanai un pašu gatavošanas procesu. Autore sniedz 100 
produktu receptes un praksē balstītus padomus, lai katrs pats mājas apstākļos varētu pagatavot 
dabisku kosmētikas produktu.

UDK	 687.552(035)+665.58:615.32(035)

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

Kopkataloga Id: 001055347
Biseniece, Edīte. Ilgtspējīga vēsturisko ēku attīstība : promocijas darba kopsa-
vilkums / Edīte Biseniece ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Andra Blumberga ; ofi-
ciālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.ing. Aigars Laizāns, Dr.ing. Uli 
Jakob ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un vides inženierzinātņu fakul-
tāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecī-
ba, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
4,19 MB. — ISBN 978-9934-22-652-6 (PDF).
UDK	 699.82(474.3)(043)+69.059.25(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001055349
Biseniece, Edīte. Sustainable Preservation of Historic Buildings : summary of 
the doctoral thesis / Edīte Biseniece ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Andra Blum-
berga ; official reviewers: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.ing. Aigars Laizāns, 
Dr.ing. Uli Jakob ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environ-
mental Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU 
Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 4,49 MB. — ISBN 978-9934-22-653-3 (PDF).
UDK	 699.82(474.3)(043)+69.059.25(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057534
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058118
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055347
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055349
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001056110
Agambens, Džordžo. Esejas / Džordžo Agambens ; redaktors Dens Dimiņš ; zi-
nātniskais redaktors Aivars Vaivods ; dizains: Anna Aizsilniece ; no itāļu un an-
gļu valodas tulkojis Alekseja Ribakova vārdā nosauktās soterioloģiskās biedrī-
bas politiskās teoloģijas pulciņš. — [Rīga] : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 
[2020]. — 135 lpp. ; 18 cm. — (Tulkojumu sērija / Latvijas Laikmetīgās mākslas 
centrs). — Personvārdu rādītājs: 128.-132. lpp. — ISBN 978-9934-8629-8-4 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Dž. Agambena darbu centrālais fokuss ir valodas un reprezentācijas, vēstures 
un temporalitātes, likuma spēka, izrādes politikas un cilvēces ētosa jautājumi. Šajā eseju krāju-
mā iekļautas astoņas autora esejas: „Kas ir laikmetīgais?”, „Kas ir dispozitīvs?”, „Kas ir radīšanas 
akts?”, „Mākslas darba arheoloģija”, „Attēls un klusums”, „Profanācijas slavinājums”, „Nepiesavi-
nāmais” un „Visskaistākās sešas minūtes kino vēsturē”.

UDK	 7.01

Kopkataloga Id: 001056225
Studējošo pētnieciskā un radošā darbība 2020 : studējošo radošo projektu un 
mākslas darbu apraksts / krājuma galvenā redaktore Dr.oec. Jelena Titko ; re-
daktori: Ksenija Miļča, Kaspars Šteinbergs ; Ekonomikas un kultūras augstsko-
la. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2020. — 28 lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789984242408. — 
Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži raksti angļu valodā. — ISBN 978-9984-24-
239-2 (brošēts).
UDK	 795+793.7+794+75.038(474.3)+748.038(474.3)+378.147.091.322:7(474.3)

Kopkataloga Id: 001056231
Studējošo pētnieciskā un radošā darbība 2021 : studējošo radošo projektu un 
mākslas darbu apraksti / krājuma galvenā redaktore Dr.oec. Jelena Titko ; re-
daktori: Ksenija Miļča, Dr.oec. Kaspars Šteinbergs ; Ekonomikas un kultūras 
augstskola. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 2021. — 96 lpp. : ilus-
trācijas, tabulas ; 30 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789984242477. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-24-246-0 
(brošēts).
UDK	 795+747(474.3)+748.038(474.3)+749.1(474.3)+378.147.091.322:7(474.3)

Kopkataloga Id: 001056123
Survival Kit / kuratore Katia Krupennikova ; redaktore Inga Lāce ; sastādītāja 
Evelīna Andžāne ; teksti: Katia Krupennikova, Laura Briede, mākslinieki ; literārā 
redakcija: Will Pollard, Jana Taperte ; tulkojumi: Ieva Lešinska. — Rīga : Latvijas 
Laikmetīgās mākslas centrs, 2020.

11, Būt drošībā ir bīstami : laikmetīgās mākslas festivāls = Being Safe is Scary : 
contemporary art festival : katalogs, 4.09.-4.10.2020. — 96, [3] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, plāni ; 22 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8629-9-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Festivāla „Survival Kit, 11” tēma „Būt drošībā ir bīstami” saistās ar drošības un 
politiskās vardarbības diskursu. Drošības jēdziens ir piesātināts ar pretrunīgu politisku, sociālu, 
ekonomisku un psiholoģisku nozīmju kopumu un parasti tiek asociēts ar baiļu un nedrošības 
sajūtu, kas savukārt tiek pamatota ar gaidāmām briesmām, ienaidnieku vai draudiem.

UDK	 7.079(474.362.2)(083.824)+7.038(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056110
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056225
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056231
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056123
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Kopkataloga Id: 001056301
Survival Kit / kuratores un ievada autores: Joanna Varša, Ovula Durmusoglu ; sa-
stādītāja un redaktore Zane Zajančkauska ; dizains: Ilze Kalnbērziņa-Prā, Tatjana 
Raičiņeva ; literārā redakcija: Ilze Jansone, Uldis Brūns ; tulkojumi: Ieva Cire, Jā-
nis Frišvalds, Liene Linde, Valts Miķelsons. — Rīga : Latvijas Laikmetīgās mākslas 
centrs, 2021.

12 : laikmetīgās mākslas festivāls = Contemporary Art Festival : 04.09.-
31.10.2021. : katalogs. — 144, [7] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8981-0-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šogad festivāla „Survival Kit” apmeklētāji tika aicināti doties uz Rīgas me-
moriālajiem muzejiem. Festivāla vietu izvēle palīdz atsegt arī tā tēmu, aicinot pievērst uzmanību 
individuāliem stāstiem kolektīvās atmiņas kontekstā un sabiedrības novecošanās jautājumiem.

UDK	 7.079(474.362.2)(083.824)+7.038(083.824)

Kopkataloga Id: 001056506
Survival Kit / kuratores un ievada autores: Joanna Varša, Ovula Durmusoglu ; sa-
stādītāja un redaktore Zane Zajančkauska ; dizains: Ilze Kalnbērziņa-Prā, Tatjana 
Raičiņeva ; literārā redakcija: Ilze Jansone, Uldis Brūns ; tulkojumi: Ieva Cire, Jā-
nis Frišvalds, Liene Linde, Valts Miķelsons. — Rīga : Latvijas Laikmetīgās mākslas 
centrs, 2021.

12 : laikmetīgās mākslas festivāls = Contemporary Art Festival : 04.09.-
31.10.2021. : katalogs. — 1 tiešsaistes resurss (79 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
4,55 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Teksts paralēli lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 9789934898105 (kļūda).

UDK	 7.079(474.362.2)(083.824)+7.038(083.824)

Kopkataloga Id: 001056170
Український мистецтвознавчий дискурс : колективна монографія / ре-
дактор В.В. Карпов ; Міністерство культури та інформаційної політики, на-
ціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — Рига : Baltija 
Publishing, [2020]. — 369 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
588-58-7 (iesiets).
UDK	 7(477)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001057517
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes diplomprojektu gadagrā-
mata = Riga Technical University Faculty of Architecture Graduation Yearbook / 
[ievads]: Uģis Bratuškins ; sastādītāji: Luīze Eglīte, Laima Daberte ; koncepcija 
un dizains: Luīze Eglīte, Laima Daberte, Klāvs Galenieks, Sintija Erte, Edgars Ba-
riss. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021.

2020/2021, Distance. — 69 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 29 cm. — Ietver 
ziņas par arhitektiem. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934226106. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-22-610-6 (brošēts).

UDK	 72.071.5(474.3)(058)+711.4(474.3)(058)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056301
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056170
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057517
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78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001057953
Hanovs, Deniss. Sarkanā samta stāsti : Eiropas kultūras vēsture operā / Deniss 
Hanovs ; grāmatas un vāka dizains: Daniils Vjatkins ; redaktore Inta Rozenval-
de. — Rīga : Zinātne, 2021. — 365, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
341.-343. lpp. un personu rādītājs: [344.-366.] lpp. — ISBN 978-9934-599-20-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Deniss Hanovs vairākus gadus Latvijas Radio 3 ir vadījis operas vēsturei vel-
tītus raidījumus, kuru pārstrādātu saturu viņš apkopojis grāmatā. Autors izvēlējies 15 operas, 
par kurām tiek stāstīts saistībā ar plašu kultūras, mākslas, mūzikas, literatūras, sociāli politiskās 
u.tml. vēstures fonu. Viņa pieeja ir ļoti laikmetīga, holistiska, viņam labi padodas atklāt katras 
aplūkotās operas horizontālos un vertikālos kontekstus, proti, parādīt konkrētā darba saistību 
ar tā laika norisēm citās laikmetīgajās sabiedrības dzīves jomās, kā arī atsegt ideju attīstību laika 
gaitā, atbalsis no iepriekšējiem laikiem un ideju tiekšanos nākotnē.

UDK	 782.1:316.74

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 001056606
Elmrūta, Osa. Nekad nepārtrauciet apskauties : „Glada Hudik” teātra aktieru 
domugraudi un atziņas / Osa Elmrūta ; tulkojums no zviedru valodas: Renāte 
Meija ; literārā redaktore Dace Romanovska ; grafiskais noformējums: Anna Lie-
piņa. — [Rīga] : [Renāte Meija], [2020]. — 107, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
22 cm. — Oriģinālnosaukums: Sluta aldrig kramas. — ISBN 978-9934-23-204-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Kāpēc būt sliktam, ja vari būt laipns?” „Cilvēks aug ne tikai garumā, arī dvē-
sele aug.” Tie ir tikai daži domugraudi no šīs asprātīgās un pārdomas rosinošās grāmatas, kurā 
apkopotas „Glada Hudik” (Zviedrija) teātra aktieru atziņas. Nav gatavu recepšu, kā rīkoties — 
dzīve ir šeit un tagad. Aktieri palīdz grūtībās saskatīt vieglo.

UDK	 792.9(485)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057953
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056606
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001058124
Grebņevs, Aleksandrs. Grebļa effekts : citāti, 2018.-2021. gads / Aleksandrs 
Grebņevs. — [Saldus novads] : [Valters Dakša], [2021]. — 56 nenumurētas lpp. ; 
21 cm. — „Mums visi dokumenti būs в порядке”—Uz 4. vāka. — Bez lingvistiska 
satura. — ISBN 978-9934-8942-0-6 (brošēts) ; ISBN 9789934894220 (kļūda).
UDK	 82-7

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001056323
Arhangeļska, E. Просто по-русски : krievu valoda 5. klasei : mācību grāmata / 
E. Arhangeļska. — Rīga : Retorika A, 2021. — 124 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — „Mā-
cību grāmata. Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministri-
ja 2021. gadā”—Titullapā. — Mācību komplektā ietilpst: mācību grāmata, darba 
burtnīca, CD, grāmata skolotājam un pārbaudes darbi. — ISBN 978-9934-568-
53-4 (iesiets).
UDK	 811.161.1’243(075.2)

Kopkataloga Id: 001056319
Arhangeļska, E. Просто по-русски : metodiskie materiāli 5. klasei / E. Arhan-
geļska. — Rīga : Retorika A, [2021]. — 114, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Mācību 
komplektā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, CD, metodiskie materiāli, 
pārbaudes darbi. — ISBN 978-9934-568-55-8 (brošēts).
UDK	 811.161.1’243(072)

Kopkataloga Id: 001056156
Challenges and Achievements of European Countries in the Area of Philological 
Researches : collective monograph / editorial board: Michele Bugliesi, Zymom-
rya Ivan Mykolaiovych ; Ca’Foscari University of Venice, Uzhhorod National Uni-
versity. — Riga ; Venice, Italy : Baltija Publishing, 2020. — 338 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts angļu un ukraiņu valodā. — ISBN 978-9934-26-027-8 (brošēts).
UDK	 81’1(082)+80(082)

Kopkataloga Id: 001056304
Scientific Developments of European Countries in the Area of Philological Rese-
arches : collective monograph / editorial board: Tomasz Borowiak, Adam Wró-
bel ; Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. — Riga ; Wloclawek, Poland : Bal-
tija Publishing, 2020.

Part 1. — vi, 326 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-588-56-3 (brošēts).

UDK	 81’1(082)+80(082)

Kopkataloga Id: 001056307
Scientific Developments of European Countries in the Area of Philological Rese-
arches : collective monograph / editorial board: Tomasz Borowiak, Adam Wró-
bel ; Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. — Riga ; Wloclawek, Poland : Bal-
tija Publishing, 2020.

Part 2. — i-iv, 327-682 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-588-56-3 (brošēts).

UDK	 81’1(082)+80(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058124
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056323
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056156
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056304
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056307
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Kopkataloga Id: 001053471
Valsts valodas centrs. Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata / Valsts valodas 
centrs. — [Rīga] : Valsts valodas centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (131 lp., 
PDF) : tabulas ; 1,50 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 811.111’255=174(035)+34(474.3)(083.7)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001055140
Latgaliešu rakstu valoda 1.-9. klasei : mācību priekšmeta programmas paraugs / 
izstrādāja Aelita Andrejeva, Veronika Dundure, Anna Vulāne, Vanda Žulina ; zi-
nātniskā recenzente Dr.philol. Sanita Martena ; mācību satura recenzente Laila 
Budreviča. — [Rēzeknes novads] : [Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēs-
tures skolotāju asociācijas nodibinājums], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (110 lp., 
PDF) ; 2,99 MB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-9000-1-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību priekšmeta „Latgaliešu rakstu valoda” mērķis ir attīstīt skolēna latga-
liešu rakstu valodas kompetenci, lai varētu pilnvērtīgi sazināties latgaliski, apzināties latgaliešu 
rakstu valodas nozīmi personības attīstībā, latviskās identitātes un kultūras saglabāšanā, latvie-
šu literārās valodas apguvē, iekškultūras un starpkultūru dialoga veidošanā.

UDK	 811.174’282(073)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001057717
Vuds, Toms. Noslēpumainais : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi 
Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 459 lpp. ; 
21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: A Quiet Man. — ISBN 
978-9934-25-027-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasūtījuma slepkava Viktors pēc uzdevuma veikšanas uz pāris dienām apme-
tas nomaļā Kanādas viesnīcā, izliekoties par makšķernieku. Viņš ieplānojis nogaidīt pāris dienu 
un tad izgaist bez pēdām. Bet, kad piepeši pazūd kāda viesnīcas darbiniece un viņas dēlēns, Vik-
tors paliek, jo saprot — tikai viņš spēs abus atrast. Viktors sāk iztaujāt vietējos. Dažiem tas ne-
patīk, jo draud atklāties viņu netīrais bizness. Šie cilvēki domā, ka būs viegli tikt galā ar Viktoru. 
Viņiem nav ne jausmas, cik bīstams ir šis noslēpumainais klusētājs.

UDK	 821.111-312.4

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001056637
Vebstere, Džīna. Dārgais ienaidniek! : romāns / Džīna Vebstere, teksts un ilus-
trācijas ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; vāka dizaina autore Ingu-
na Kļava Švanka ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. — 297, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Dear Enemy. — ISBN 978-
9934-0-9103-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Dārgais ienaidniek!” ir turpinājums romānam „Garkājtētiņš”, ko 
jau vairāk nekā gadsimtu pazīst visā pasaulē, un kas aizrāvis un saviļņojis vairākas lasītāju pa-
audzes. Džūdija ir laimīgi precējusies ar savu Garkājtētiņu — Džervisu Pendltonu. Viņi nolemj, 
ka par Džona Grīra bērnu patversmes priekšnieci un reformu īstenotāju jākļūst Sallijai — neval-
dāmi enerģiskai, apņēmīgai un arī spītīgai sarkanmatei. Līdzīgi kā „Garkājtētiņš”, arī šis romāns 
rakstīts vēstuļu formā, tajā ievīta gan satraucoši romantiska stīga, gan skan dzīvespriecīgi smiek-
li, un, to lasot, palaikam jānotrauš aizkustinājuma asaras.

UDK	 821.111(73)-93-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053471
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055140
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057717
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056637
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821.113.4  Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001058361
Bliksena, Karena. Pēdējie stāsti / Karena Bliksena ; no dāņu valodas tulkojis un 
pēcvārdu sarakstījis Pēteris Jankavs ; tulkojuma recenzents Karstens Lomholts ; 
redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku dizains. — Rīga : Dienas Grā-
mata, [2021]. — 366, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Sidste fortællinger. — 
ISBN 978-9934-595-36-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dāņu rakstnieces K. Bliksenas „Pēdējie stāsti” gan nekļuva par viņas pēdējo 
darbu, kā vedina domāt nosaukums, bet gan par priekšpēdējo viņas dzīves laikā iznākušo grāma-
tu, tomēr tieši „Pēdējie stāsti” pamatoti tiek uzskatīti par viņas daiļrades vainagojumu.

UDK	 821.113.4-3(081.2)

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001057225
Volunds, Eliass. Rokasgrāmata supervaroņiem / Eliass un Agnese Volundi ; at-
bildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; tulkojums latvie-
šu valodā: Pēteris Jankavs. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021].

1. daļa, Rokasgrāmata. — 85, [8] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots no zviedru 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Handbok för superhjältar. 1, Handboken. — 
ISBN 978-9934-15-981-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēkšņi Līsa ieraudzīja grāmatu, kas it kā izstaroja gaismu. Uz muguriņas bija 
rakstīts „Rokasgrāmata supervaroņiem”. Grāmata it kā uzrunāja viņu, lūdzot to paņemt rokās. 
Jaunajā skolā Lisu izsmej un pazemo pusaudžu banda, un viņa bēg uz bibliotēku, lai paglābtos no 
vajāšanas. Kādu dienu viņa atrod grāmatu, kurā aprakstīts kā trenēties, lai kļūtu par supervaroni. 
Vai tas ir iespējams? Aizraujoša grāmata par meiteni, kura nepadodas un sāk rīkoties.

UDK	 821.113.6-93-32

821.134.1  Katalāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001057215
Ļenasa, Anna. Krāsu mošķis iet bērnudārzā / Anna Ļenasa ; no katalāņu valodas 
tulkojusi Dace Meiere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 33 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: El monstre de colors va a l’escola. — 
ISBN 978-9934-15-973-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krāsu mošķa piedzīvojumi turpinās. Šoreiz Mošķim jādodas bērnudārzā, bet 
viņš pat nezina, kas tas ir! Vai tie ir bīstami džungļi? Noslēpumaina pils ar briesmoņiem? Lidojošs 
burvju mākonis? Bērnudārzs? Kā tur būs? Krāsu Mošķis ir satraucies. Šorīt viņam pirmo reizi jā-
dodas uz bērnudārzu. Neuztraucies, Mošķi! Tevi gaida jauns piedzīvojums un daudz draugu! Soli 
pa solim Mošķis kopā ar lasītāju iepazīs bērnudārza telpas un nodarbības, un drīz visas bailes 
pazudīs!

UDK	 821.134.1-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058361
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057225
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057215
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821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001056107
Prigovs, Dmitrijs A. Manas dzīves laikā : dažādu gadu dzejas izlase / Dmitrijs A. 
Prigovs ; no krievu valodas atdzejojis, sastādījis un priekšvārdu tulkojis Ilmārs A. 
Šlāpins ; redaktors Aivars Eipurs ; priekšvārda autors Dmitrijs Kuzmins ; māksli-
nieks Andris Breže. — Rīga : Neputns, [2021]. — 176, [3] lpp. : portrets ; 17 cm. — 
ISBN 978-9934-601-20-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pateicoties I. Šlāpina ierosmei, padomju disidenta Dmitrija Prigova daždažā-
dās dzejas intonācijas un motīvi mums atklājas arī latviešu valodā — viņš atdzejojis un sastādījis 
izlasi. Savas ieceres Prigovs īstenojis kā dzejā, tā mākslā. „Viņaprāt, mūsdienu vai postmodernais 
mākslinieks pirmām kārtām ir tas, kurš rada koncepciju — mākslinieka darba auglis ir ideja, 
nevis pats mākslas darbs. Pašu mākslas darbu pēc tam var izgatavot jebkurš… Reiz intervijā viņš 
teica, ka ir uzrakstījis nevis dzejoli, bet shēmu un pēc šīs shēmas jebkurš var turpināt rakstīt,” 
stāsta izlases sastādītājs.

UDK	 821.161.1-1

Kopkataloga Id: 001056263
Эзериня, Светлана. С тобой, моя Латгалия… / Светлана Эзериня ; художе-
ственное оформление: Иварс Вимба ; ответственный редактор Кристине 
Лапиня. — Рига : Jumava, [2021]. — 86, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-20-488-3 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001057183
Dmuhovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte / Rasa Dmuhovskiene ; mākslinieks 
Gintars Jocjus ; tulkojusi un atdzejojusi Jana Egle ; atbildīgā redaktore Līva Kuk-
le. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021].

3. grāmata. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Skruz-
dėliukas Nežiniukas. 3 knyga. — ISBN 978-9934-15-970-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai Tu zini, cik vēzim kāju? Kāda ir peles ligzda? Kas guļ ar kājām gaisā? 
Kā skudras dzēš ugunsgrēku? To visu ir uzzinājusi skudriņa Kāpēcīte un ar prieku izstāstīs Tev! 
Ziņkārīgajai skudriņai trešajā grāmatā ir daudz piedzīvojumu. Viņa dodas ceļojumā zem ūdens 
un pēta dziļus tuneļus. Taču visnozīmīgākais ir tas, ka Kāpēcīte ne vien palīdz bērniem iepazīt 
dažādus dzīvniekus, bet arī stāsta, kā aizsargāt dabu.

UDK	 821.172-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001056862
Gailīte, Anna Skaidrīte. Aleksandras pasakas par vasaru / Anna Skaidrīte 
Gailīte ; māksliniece Agija Staka ; redaktore Aija Lāce. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 70, [14] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9984-36-425-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Annas Skaidrītes Gailītes pasakas ir tēlaina un izteiksmīga dzimtenes dabas 
mācība, kas, ņemot talkā pasakas labestīgo burvību, ieved bērnu smalkās un precīzi izjustās Lat-
vijas dabas norisēs. To apdzīvo putni, kukainīši, zivis un meža zvēri, zied pļavu puķes. Pasaku 
varoņi ir Viszinis, Čučuriņš, Vasariņa un negantais Grabonis.

UDK	 821.174-93-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056107
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056263
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057183
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056862


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 18, 16.–30. septembris

33

Kopkataloga Id: 001057463
Kalniņa, Dzintra. Dzīve kā piedzīvojums / Dzintra Kalniņa ; mākslinieciskais no-
formējums: L. Rimicāne. — Rīga : Avots, [2021]. — 118 lpp. : ilustrācijas ; 11 cm. — 
ISBN 978-9934-590-32-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā sniegtās atziņas ļaus paskatīties uz dienu un cilvēkiem citādāk. Pa-
sapņo! Parosies! Dzīvo un izbaudi dzīvi, kā senā teicienā: „Dzīvam dzīvē dzīva dzīve”.

UDK	 821.174-84

Kopkataloga Id: 001057237
Kokareviča, Elīna. Rēgi : stāstu cikls / Elīna Kokareviča ; ilustrēja Līva Pakal-
ne-Fanelli ; literārā redaktore Inga Gaile ; dizains: Evija Štelpa un Ilze Kalnbērzi-
ņa-Prā. — Rīga : Valodu māja, [2021]. — 268, [3] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 
978-9934-8611-7-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Deviņu stāstu ciklā fiktīva vēstītāja (viena vai vairākas) subjektīvi izklāsta 
savu no citiem slēpto dzīvi. Lielā mērā stāsti nav par ārējās dzīves notikumiem, bet gan par jūtām 
un sajūtām, ko sieviete (vai sievietes) pieredz, atrodoties noteiktā dzīves situācijā vai saskaroties 
ar ārējās pasaules notikumiem un īpaši — ar citiem cilvēkiem.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001057477
Nezālīte. Arbūzs : Nezālītes rindu krājums / māksliniece Lāsma Semerova. — 
[Salaspils novads] : [Agnese Reķe], [2021]. — 70, [1] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — 
ISBN 978-9934-23-455-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nezālītes pirmajā dzejoļu un rindu krājumā ļauts ielūkoties sievietes pasau-
lē, sarunā ar sevi un vīrišķo, alkās pietuvināties īstai mīlestībai un izdzīvot to.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001055502
Nilenders. Elektriskais zirgs : liriku krājums / Nilenders, teksts, ilustrācijas, no-
formējums. — [Rīga] : Nilenders, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (120 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 3,51 MB. — ISBN 978-9934-23-464-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Krājuma mērķis ir mēģinājums radīt emocionālu un refleksīvu triangulāciju, 
kuras pamatā ir autors, lasītājs un vārdi. Visa sākums ir emocija. Autors vēlas šo emociju ne vien 
izteikt (tam pietiktu ar emocijas nosaukumu: laimīgs, dusmīgs, apjucis, vīlies utt.), bet likt to sa-
just un pārdzīvot. Tāpēc, pat ja tas ir rakstīts teksts, tas pamatā ir paredzēts izrunāšanai, vismaz 
mentālai izrunāšanai…

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001055504
Nilenders. Elektriskais zirgs : liriku krājums / Nilenders, teksts, ilustrācijas, no-
formējums. — [Rīga] : Nilenders, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrā-
cijas ; 1,33 MB. — ISBN 978-9934-23-463-7 (ePUB).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001057432
Puče, Armands. Jauna vīrieša portrets / Armands Puče ; literārā redaktore An-
tra Rēķe ; mākslinieks Edgars Švanks. — [Rīga] : [Mediju Nams], 2021. — 382, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-756-25-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Par kultūru, vergiem un garīgumu. Par zilajiem vaļiem, pirātiem un morāli. 
Par olimpiskajām spēlēm, holokaustu un internetu. Par nēģeriem, izmešu kvotām un saules bate-
rijām… Kāpēc latvieši domā, ka viņi dzīvojuši 700 gadus verdzībā? Tāpēc, ka to uzrakstījuši vācu 
garīdznieki septiņpadsmitajā gadsimtā. Kāpēc somiem un leišiem valstu himnās nav pieminēts 
Dievs, bet lielākā daļa no pasaules savā lielajā dziesmā no tā nav atteikusies? Kāpēc baznīcu ne-
kustamie īpašumi nav aplikti ar nodokli — ja reiz valsts un baznīca ir nodalīta? Ko mēs sev apkārt 
redzam, un — ko mums vēlas pateikt? Ko mums iestāsta?

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057463
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057237
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057477
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055502
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055504
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057432
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Kopkataloga Id: 001058113
Pudure, Ieva. Klusēšanas zvērests : romāns / Ieva Pudure ; vāka dizaina autore 
Sabīne Uzare-Brēdiķe. — [Priekuļu novads] : [Sava grāmata], [2021]. — 265 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-604-36-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis ir autores debijas romāns, izdomas auglis, kurā daudz kas sajaucies ar 
bērnības iespaidiem par dzīvi Talsos padomju laikos. Savā būtībā šis romāns cildina ikvienu, kurš 
izvēlas klausīt savas sirdsapziņas balsij un rīkoties taisnīgi, neatkarīgi no savas pārliecības. Auto-
re no pieredzes zina, cik šķietami mazi laipnības žesti var mainīt kāda cilvēka dzīvi uz labo pusi. 
Mums ir šī iespēja būt vienotiem garā un vienam otru atbalstīt.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001056603
Satikšanās / sastādītājas: Aina Karele, Mirdza Kerliņa ; dizains: Anda Norde-
na. — Cēsis : Kultūras biedrība „Harmonija”, 2021. — 224 lpp. : ilustrācijas, portre-
ti ; 21 cm. — Autori: Aina Karele, Valensija Oša, Sarmite Feldmane, Astrīda Kamša, 
Sarma Enere, Valdis Atāls, Sarmīte Bergholde, Daina Brence, Zane Brente-Bran-
tiņa, Agnese Caunīte-Bērziņa, Marta Cimdiņa, Inga Čupranova, Lauma Daugiša, 
Eva Dortāne, Irēna Dvinska, Kristaps Dvorņiks, Valentīna Dzinēja, Sarma Enere, 
Lorna Erla, Andra Gulbe Dzidra Inkina, Inese Jumare, Ināra Kacere, Gundega Ka-
naviņa, Mirdza Kerliņa, Ģirts Krauklis, Nadīna Liepiņa, Smaida Maskina, Jānis 
Mājenieks, Dzidra Medvedjeva, Regīna Melzoba, Anita Ozola, Dzidra Olengovoča, 
Olga Radziņa, Zinaīda Rasa, Elita Reinharde, Līga Rimša-Eglīte, Jānis Rīts, Daina 
Rubule, Modra Selga, Māra Sproģe, Leons Staris, Ilona Treija, Andris Vilders, Zin-
tis Zīme. — ISBN 978-9934-8898-3-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ar atvērtību un radošā skatījumā „Harmonijas” 45 dalībnieki dzejā, prozas 
darbos, gleznās un fotogrāfijās vēlējās parādīt Cēsu kultūras bagātības, cilvēku emocionālās sa-
jūtas, pārdomas par sevi un šo laiku, par vēstures griežiem, par personībām: gleznotāju Kārli 
Baltgaili, tēlnieci Birutu Grīsli, rakstnieku Miervaldi Birzi, maestro Imantu Kokaru un citiem, kuri 
ierakstījuši savu vārdu Cēsu un Latvijas vēsturē.

UDK	 821.174(082)+75.071.1(092)

Kopkataloga Id: 001056178
Urbāne, Diāna. Baskājainie stāstiņi / Diāna Urbāne ; dizains: Vadislava Krupma-
ne. — [Rīga] : [Autorizdevums], [2021]. — 28 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
Izdevumā dizaina autores vārds norādīts nepareizi: Vadislava Krupmane, pareizi 
jābūt: Vladislava. — ISBN 978-9934-23-436-1 (brošēts).
UDK	 821.174-992+821.174-94

Kopkataloga Id: 001056176
Urbāne, Diāna. Lielās kabatas dzejolīši / Diāna Urbāne ; dizains, ilustrācijas: Va-
dislava Krupmane. — [Rīga] : [Autorizdevums], [2021]. — 35 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Vāka noformējumam izmantota Vladislavas Krupmanes glezna „Pļa-
vas”. — Izdevumā dizaina un ilustrāciju autores vārds norādīts nepareizi: Vadis-
lava Krupmane, pareizi jābūt: Vladislava. — ISBN 978-9934-23-435-4 (brošēts).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058113
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056603
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056178
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056176
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Kopkataloga Id: 001056594
Venters, Egīls. Lūnas impērijas hronika / Egīls Venters ; redaktors Arturs Han-
sons ; Sarmītes Māliņas vāka noformējums. — [Rīga] : [Autorizdevums], [2021]. — 
135 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-383-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Lūnas impērijas hronika” sarakstīta postapokaliptiskās literatūras žanrā, 
kas pazīstams jau no Vecās derības stāsta par Noasu. Grāmata turpina romānu ciklu par Atlan-
tīdu, kas aizsākās 2015. gadā ar romānu „Atlantīda, kāda tā ir”. Tā ir vienlaikus grēksūdze, apo-
kalipse, poēma un mistērija, bet vai tā ir hronika? Kādu gan hroniku var uzrakstīt par salu, kas 
nogrimusi pirms desmit tūkstoš gadiem? Tomēr pienāk brīdis, kad neizturamo tagadni panāk vēl 
šausmīgākā pagātne…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001056091
Vēlos pārtapt ābeļziedā : Talsu 2. vidusskolas jauno autoru 23. gadagrāmata / 
teksta atlase un sakārtojums: Maija Laukmane ; mākslinieciskais iekārtojums: 
Zigurds Kalmanis ; Talsu 2. vidusskolas literātu studija. — [Talsi] : Aleksandra 
Pelēča lasītava, [2021]. — 123 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
UDK	 821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 001056998
Zīle, Monika. naktsgrāmata : pamodinātu atmiņu balsis : stāsti un pastāsti / Mo-
nika Zīle ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; 
redaktore Dzintra Zālīte ; grāmatas dizains: Indulis Martinsons. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2021]. — 285, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-966-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Naktsgrāmata” ir autores atmiņu stāsti — spridzīga latgaliska kolorīta pie-
pildītās bērnības un jaunības ainas, darba gadu notikumi, līdzcilvēku uzticētie personiskie pār-
dzīvojumi. Katra epizode atklāj laikmetu un autores precīzi novēroto un raksturoto cilvēka dabu. 
Bērnības garšas un neaptveramie raduraksti, romantika un mistika, staigājošs slīkonis un viena 
vakara līgavainis Maskavā — gribi tici, gribi netici! Bet it viss ir balta vai, pareizāk sakot, raibu 
raibā patiesība, tik intriģējoša, ka ne atrauties…

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001057728
Рижский альманах / редактор Сергей Морейно ; составители: Василий Ка-
расев, Сергей Морейно, Мильда Соколова ; иллюстрации: Алексей Гераси-
мов. — Rīga : Literatūras Kombains, 2021.

№ 1 (16). — 327, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-8865-8-4 
(brošēts).

UDK	 821.174-1(082)+821.161.1-1(474.3)(082)+ 
	 +821.174-3(082)+821.161.1-3(474.3)(082)

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001057359
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Latvija, [2021].

Uz bibliotēku. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Based on the 
TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville Astley and Mark Baker”—
Iespiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig 
and the Library Visit. — ISBN 978-9934-27-044-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cūciņa Pepa un viņas brālis Džordžs vēlas jaunus stāstus pirms miedziņa, 
tāpēc dodas uz bibliotēku. Vai viņi tur atradīs aizraujošas bērnu grāmatas?

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056594
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056091
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056998
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057728
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057359
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Kopkataloga Id: 001057362
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Latvija, [2021].

Velosipēdu sacīkstes. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Based 
on the TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville Astley and Mark 
Baker”—Iespiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Peppa Pig. Bicycle Race. — ISBN 978-9934-27-043-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pepa gribētu braukt tikpat ātri kā draugi, bet viņas velosipēdam vēl arvien ir 
sānu riteņi. Vai cūciņa iemācīsies noturēt līdzsvaru bez tiem?

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 001057422
Stāsti omulīgam vakaram / [teksts]: Jenny Jinks, Jackie Andrews, Fiona Cooley ; 
[ilustrācijas]: Angel Hewitt, Lesley Smith, Mary Lonsdale ; tulkojusi Dace An-
džāne ; redaktore Līga Grīnfelde. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 70, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Five-Minute Bedtime Tale. — ISBN 978-9934-27-011-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā krājumā apkopoti īsi, aizraujoši stāsti, kas rosinās iztēli, pilnveidos bēr-
na vārdu krājumu un sniegs ierosmi jaukām sarunām!

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 001057426
Vinnijs Pūks / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : 
Story House Egmont, [2021].

Sirsnīgi miedziņa stāsti. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — „Based on the „Win-
nie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard”—Iespiedziņās. — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh. My First Bed-
time Storybook. — ISBN 978-9934-27-006-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā krājumā apkopoti seši sirsnīgi stāsti, ko bērni ar prieku aicinās lasīt un 
pārlasīt vakaros pirms gulētiešanas.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057362
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057422
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057426
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001056285
Liepiņa, Ilga. Inčukalna novads : 2009-2021 / sastādītāja Ilga Liepiņa ; atbildīgā 
redaktore Liene Soboļeva ; grafiskais noformējums: Ivars Vimba ; [priekšvārds]: 
Aivars Nalivaiko, Ludmila Vorobjova. — Rīga : Jumava, [2021]. — 175 lpp. : ilustrā-
cijas, portreti ; 23 cm. — ISBN 978-9934-20-490-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Inčukalna pagastam ir sena un bagāta vēsture. Vēl tikai pirms dažiem gadiem 
daudzas vietas gan pilsētā, gan ārpus tās izskatījās nesakoptas. Šodien ir sakopts viss Inčukalna 
novads, sākot no Straujupītes krastiem Vangažos līdz Gaujas ciematam un no tēlainā Aleksandra 
parka Inčukalna sirdī līdz pastaigu takai pie Medību pils. Inčukalna novads un Vangažu pilsēta 
šajos pēdējos gados ir kļuvusi par iecienītu vietu jaunajām ģimenēm, kas pārceļas šeit uz dzīvi, jo 
te ir viss, kas vajadzīgs, lai dzīvotu un strādātu veselīgā vidē.

UDK	 908(474.362)

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

Kopkataloga Id: 001056059
Heterlijs, Ovens. Baltijas atklātnes / Ovens Heterlijs ; literārā redaktore Kristī-
ne Budže ; priekšvārds: Kirils Kobrins ; tulkotāji: Andris Kuprišs, Arvis Viguls ; 
dizains: Aleksejs Muraško. — [Rīga] : Орбита, [2021]. — 139 lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — (Sērija „Publiskā telpa” ; IIII [4]). — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 
978-9934-591-11-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Baltijas atklātnes” ir pirmais O. Heterlija tulkojumu izdevums latviski. Grā-
matu sērijā „Publiskā telpa” iekļautā grāmata veidota, apkopojot pēdējos gados uzrakstītās esejas 
un fragmentus no citiem krājumiem. Esejas veltītas Baltijas reģionam gan kā postpadomju telpai, 
gan kā Eiropas sociāldemokrātijas pasaulei. Latvijas raksturošanai Ovens Heterlijs izvēlējies Kul-
dīgu un Ventspili.

UDK	 913(4)

Kopkataloga Id: 001056116
Ruka, Elvita. Paradīze ir tikai vieta uz zemes / teksts un fotogrāfijas: Elvita 
Ruka ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas 
Grāmata, [2021]. — 269, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Grāmatā ietverta Māras 
Misiņas dzeja. — ISBN 978-9934-595-44-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Elvitas Rukas grāmatā personiskie ceļojumu iespaidi sapludināti ar ieskatu 
kultūrvēsturē un dažādās reliģijās, veidojot koncentrētu, dinamisku un emocionālu vēstījumu 
par cilvēces daudzveidību. Stāsti aptver Azerbaidžānu, Beninu, Dāniju, Indiju, Izraēlu, Kolumbiju, 
Krieviju, Lielbritāniju, Mongoliju, Sumatru, Togo, Ukrainu, Vidusāzijas valstis un to, kas cilvēcei 
kopīgs — ticību, ka viss būs labi. Paradīze šajā grāmatā nav reliģisks termins, bet aicinājums 
sajust skaisto, labo un īsto, kas mums ir dots uz Zemes.

UDK	 910.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056285
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056059
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056116
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930  Vēstures zinātne. Historiogrāfija

Kopkataloga Id: 001057860
Brancis, Māris. Trimdas archīvu mājupceļš : palīgs un rosinātājs vēstures liecī-
bu saglabāšanā / sastādīja Māris Brancis ; redaktore Ligita Kovtuna. — [Rīga] : 
Laika grāmata, [2021]. — 112 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Padomju okupācijas gados veidotā Latvijas vēsture ir vienpusēja. Latvijas 
vēsturisko materiālu neatņemama sastāvdaļa ir trimdā radusies dokumentācija, jo tieši tur tika 
uzturēta ideja par Latvijas valstiskuma kontinuitāti, par okupācijas prettautisko raksturu. Vēl 
pirms valstiskās neatkarības atgūšanas, tiklīdz radās iespēja, uz dzimteni sāka sūtīt dažādas do-
kumentārās liecības par Rietumos dzīvojošo latviešu sabiedrisko, kultūras un izglītības darbību.

UDK	 930.25(=174)+069(=174)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001053448
Čakša, Valda. Politiski represēto dzīvesstāsti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 
mutvārdu vēstures arhīvā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Valda Čakša ; 
kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Lāsma Drozde ; Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (360 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 41,58 MB. — Bibliogrāfija dažu rak-
stu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789984440002 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Pievēršoties mutvārdu vēsturei un arhivējot dzīvesstāstus kā izpētes avotus, 
RTA topošajiem vēsturniekiem tika izvirzīts tālejošs mērķis — saglabāt dažāda sociālā statusa 
cilvēku intervijās ietvertās vēstures notikumu vai procesu liecības un izmantot tās pagātnes, pre-
cīzāk — konkrēta sociāla notikuma norises detaļu, kā arī to seku rekonstrukcijā.

UDK	 94(474.384.2)(093.3)

Kopkataloga Id: 001056222
Петрик, Артем. Епоха великих надій: нариси історії міжвоєнної Литви 
(1918-1940) / Артем Петрик ; Клайпедський університет. Інститут історії та 
археології Балтійського регіону. — Riga : Baltija Publishing ; Odesa : Helvetica ; 
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. — 380 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
kartes, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 302.-317. lpp. — Teksts ukraiņu valodā, 
kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-588-48-8 (iesiets).
UDK	 94(474.5)”1918/1940”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057860
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053448
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056222
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94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001056275
Butulis, Ilgvars. Latvijas vēsture / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda ; foto: Vilis Rī-
dzenieks. — Labots un papildināts ceturtais izdevums. — Rīga : Jumava, [2021]. — 
294, [1] lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 
978-9934-20-487-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvija ir teritorijas ziņā maza zeme ar nelielu iedzīvotāju skaitu, kas allaž 
atradusies satiksmes ceļu un lielvalstu ģeopolitisko interešu krustpunktā, tādēļ autori iespēju ro-
bežās skata savas zemes pagātni Baltijas jūras reģiona un Eiropas vēstures kontekstā. Akcentējot 
politiskās vēstures notikumus, autori vienlaikus ataino arī saimnieciskās un kultūras vēstures 
norises.

UDK	 94(474.3)

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=001056275
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