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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 001057081
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Lat-
vijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences programma : Rīga, 
2021. gada janvāris-aprīlis = 79th International Scientific Conference of the Uni-
versity of Latvia: Programme : January-April, 2021 / izdevumu sagatavojis Latvi-
jas Universitātes Zinātnes departaments ; eksperte Kristīne Kārkliņa un vecākā 
eksperte Aija Erta. — [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(246 lp., PDF) ; 2,57 MB. — Saturs latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
692-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  LU konferencē piedalījās 16 511 dalībnieki. LU zinātnieki, docētāji un viesi 
nolasīja 1780 referātus un prezentēja 152 stenda referātus, no kuriem 670 referāti un 7 stenda 
referāti — dabas zinātnēs, 308 referāti — humanitārajās zinātnēs, 155 referāti un 145 stenda refe-
rāti — medicīnas un veselības zinātnēs, 574 referāti — sociālajās zinātnēs un 73 starpdisciplināri 
ziņojumi.

UDK	 001(062)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001057605
Kalenyuk, Iryna. Intellectual Leadership in Global Space / Iryna Kalenyuk, Lud-
mila Tsymbal, Antonina Djakona ; ISMA. — [Rīga] : ISMA, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (93 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,13 MB. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-891-17-0 (PDF).
UDK	 005.322

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001060222
Dagiene, Rasa. Dzīvnieki rotaļājas : krāsojamā grāmata / Rasa Dagiene ; no an-
gļu valodas tulkojusi Diāna Romanoviča ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 18 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilus-
trācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Žaidžia namuose. — ISBN 978-9934-0-
9610-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties ar šiem jaukajiem mīļdzīvniekiem! Tie raugās mums pretī ar tik 
mīļām actiņām. Viņi ar nepacietību gaida tikšanos ar tevi, lai pastāstītu par savām iemīļotajām 
nodarbēm. Izkrāso dzīvnieciņus un izrotā grāmatu ar košajām uzlīmēm!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057081
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057605
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060222
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Kopkataloga Id: 001060939
Ķepu patruļa : kucēnu Ziemassvētku uzdevumi / tulkojis Mārtiņš Karelis. — 
Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — 
ISBN 978-9934-27-042-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sagatavojies piedzīvojumu pilniem Ziemassvētkiem ar čaklajiem palīgiem — 
Ķepu patruļas kucēniem. Raksti vēstuli Ziemassvētku vecītim, cep neticami gardus svētku cepu-
mus, ceļo sniega labirintā, kā arī pildi daudz citu aizraujošu uzdevumu, ko atradīsi šajā grāmatā!

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001060949
L.O.L. Surprise! : burvīga krāsošana. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 24 
nenumurētas lpp., [2] lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no an-
gļu valodas. — Oriģinālnosaukums: L.O.L. Surprise Coloring Book. — ISBN 978-
9934-27-048-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai esi gatava krāsu ballītei? Sameklē savus iecienītākos krāsu zīmuļus, flo-
māsterus vai krītiņus un piešķir visburvīgākos toņus L.O.L. Surprise lellēm šajā grāmatā.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001060967
Ledus sirds : krāso pēc cipariem! : krāsojamais albums / Disney. — Rīga : Story 
House Egmont, [2021]. — 16 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 24 cm + 8 krāsas un 
ota. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen Paint by Num-
bers. — ISBN 978-9934-16-965-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsot ir tikpat vienkārši kā aizskaitīt līdz trīs! Pievienojies Annai, Elzai un 
viņu draugiem šajā aizraujošajā krāsu izaicinājumā! Grāmatai pievienota palete ar astoņām krā-
sām un ota. Seko ciparu norādēm un piešķir atbilstošus toņus katram attēlam.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001060930
Lielā krāsošana. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. 

Pirāti : vairāk nekā 90 priecīgu attēlu. — 96 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilus-
trācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Mega Co-
louring. Pirates. — ISBN 978-9934-16-979-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Esi gatavs kuģot pa jūrām un okeāniem šajā aizraujošajā krāsu piedzīvojumā! 
Grāmatā ir vairāk nekā 90 attēlu, kas gaidīt gaida tavu krāsu pieskārienu. Kopā ar bezbailīgajiem 
pirātiem pēti kartes, meklē apslēptos dārgumus un iesaisties varenās kaujās.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001060927
Lielā krāsošana. — Rīga : Story House Egmont, [2021]

Ziemassvētki : vairāk nekā 90 priecīgu attēlu. — 96 nenumurētas lpp. : pār-
svarā ilustrācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: 
Mega Colouring. Christmas. — ISBN 978-9934-16-981-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atklāj Ziemassvētku prieku šajā aizraujošajā krāsu piedzīvojumā! Grāmatā ir 
vairāk nekā 90 attēlu, kas gaidīt gaida tavu krāsu pieskārienu. Lai skaisti svētki kopā ar sirsnīgo 
Ziemassvētku vecīti, čaklajiem rūķīšiem un draiskajiem ziemeļbriežiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001060933
Lielā krāsošana. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. 

Lietas, kas kustas : vairāk nekā 90 rūcošu attēlu. — 96 nenumurētas lpp. : pār-
svarā ilustrācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: 
Mega Colouring. Things That Go. — ISBN 978-9934-16-980-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Spied gāzes pedāli, lai motors uzņem apgriezienus šajā aizraujošajā krāsu 
piedzīvojumā! Grāmatā ir vairāk nekā 90 attēlu, kas gaidīt gaida tavu krāsu pieskārienu. Izbaudi 
lidojumu gaisa balonā, sēdies pie traktora stūres, traucies kosmosā un sacīkšu trasē…

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060939
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060949
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060967
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060930
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060927
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060933
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Kopkataloga Id: 001060220
Maclaine, James. Zīmulis un papīrs : darbošanās grāmata / [teksts]: James Ma-
claine, Tom Mumbray, Lan Cook ; [ilustratori]: Carly Gledhill, Petra Baan, Ilaria 
Faccioli ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Pencil and Paper Activity Book. — ISBN 978-9934-0-9405-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā aizraujošajā grāmatā tu varēsi spēlēt prāta spēles, atšifrēt noslēpumus, 
zīmēt neparastus zīmējumus un risināt atjautības uzdevumus.

UDK	 087.5+793.7

Kopkataloga Id: 001060327
Mana bilžu vārdnīciņa / [ilustrācijas]: Irene Mohr, Vera Brüggemann, Annette 
von der Bey ; tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Grāma-
tas muguriņai piestiprināts rokturītis. — Oriģinālnosaukums: Mein Bildwörter-
buch. — ISBN 978-9934-0-9406-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šķir grāmatiņas lapas un aplūko bildītes! Vai vari atrast bumbu? Kurā lapā 
ir auto, kurā — kaķis un mīkstās rotaļlietas? Lai grāmatiņu varētu visur ņemt līdzi, tai ir ērts, 
mazuļa rociņai piemērots rokturis.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001060320
Mana lauku sēta : agrīnās mācīšanās grāmata ar aizraujošiem uzdevumiem 
pirmsskolas vecuma bērniem / no angļu valodas tulkojusi Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm + 28 spēles kar-
tītes. — (Pirmās zināšanas). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
My First Farm. — ISBN 978-9934-0-9210-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Visi šīs interaktīvās grāmatas uzdevumi izpildāmi, izmantojot spēles kartītes. 
Ar tām var atbildēt uz jautājumiem, tās var grupēt un saskaņot ar objektiem grāmatas lapās. Ro-
taļīgā lauku sētas iepazīšana sagādās patiesu prieku bērniem no 3 līdz 5 gadiem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001060325
Mans veikals : agrīnās mācīšanās grāmata ar aizraujošiem uzdevumiem pirms-
skolas vecuma bērniem / no angļu valodas tulkojusi Indra Putre. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2021]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm + 28 spēles kartī-
tes. — (Pirmās zināšanas). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
My First Shop. — ISBN 978-9934-0-9209-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Visi šīs interaktīvās grāmatas uzdevumi izpildāmi, izmantojot spēles kartītes. 
Ar tām var atbildēt uz jautājumiem, tās var grupēt un saskaņot ar objektiem grāmatas lapās. Ro-
taļīgā apkārtējās pasaules iepazīšana sagādās patiesu prieku bērniem no 3 līdz 5 gadiem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001060299
Miciulevičūte-Smeu, Jurgita. Brīnumainie dzīvnieki / Jurgita Miciulevičū-
te-Smeu ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Daina Randa-
re. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Jūras dzelmē : krāsojamā grāmata tavam radošumam un iztēlei. — 18 nenu-
murētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Brīnumai-
nie dzīvnieki). — Oriģinālnosaukums: Fantastiniai gyvūnai. Jūrų gelmėse. — 
ISBN 978-9934-0-9646-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Fantazē un sapņo! Ienirsti kristāldzidrajā jūras dzelmē un iepazīsties ar brī-
numainiem dzīvniekiem. Uzzini, kādas maģiskas spējas tiem piemīt un kādus brīnumus tie spēj 
uzburt. Izrotā jūras dzelmi ar uzlīmēm un izkrāso neparastos dzīvniekus!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060220
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060327
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060320
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060325
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060299
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Kopkataloga Id: 001060946
My Little Pony : krāsojamā grāmata / tulkojusi Dace Andžāne. — Rīga : Story 
House Egmont, 2021. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-
9934-27-015-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sveiki! Sanija un viņas draugi ļoti grib iepazīties ar tevi! Poniji aicina savā 
krāsainajā pasaulē, kurā ir daudz slepenu stūrīšu un skaistu vietu. Ņem krāsas un ienirsti piedzī-
vojumos kopā ar jaunajiem draugiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001060944
Paw Patrol : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : 
Story House Egmont, [2021]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilus-
trācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Pat-
rol. — ISBN 978-9934-27-016-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Laiks našķiem un jauniem kucēnu piedzīvojumiem, kurus varēsi izkrāsot un 
rotāt ar jaukām uzlīmēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001060938
Princeses / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : 
Story House Egmont, [2021]. 

Rotaļas ar uzlīmēm : burvju uzdevumi. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 28 cm. — (Disney Princeses). — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Disney Princess Sticker Play. — ISBN 978-9934-16-960-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies daiļajām princesēm brīnumu pilnos piedzīvojumos pasaku val-
stībā! Grāmatā atradīsi aizraujošus uzdevumus, kā arī vairāk nekā 60 uzlīmju, lai izpildītu visus 
burvju darbiņus.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060946
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060944
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060938
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001059809
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 2021. gada 5. iz-
devums / Ilze Dzene ; attēli: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; tekstu un uzde-
vumu redaktores: Renāte Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,10 MB. — (Domāšanas 
attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Krājumā iekļauti šādi uzdevumi: vārda pirmās skaņas saklausīšana; burtu 
rakstīšana, zīmēšana un līniju pārvilkšana; griešana un līmēšana; krāsošana; uzdevumi ar skait-
ļiem un daudzumiem no 1 līdz 6; šķirošana pēc krāsām; uzdevumi vērības un uzmanības trenēša-
nai; uzdevumi loģiskās domāšanas attīstībai; labirinti.

UDK	 159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001059812
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 2021. gada 6. iz-
devums / Ilze Dzene ; attēli: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; tekstu un uzde-
vumu redaktores: Renāte Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,53 MB. — (Domāšanas 
attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Krājumā iekļauti šādi uzdevumi: vārda pirmās skaņas saklausīšana; burtu 
rakstīšana, zīmēšana un līniju pārvilkšana; griešana un līmēšana; krāsošana; uzdevumi ar skait-
ļiem un daudzumiem no 1 līdz 6; šķirošana pēc krāsām; uzdevumi vērības un uzmanības trenēša-
nai; uzdevumi loģiskās domāšanas attīstībai; labirinti.

UDK	 159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001059824
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-gadniekiem : 2021. gada 5. iz-
devums / Ilze Dzene ; attēli: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; tekstu un uzde-
vumu redaktores: Renāte Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,95 MB. — (Domāšanas 
attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Šis 5-gadnieku krājums domāts 5 līdz 6 gadus veciem bērniem. Piecos gados 
bērni mācās saklausīt vārda pirmo, otro un pēdējo skaņu. Ja bērns iepriekš ir apguvis atsevišķus 
burtus, tad 5 gados viņš mācās lasīt zilbēs. Kad bērns ir apguvis zilbes, tad ķeras klāt īsu vārdu 
lasīšanai: aka, muca, ragi, mute, pīle, sula utt.

UDK	 159.955(03.053.2)

Kopkataloga Id: 001059832
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-gadniekiem : 2021. gada 6. iz-
devums / Ilze Dzene ; attēli: Linda Liepiņa ; teksti: Laura Lapsa ; tekstu un uzde-
vumu redaktores: Renāte Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,98 MB. — (Domāšanas 
attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Kas tad bērnam pēc būtības būtu jāprot 5 gados, un ko tad īsti māca bērnu-
dārzā? Piecos gados bērni mācās saklausīt vārda pirmo, otro un pēdējo skaņu. Ja bērns 3-4 gados 
ir apguvis atsevišķus burtus, tad 5 gados bērns mācās lasīt zilbēs. Kad bērns ir apguvis zilbes, tad 
ķeras klāt īsu vārdu lasīšanai: aka, muca, ragi, mute, pīle, sula utt.

UDK	 159.955(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059809
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059812
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059824
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059832
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Kopkataloga Id: 001059317
Elsiņa, Inese. Sociāli emocionālā kompetence, sociālais atbalsts un attiecības ar 
vecākiem, skolotājiem un vienaudžiem: pusaudžu pašuztvertie integratīvie de-
presijas riska un aizsargājošie faktori : promocijas darba apkopojošais ievads / 
Inese Elsiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultā-
te. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 34, [46] lp. : ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Promocijas darbs ir publikāciju apkopojums. — Bibliogrāfija: 23.-34. lp. 
un saistīto publikāciju beigās. — Teksts latviešu valodā, saistītās publikācijas lat-
viešu un angļu valodā.
UDK	 159.922.8(043.3)+159.98:61(043.3)+316.613.4(043.3)

Kopkataloga Id: 001059846
Elsiņa, Inese. Sociāli emocionālā kompetence, sociālais atbalsts un attiecības ar 
vecākiem, skolotājiem un vienaudžiem: pusaudžu pašuztvertie integratīvie de-
presijas riska un aizsargājošie faktori : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai psiholoģijas nozarē, apakšnozare: klīniskā psiholoģija / Inese 
Elsiņa ; darba zinātniskā vadītāja Dr.psych. Baiba Martinsone ; darba recenzenti: 
Ph.D. Sandra Sebre, Dr.psych. Aleksandrs Koļesovs ; Latvijas Universitāte. Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = Social Emotional Competence, So-
cial Support and Interpersonal Relationships with Parents, Teachers and Peers: 
Self-perceived Integrative Risk and Protective Factors Against Depression in 
Adolescence : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of 
psychology, subfield of clinical psychology / Inese Elsiņa ; supervisor Ph.D. Baiba 
Martinsone ; reviewers: Ph.D. Sandra Sebre, Ph.D. Alexanders Koļesovs ; Univer-
sity of Latvian. Faculty of Education, Psychology and Art. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2021. — 99, [1] lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 89.-[100.] lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-18-712-4 (brošēts).
UDK	 159.922.8(043)+159.98:61(043)+316.613.4(043)

Kopkataloga Id: 001060293
Elsiņa, Inese. Sociāli emocionālā kompetence, sociālais atbalsts un attiecības ar 
vecākiem, skolotājiem un vienaudžiem: pusaudžu pašuztvertie integratīvie de-
presijas riska un aizsargājošie faktori : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai psiholoģijas nozarē, apakšnozare: klīniskā psiholoģija / Inese 
Elsiņa ; darba zinātniskā vadītāja Dr.psych. Baiba Martinsone ; darba recenzenti: 
Ph.D. Sandra Sebre, Dr.psych. Aleksandrs Koļesovs ; Latvijas Universitāte. Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = Social Emotional Competence, So-
cial Support and Interpersonal Relationships with Parents, Teachers and Peers: 
Self-perceived Integrative Risk and Protective Factors Against Depression in 
Adolescence : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor 
of psychology, subfield of clinical psychology / Inese Elsiņa ; supervisor Ph.D. 
Baiba Martinsone ; reviewers: Ph.D. Sandra Sebre, Ph.D. Alexanders Koļesovs ; 
University of Latvian. Faculty of Education, Psychology and Art. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (101 lp., PDF) : tabulas ; 950,17 KB. — 
Bibliogrāfija: 90.-101. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
713-1 (PDF).
UDK	 159.922.8(043)+159.98:61(043)+316.613.4(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059317
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059846
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060293
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Kopkataloga Id: 001060070
Gamma, Anna. Miers vētrā : zen atklāsmes atbildīgiem cilvēkiem / Anna Gam-
ma ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; grāmatas vāka un ilustrāciju autore 
Una Leitāne ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; [ievadvārdi]: Juris Rubenis. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 120 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [119.]-
120. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Ruhig im Sturm. — ISBN 
978-9934-0-9470-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ikdienā būt vērīgam un klātesošam — saglabāt iekšējo mieru un līdzsvaru, 
koncentrēties uz būtisko, uztvert un domāt ar sirdi. Zen meistare un psiholoģe Anna Gamma 
parāda, kā mēs šīs kvalitātes ar iedvesmojošo zen gudrību varam attīstīt un padziļināt. Prasme 
nesaspringstot koncentrēties uz būtisko, ir garants veiksmīgam un atbildīgam kā privātās, tā dar-
ba dzīves ritumam.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 001060631
Holiss, Džeimss. Saturna ēnā : vīriešu ievainojumi un to dziedināšana / Džeimss 
Holiss ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; 
redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 160 lpp. ; 23 cm. — 
Bibliogrāfija: [153.]-156. lpp. un zemsvītras piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: [157.]-
160. lpp. — Oriģinālnosaukums: Under Saturn’s Shadow. — ISBN 978-9934-0-
9375-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romiešu mitoloģijā Saturns bija bēdīgi slavens dievs, kurš kastrēja savu var-
darbīgo tēvu, taču vēlāk pats kļuva par tirānu un aprija savus bērnus, lai tie nepiesavinātos viņa 
varu. Mūsdienās Saturna sekotājs ir ikviens vīrietis, kura plecus smagi spiež parauga cienīga tēva 
trūkums, nemitīga sāncensība, sabiedrības uztieptie pienākumi un iesīkstējušas dzimumu lomas. 
Tas ir Saturna mantojums, kura ēnā vīrieši no paaudzes paaudzē turpina ievainot cits citu, ap-
spiest dēlus un pazemot sievietes.

UDK	 159.922.1-055.1

Kopkataloga Id: 001059860
Makenna, Pols. Tūlītēja pašapziņa! : spēja tiekties pēc visa, ko vēlaties / Pols Ma-
kenna ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; redaktore Ilze Čerņevska. — 
Rīga : Avots, [2021]. — 210, [6] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: 
The Power to Go for Anything You Want. — ISBN 978-9934-590-29-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata cels pašapziņu, ticību sev un palīdzēs atrast motivāciju dzīvē. Veicot 
grāmatā iekļautos vingrinājumus un klausoties hipnozes audio, kas iekļauts grāmatā, ātri vien 
lasītājs pārliecināsies, ka izaicinājumi un šķēršļi, kas mums tiek doti ikdienā, ir nenozīmīgi un 
viegli pārvarami. Grāmata palīdz sasniegt sen iecerētus mērķus, sapņus un pašpārliecību.

UDK	 159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060070
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059860
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001059880
Gribuška, Andris. Mīlestības satvertā : pārdomas par svētās Terēzes no Bērna 
Jēzus dzīvi un mācību / Andris Gribuška. — [Preiļu novads] : [Andris Gribuška], 
2021. — 79, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 78.-79. lpp. — ISBN 978-9934-23-460-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis darbs par svēto Terēzi ir nedaudz atšķirīgāks no citām viņai veltītajām 
grāmatām, jo tas tapis ļoti brīvā, netradicionālā pieejā Terēzes dzīves aprakstam. Vēstījums lielā 
mērā balstās uz autora subjektīvajām pārdomām.

UDK	 27-36:929(44)

Kopkataloga Id: 001060760
Petrīni, Karlo. Terrafutura : sarunas ar pāvestu Francisku par Zemes nākotni / 
Karlo Petrīni ; no itāļu valodas tulkojusi Līva Trektere ; redaktori: Jana Bērziņa, 
Arturs Hansons ; dizainere Anna Aizsilniece. — Rīga : Aminori, [2021]. — 148, 
[2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Terrafutura: dialoghi con Papa Francesco 
sull’ecologia integrale. — ISBN 978-9934-612-02-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata tapusi pāvesta Franciska un vides aktīvista Karlo Petrīni domu ap-
maiņā un sadarbībā. Trīs dialogi pievēršas unikālajam pāvesta integrālās ekoloģijas redzējumam 
un uzskatiem par sociālo taisnīgumu, kas balstīts cieņā pret ikvienu dzīvu radību, par ekono-
miku, kura neveicinātu nabadzību un izstumšanas politiku un no kuras neciestu apkārtējā vide. 
Turpinājumā ar pāvesta darbu fragmentiem un Petrīni esejām aplūkotās tēmas ir — bioloģiskā 
daudzveidība, ekonomika, kopiena, migrācija un izglītība.

UDK	 272-43

Kopkataloga Id: 001060387
Sinkeviča, Dana. Gada cikla Mandalas meditācijai / Daina Sinkeviča ; redaktore 
Sarmīte Gromska. — Rīga : [Ulma], 2020. — 65, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
ISBN 978-9934-8815-1-0 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Četru gadalaiku (rudens, ziema, pavasaris, vasara) ciklam atbilst noteiktu 
stihiju enerģija (zeme, ūdens, gaiss, uguns) un noteiktu pasākumu un darbību kopums, kas palīdz 
saglabāt ķermeni možu un būt harmonijā ar sevi (uzturs, domas, elpošana, kustība).

UDK	 2-583

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059880
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060760
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060387
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001057740
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities 2021 : Rīga, Latvi-
ja). International Scientific Conference „Emerging Trends in Economics, Culture 
and Humanities (etECH2021) : abstracts proceedings / chief editor Jelena Tit-
ko. — Riga : Ekonomikas un kultūras augstkola : Alberta koledža, 2021. — 1 tieš-
saistes resurss (71 lp., PDF) ; 1,25 MB. — Ziņojumu beigās īsas ziņas par auto-
riem. — ISBN 978-9984-24-242-2 (PDF) (Ekonomikas un Kultūras augstskola) ; 
978-9934-9004-0-2 (PDF) (Alberta koledža).
UDK	 3(062)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001055733
Baranova, Daniela Gerda. Same-Sex Relationships : why do many Latvian pol-
iticians resist them? / Daniela Gerda Baranova, Samanta Mežmale ; supervisor 
Xavier Landes. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2021. — 1 tieš-
saistes resurss (93 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,33 MB. — (SSE 
Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2021:2 (234)). — Bibliogrāfija: 
51.-70. lp. — ISBN 978-9984-822-58-7 (PDF).
UDK	 316.367.7(474.3)(047.31)+316.344.8-055.34(047.31)+ 
	 +32.019.51(474.3)(047.31)

Kopkataloga Id: 001055833
Krūtaine, Aija. Padziļināta izpēte par Latvijas mediju tirgus tendencēm : pār-
skats, 2021. gada februāris / sagatavoja Aija Krūtaine ; Anne-Marie and Gustaf 
Ander Centre for Media Studies at SSE Riga, Re:Baltica. — Rīga : Stockholm Scho-
ol of Economics in Riga, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (26 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 1,20 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Pēdējos gados liela daļa Latvijas mediju balansē uz izdzīvošanas robežas. 
Reklāmas ieņēmumu krituma, kā arī iedzīvotāju mediju lietošanas paradumu izmaiņu dēļ sama-
zinās mediju ieņēmumi. Vienlaikus, ekonomikai augot un nodokļiem mainoties, pieaug izmaksas, 
tādējādi medijiem kļūst sarežģītāk strādāt ar peļņu. Tas liek medijiem meklēt jaunus ienākumu 
avotus un mainīt savu biznesa modeli.

UDK	 316.774(474.3)(047.31)+07(474.3)(047.31)

Kopkataloga Id: 001055731
Madesovs, Romans. Boardroom Racial (In)Equality and Stock Returns: Evidence 
from the Black-Lives-Matter Protests / Romans Madesovs, Maksims Džabarovs ; 
supervisor Anete Pajuste. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 766,82 KB. — 
(SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2021:1 (233)). — Bibliogrāfi-
ja: 37.-42. lp. — ISBN 978-9984-822-57-0 (PDF).
UDK	 316.347(73)(078.7)+316.35(73)(078.7)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057740
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055733
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055833
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055731
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33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001051068
Economics, Business & Finance (6 : 2020 : Jūrmala, Latvija). 6th Interna-
tional Scientific Symposium „Economics, Business & Finance” ; 3rd International 
Multidisciplinary Academic Conference (IMAC) : 9-10 July, 2020, Jurmala, Latvia : 
abstract book / Institute of Researches and International Simposiums Alkona 
(IRIS-ALKONA). — [Rīga] : IRIS-ALKONA, [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., 
PDF) ; 385,37 KB. — „ISSN 2500-9745 un ISSN 2592-866X”—Datnes sākumla-
pā. — Teksts angļu un latviešu valodā.
UDK	 33(062)

Kopkataloga Id: 001057974
Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (2021 : Rīga, Latvi-
ja). Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities — etECH2021 : con-
ference proceedings / compiler Jelena Titko. — Rīga : Ekonomikas un kultūras 
augstskola, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (66 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 1,67 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-24-245-3 
(PDF).
UDK	 33(062)+75.046.3(474)(062)

Kopkataloga Id: 001058411
Fadejeva, Ludmila. Latvijā 2017. gadā veiktais mājsaimniecību finanšu un pa-
tēriņa apsekojums / Ludmila Fadejeva, Anete Migale, Miķelis Zondaks ; Latvi-
jas Banka. — Rīga : Latvijas Banka, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : 
diagrammas, tabulas ; 654,75 KB. — (Diskusiju materiāls / Latvijas Banka ; 
2020/1). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 53.-54. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-578-38-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Publikācijā sniegti 2017. gadā Latvijā veiktā Eirosistēmas Mājsaimniecību 
finanšu un patēriņa apsekojuma trešā posma rezultāti. Galvenā uzmanība pievērsta mājsaim-
niecību bilanču bagātības komponentiem: finanšu aktīviem, saistībām, kā arī ienākumiem un 
patēriņam. Materiālā aplūkotas mājsaimniecību bilanču pārmaiņas, ņemot vērā gan skaitliskos, 
gan pašnovērtējuma aspektus. Iegūtie rezultāti salīdzināti ar 2014. gadā Latvijā veiktā pētījuma 
rezultātiem, un ar citiem eirozonā 2014. un 2017. gadā veiktajiem pētījumiem.

UDK	 330.567.2(474.3)

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 001055738
Blūmane, Agnese. Enablers and Barriers for Women’s Career Progression into 
Executive Positions : case of Latvian highest value joint stock companies / Ag-
nese Blūmane, Toms Timpars ; supervisor Kata Fredheim. — Riga : [Stockholm 
School of Economics in Riga], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (71 lp., PDF) : tabu-
las ; 855,12 KB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2021:4 
(236)). — Bibliogrāfija: 51.-60. lp. — ISBN 978-9984-822-60-0 (PDF).
UDK	 331.5-055.2(047)

Kopkataloga Id: 001060465
Gribanova, Svetlana. Modelling of Motivation System to Increase Job Perfor-
mance of Information Technology Professionals in Latvia : business adminis-
tration / Svetlana Gribanova ; advisor Dr.oec. Anna Ābeltiņa ; official reviewers: 
Dr.oec. Inna Stecenko, Dr.sc.admin. Una Libkovska, Dr.oec. Rasa Daugeliene ; Turi-
ba University. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 179 lp., 75 dažādi numu-
rētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 161.-178. lp. — 
Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu un itāļu valodā.
UDK	 331.101.3(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001051068
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057974
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058411
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055738
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060465
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Kopkataloga Id: 001060469
Gribanova, Svetlana. Modelling of Motivation System to Increase Job Per-
formance of Information Technology Professionals in Latvia : synopsis of the 
doctoral thesis / Svetlana Gribanova ; scientific supervisor Anna Ābeltiņa ; of-
ficial reviewers: Dr.oec. Inna Stecenko, Dr.sc.admin. Una Libkovska, Dr.oec. Rasa 
Daugeliene ; Turiba University. — Riga : Turiba University, 2021. — 62 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-62. lpp.
UDK	 331.101.3(043)

Kopkataloga Id: 001060530
Gribanova, Svetlana. Motivācijas sistēmas modelēšana, lai palielinātu informā-
cijas tehnoloģiju profesionāļu darba kvalitāti Latvijā : promocijas darba kopsa-
vilkums / Svetlana Gribanova ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Anna Ābeltiņa ; oficiā-
lie recenzenti: Dr.oec. Inna Stecenko, Dr.sc.admin. Una Libkovska, Dr.oec. Rasa 
Daugeliene ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 
2021. — 64 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 61.-
64. lpp.
UDK	 331.101.3(043)

Kopkataloga Id: 001055741
Kasparenoks, Ēriks. A Subtle Invitation to Bargain : online vacancy data-based 
inquiry into the wage setting policies of Latvian employers / Ēriks Kasparenoks, 
Dana Supe ; supervisor Rihards Garančs. — Riga : [Stockholm School of Econom-
ics in Riga], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) : tabulas ; 728,04 KB. — 
(SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2021:5 (237)). — Bibliogrā-
fija: 39.-44. lp. — ISBN 978-9984-822-61-7 (PDF).
UDK	 331.2(474.3)(047)+331.5(474.3)(047)

332  Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 001056341
Kordževa, Jeļena. Noderīgi padomi pārdevējam / autore un māksliniece Jeļena 
Kordževa ; tulkojums: Inga Cironoka. — [Rīga] : Ekocentrs, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (15 lp., PDF) : ilustrācijas ; 862,66 KB. — Tulkots no krievu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Полезные советы продавцу недвижимости. — ISBN 
9789934831294 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Uzņēmums „Ekocentrs” sniedzis konsultācijas tūkstošiem klientu, un līdz ar 
to ieguvis lielu pieredzi dažādās situācijās. Protams, katrs cilvēks ir individualitāte, un katram da-
rījumam ir savas nianses. Tomēr ir konkrēts jautājumu loks, ar kuriem sastopas katrs īpašnieks, 
kurš ir nolēmis pārdot savu nekustamo īpašumu. Tekstā sniegtas atbildes uz tiem.

UDK	 332.21:339

Kopkataloga Id: 001056337
Корджева, Елена. Полезные советы продавцу недвижимости / автор и ху-
дожник Елена Корджева. — [Rīga] : Ekocentrs, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(16 lp., PDF) : ilustrācijas ; 758,13 KB. — ISBN 978-9934-8312-9-4 (PDF).
UDK	 332.21:339

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060469
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060530
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055741
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056341
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056337
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336  Finanses

Kopkataloga Id: 001059794
Bušs, Ginters. Latvijas fiskālais DSGE modelis / Ginters Bušs, Patriks Grīnings 
(Patrick Grüning) ; Latvijas Banka. — Riga : Latvijas Banka, [2021]. — 1 tiešsais-
tes resurss (60 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,88 MB. — (Pētījums / Latvijas 
Banka ; 2020/5). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — DSGE=dinamiskais 
stohastiskais vispārējais līdzsvars (Dynamic Stochastic General Equilibrium). — 
Bibliogrāfija: 58.-60. lp. — ISBN 978-9934-578-37-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījumā izstrādāts Latvijai pielāgots fiskālais DSGE modelis politikas simu-
lāciju un scenāriju analīzes veikšanai. Fiskālā sektora elementi ir valdības investīcijas, valdības 
patēriņš, asimetriski valdības transferti optimizējošām mājsaimniecībām un finansiāli ierobe-
žotām mājsaimniecībām, cikliski bezdarba pabalsti, valdības parāda turējumi ārvalstīs, valdības 
patēriņa un investīciju importa komponents, kā arī katram fiskālajam instrumentam paredzētie 
fiskālie noteikumi.

UDK	 336.22(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001055808
Denisovaitė, Austėja. How do Swedish companies react when tax-avoidance 
strategies are exposed by the media? / Austėja Denisovaitė, Matas Petronis ; 
supervisor Milda Tylaitė. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,21 MB. — (SSE 
Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2021:9 (241)). — Bibliogrāfija: 
32.-33. lp. — ISBN 978-9984-822-65-5 (PDF).
UDK	 336.22(485)(047)

Kopkataloga Id: 001055805
Dombrovska, Raiva. Measuring Thematic Investor Appetite and Its Effects on 
Asset Pricing / Raiva Dombrovska, Marija Dvorņikova ; supervisor Tālis J. Put-
niņš. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2021. — 1 tiešsaistes re-
surss (44 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,36 MB. — (SSE Riga Student Research 
Papers, ISSN 1691-4643 ; 2021:8 (240)). — Bibliogrāfija: 38.-41. lp. — ISBN 978-
9984-822-64-8 (PDF).
UDK	 336.76(047)

Kopkataloga Id: 001060029
Jansons, Reinis. Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas / Reinis Jansons, Evija 
Kropa, Simons Urbons ; no lietuviešu valodas tulkojusi Elīna Jaunalksne ; māk-
sliniece Lina Ribinske ; redaktore Inta Kalniņa. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : 
Avots, [2021]. — 57, [6] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Tulkots un adaptēts no: Jūrate 
Cvilikiene, Simonas Urbonas. Pinigai ir kiti Gilučių šeimos reikalai. — ISBN 978-
9934-590-34-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lasot stāstus, jūs atpazīsiet finanšu mīklas, uz kurām meklējat atbildes arī sa-
vās mājās. Kad bērns ir gatavs apgūt finanšu pratību? Kad un kam bērni var sākt taupīt? Kā bērns 
var nopelnīt, par kādiem darbiem nekad labāk nemaksā un kā viņiem tērēt savus uzkrājumus? 
Cik dzimšanas dienas mēnesī svinēt un kā pārvaldīt svētku un izklaides budžetu? Cīruļu ģimenes 
stāstos un finanšu eksperta padomos jūs atradīsiet atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī pakāpe-
niski veidosiet ģimenes budžeta noteikumus, kas palīdzēs attīstīt finansiāli izdevīgus ieradumus.

UDK	 336.7-053.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059794
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055808
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055805
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060029
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Kopkataloga Id: 001048939
Kostrikova, Natālija. Blokķēdes tehnoloģiju ieviešanas iespējas Latvijas taut-
saimniecībā Baltijas valstu reģiona kontekstā : promocijas darba kopsavilkums 
zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbī-
bā iegūšanai = Opportunities for Blockchain Technology Adoption in the Econ-
omy of Latvia in the Context of Baltic States Region : summary of the doctoral 
thesis for acquiring a doctoral degree in economics and business (Ph.D) / Natāli-
ja Kostrikova ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; oficiālie recenzenti: 
Dr.oec. Nataļja Lāce, Dr.oec. Lienīte Litavniece, Dr. Astrida Miceikienė ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte], 2021. — 120 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
64.-66. un 118.-120. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 336.747.5:004(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001048942
Kostrikova, Natālija. Opportunities for Blockchain Technology Adoption in the 
Economy of Latvia in the Context of Baltic States Region = Blokķēdes tehnoloģiju 
ieviešanas iespējas Latvijas tautsaimniecībā Baltijas valstu reģiona kontekstā : 
promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Natālija Kostrikova ; darba vadītāja Dr.habil.oec. 
Baiba Rivža ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrī-
bas attīstības fakultāte. Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts. — Jelgava : 
[izgatavotājs nav zināms], 2021. — 211, [1] lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 165.-184. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu 
un krievu valodā.
UDK	 336.747.5:004(474.3)(043)

338.43  Lauksaimniecības ekonomika.  
Pārtikas ražošanas ekonomika

Kopkataloga Id: 001053969
Economic Science for Rural Development (22 : 2021 : Jelgava, Latvija). Sus-
tainable Bioeconomy ; Integrated and Sustainable Regional Development ; Ru-
ral Development and Entrepreneurship ; Circular Economy: Climate Change, 
Environmental Aspect, Cooperation, Supply Chains ; Efficiency of Production 
Process and Competitive of Companies ; New Dimensions in the Development of 
Society : proceedings of the international scientific conference / editor-in-chief 
Anita Auzina ; responsible compilers of the proceedings: Gunta Grinberga-Zalite, 
Simona Cirule ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of 
Economics and Social Development. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences 
and Technologies, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (613 lp., PDF) : diagrammas, ilus-
trācijas, shēmas, tabulas ; 16,61 MB. — (Economic Science for Rural Development, 
ISSN 2255-9930 ; No 55). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-
382-5 (PDF).
UDK	 338.43(062)+631(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048939
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053969
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338.48  Tūrisms

Kopkataloga Id: 001057174
Tūrisms Latvijā cauri gadsimtiem : vēsture, attīstība un perspektīva / redaktore 
Lilita Vaingārdnere ; vāka dizains: Una Spektore ; ievads: Maija Rozīte ; Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. — 
1 tiešsaistes resurss (249 lp., PDF) : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 9,14 MB. — Autori: Aira Andriksone, Kristīne Bērziņa, Artis Gustovskis, 
Dace Kaufmane, Andris Klepers, Līga Kondrāte, Ēriks Lingebērziņš, Agita Līviņa, 
Ilze Medne, Maija Rozīte, Juris Smaļinskis, Normunds Smaļinskis, Aija van der 
Steina, Daina Vinklere. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-543-31-9 
(PDF).

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

UDK	 338.48(474.3)(091)(082)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001057159
Litvins, Gatis. Starpinstitūciju sadarbība bērnu tiesību aizsardzībai pašvaldī-
bās : metodiskās vadlīnijas / Gatis Litvins, Ilona Kronberga ; Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcija, Latvijas Tiesnešu mācību centrs. — [Rīga] : Latvijas Ties-
nešu mācību centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (116 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas ; 2,04 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8828-5-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Metodiskās vadlīnijas sniedz atbildes uz dažāda veida jautājumiem, kas ir ak-
tuāli, strādājot bērnu tiesību aizsardzības jomā. Atbildes dos praktisku izpratni par spēkā esošo 
tiesību normu piemērošanu ; rīcības modeļus starpinstitūciju sadarbības grupu izveidei, darba 
organizācijai un pilnveidei ; praktiskus padomus sadarbības grupas nolikuma izstrādei ; informā-
ciju par Latvijas novados un citās valstīs aprobētajām pieejām bērnu tiesību aizsardzības jomā 
un norādes uz papildu informācijas avotiem.

UDK	 342.726-053.2(474.3)(047)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001057080
Hačatrjana, Liena. Problēmrisināšana: problēmas definēšana un risinājuma iz-
strāde : starpdisciplinārs diagnosticējošais darbs, uzsākot 10. klasi / izstrādāja: 
Liena Hačatrjana, Santa Kazāka, Aija Biteniece un Ģirts Burgmanis ; Valsts izglī-
tības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsais-
tes resurss (37 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,40 MB. — Bibliogrāfija: 
34. lp. — ISBN 978-9934-24-041-6 (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 prasmju aspektus un izprast katra skolēna sniegu-
mu dažādu mācību jomu un atšķirīgu veidu uzdevumos, kā arī novērtēt skolēna 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)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057174
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057159
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057080
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Kopkataloga Id: 001042720
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Studentu un 
maģistrantu zinātniskā konference (2021 : Jelgava, Latvija). Studentu un 
maģistrantu zinātniskās konferences raksti : 2021. gada 16. aprīlis / recenzente 
Dr.paed. Iveta Līce ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. 
Izglītības un mājsaimniecības institūts. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp., PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 2,05 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkumi un saturs arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-379-5 (PDF).
UDK	 37(474.3)(062)+378.4(474.334.2)(062)+37.013(062)

Kopkataloga Id: 001055636
UNESCO. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai : ceļvedis / Apvienoto Nāciju Izglītības, 
zinātnes un kultūras organizācija. — [Rīga] : [UNESCO Latvijas Nacionālā komisi-
ja], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (74 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
4,53 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Education for sustainable development: a roadmap. — ISBN 
978-9934-8876-7-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Ilgtspējīgas izglītības attīstības ietvars ir izstrādāts, balstoties globālajā rīcī-
bas programmā, kuras mērķis bija pārorientēt un stiprināt izglītību un mācības. Tajā pastiprināts 
uzsvars tiek likts uz izglītības nozīmīgo ieguldījumu sasniegšanu. Ceļvedis tiešā veidā veicina 
mērķa — kvalitatīva un iekļaujoša izglītība — īstenošanu, lai nodrošinātu atbilstošu izglītību, 
kuras uzmanības centrā tiek likta atbildība par nākotni.

UDK	 37.014:502.131.1+502.131.1

377  Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un profesionālā izglītība. 
Arodkoledžas, institūti. Politehnikumi

Kopkataloga Id: 001057570
Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē : profesionālās izglītības kom-
petences centra „Rīgas Tehniskā koledža” zinātniskie raksti = Higher Professional 
Education in Theory and Practice : scientific proceedings of vocational education 
competence center „Riga Technical College” / zinātnisko rakstu redkolēģija: J. Ro-
zenblats, J. Kuzmina, A. Baldiņš, A. Lanka, V. Ļubkina ; ievads: Alvars Baldiņš. — 
Rīga : Drukātava, 2021.

18. sējums. — 1 tiešsaistes resurss (120 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 2,41 MB. — „ISSN 2255-8497”—Datnes 2. lp. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts pārsvarā latviešu valodā; viens raksts, kopsavilkumi 
un saturs arī angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Gadskārtējam RTK Zinātnisko rakstu krājumam publicēšanai iesniegti 11 rak-
sti, kuri atspoguļo mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējas, tehnisko industriju attīstības 
tendences, kā arī organizācijas vadības un profesionālās izglītības pārmaiņu būtību. RTK speciā-
listi ir spējuši koncentrēt savu pētniecisko darbību uz to, lai savos rakstos sniegtu plašu izziņas 
materiālu, kas var atbalstīt studējošos apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes arī tālmācības 
formā.

UDK	 377(474.362.2)(082)+378.6:62(474.362.2)(082)+62(474.3)(082)+004(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042720
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055636
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057570
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378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 001059866
Comparing Qualifications for Reliable Recognition : comparative study report / 
experts involved in conducting the study and preparing this report: Baiba Ra-
miņa, Gunta Kinta, Matīss Lācis [un vēl 5 eksperti] ; Academic Information Cen-
tre. — Rīga : Academic Information Centre, [2020]. — 154 lpp. : shēmas, tabu-
las ; 24 cm. — „The study was conducted by the Academic Information Centre 
(Latvia) in cooperation with National Centre for Information and Documentation 
(Bulgaria), Archimedes Foundation (Estonia), UK NARIC (United Kingdom) and 
National Information Center for Academic Recognition and Mobility (Armenia) 
from 2018 to 2020”—2. lpp. 
UDK	 378.245(035)+378.2(035)

Kopkataloga Id: 001055742
Ozoliņa, Rūta. Academic Integrity in Latvia’s Higher Education Institutions / 
Rūta Ozoliņa, Laine Helēna Bēriņa ; supervisor Zane Vārpiņa. — Riga : [Stock-
holm School of Economics in Riga], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : ta-
bulas ; 555,69 KB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2021:6 
(238)). — Bibliogrāfija: 44.-46. lp. — ISBN 978-9984-822-62-4 (PDF).
UDK	 378.091.26:174.7(474.3)(047.3)+174:001(474.3)(047.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059866
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055742
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001059746
Folkmanis, Kristofs. Clinicopathological Significance of Exosomal Proteins CD9, 
CD63 and DNA Mismatch Repair Proteins in Prostate Adenocarcinoma and Be-
nign Hyperplasia : summary of the doctoral thesis submitted for the Ph.D. de-
gree in medicine, subfield of oncology / Kristofs Folkmanis ; supervisors: Sergejs 
Isajevs, Jānis Eglītis ; reviewers: Mārcis Leja, Regīna Kleina, Sven Laabs ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Medicine = Eksosomālo proteīnu CD9, CD63 un DNS 
neatbilstību reparācijas proteīnu klīniski-patoloģiskais izvērtējums pacientiem 
ar labdabīgu prostatas hiperplāziju un adenokarcinomu : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare: onkoloģija / 
Kristofs Folkmanis ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. Sergejs Isajevs, Dr.med. 
Jānis Eglītis ; darba zinātniskie konsultanti: Dr.med. Mārcis Leja, Dr.med. Regīna 
Kleina, Dr.med. Sven Laabs ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. — Riga : 
University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (53 lp., PDF) : ilustrācijas, tabu-
las ; 1,88 MB. — Bibliogrāfija: 25.-27. lp. un 51.-53. lp. — Teksts angļu un latviešu 
valodā. — ISBN 978-9934-18-706-3 (PDF).
UDK	 616.65-006(043)

Kopkataloga Id: 001060084
Ivicka, Jekaterina. Aiz bezgalības robežām : kā nenolaist rokas, ja bērnam ir 
Aspergera sindroms / Jekaterina Ivicka ; no krievu valodas tulkojusi Irēna Aša-
ka ; vāka foto: Nātālija Brenča ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 174, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: За пределами 
бесконечности. — ISBN 978-9934-0-9448-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata balstās autores pieredzē, kā audzināt bērnu ar Aspergera sindromu. 
Tā ir dienasgrāmata, rakstīta no brīža, kad dēls jau divu gadu vecumā sāka izrādīt interesi par 
matemātiku. Te apkopoti novērojumi, idejas, plāni, sarunas, viņa domas. Tas ir mēģinājums, it 
kā skatoties no malas, aprakstīt, kā dzīvo un uztver pasauli cilvēks, kura smadzenes izveidojušās 
citādi — nav tādas kā vairumam. Bērnus ar autiskā spektra traucējumiem daudzi uzskata par 
neaudzinātiem, nevaldāmiem un metas norāt un audzināt gan viņus, gan vecākus.

UDK	 616.896

Kopkataloga Id: 001060171
Paipare, Mirdza. mūzikas terapija: metodes un tehnikas : rokasgrāmata ne tikai 
mūzikas terapeitiem / Mirdza Paipare ; recenzenti: Dr.paed. Jurijs Spigins, Dr.soc.
sc. Loreta Kačiušīte Skramtai ; literārā redakcija: Biruta Petre, Līga Liepiņa ; vāka 
dizains: Uldis Baltutis ; Latvijas Mūzikas terapijas asociācija. — Liepāja : LiePA, 
2021. — 376 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 354.-372. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-
9934-608-04-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mūzikas terapiju šodien varam aplūkot ka starpdisciplināru veselības aprū-
pes nozari. Latvijas situācija mūzikas terapijā ir īpaša. Te noteikti jāmin latviešu tautas dziedā-
šana un dziesmas, kā arī muzicēšanas tradīcijas, kas ir dabisks un iedvesmojošs pamats mūzikas 
terapijas nozares attīstībai.

UDK	 615.851:7(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059746
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060084
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060171
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Kopkataloga Id: 001056357
Paipare, Mirdza. mūzikas terapija: metodes un tehnikas : rokasgrāmata ne tikai 
mūzikas terapeitiem / Mirdza Paipare ; recenzenti: Dr.paed. Jurijs Spigins, Dr.soc.
sc. Loreta Kačiušīte Skramtai ; literārā redakcija: Biruta Petre, Līga Liepiņa ; vāka 
dizains: Uldis Baltutis ; Latvijas Mūzikas terapijas asociācija. — Liepāja : LiePA, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (377 lp., PDF) : tabulas ; 5,38 MB. — Bibliogrāfija: 
355.-373. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-608-05-6 (PDF).
UDK	 615.851:7(035)

Kopkataloga Id: 001060681
Tidriķe, Laura. Kā veseļoties ar Baha ziediem / Laura Tidriķe ; literārā redak-
tore Ingrīda Sjomkāne. — Rīga : Ziedu enerģija, 2021. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-9009-0-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Angļu ārsts Edvards Bahs atklāja savvaļas augus, kuri palīdz mums atjaunot 
iekšējo līdzsvaru, stiprināt pašdziedināšanās spēkus un atgūt veselību. Grāmatā izklāstīts, kā at-
brīvoties no slimībām, izmantojot Baha ziedu terapiju, kā izvēlēties dziedinošās ziedu esences 
ārstēšanās procesā, kā atrast slimības cēloni, ja esi to gatavs meklēt sevī — savās domās, emoci-
jās un rīcībā.

UDK	 615.015.32+615.322

Kopkataloga Id: 001060976
Vārtiņa, Edīte. Labā priekškambara audu morfoloģisks raksturojums pacientiem 
ar koronāro sirds slimību un deģeneratīvu aortālā vārstuļa stenozi : promocijas 
darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūša-
nai, nozare — medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija, apakšnozare — his-
toloģija un citoloģija / Edīte Vārtiņa ; promocijas darba vadītāji: Dr.med., Dr.habil.
med. Māra Pilmane, Dr.med., Dr.habil.med. Romans Lācis ; oficiālie recenzenti: 
Dr.med.vet. Marina Aunapuu, Dr.med. Oskars Kalējs, Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 93 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 78.-91. lpp.
UDK	 616.12(043)

Kopkataloga Id: 001060973
Vārtiņa, Edīte. Labā priekškambara audu morfoloģisks raksturojums pacien-
tiem ar koronāro sirds slimību un deģeneratīvu aortālā vārstuļa stenozi : pro-
mocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, 
nozare — medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija, apakšnozare — histo-
loģija un citoloģija / Edīte Vārtiņa ; promocijas darba vadītāji: Dr.med., Dr.habil.
med. Māra Pilmane, Dr.med.,Dr.habil.med. Romans Lācis ; Rīgas Stradiņa univer-
sitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 136 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 79.-100. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.
UDK	 616.12(043)

Kopkataloga Id: 001060974
Vārtiņa, Edīte. Right Atrial Morphology in Coronary Heart Disease and De-
generative Aortic Valve Stenosis : summary of the doctoral thesis for obtaining 
a doctoral degree (Ph.D.), sector — basic sciences of medicine including phar-
macology, sub-sector — histology and cytology / Edīte Vārtiņa ; supervisors of 
the doctoral thesis: Dr.med., Dr.habil.med. Māra Pilmane, Dr.med., Dr.habil.med. 
Romans Lācis ; official reviewers: Dr.med.vet. Marina Aunapuu, Dr.med. Oskars 
Kalējs, Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stra-
diņš University, 2021. — 98 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
83.-96. lpp.
UDK	 616.12(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056357
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060681
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060976
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060973
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060974
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Kopkataloga Id: 001061493
Viljams, Entonijs. Seleriju sula : iedarbīgs dziedniecības līdzeklis, kas palīdz 
miljoniem cilvēku visā pasaulē / Entonijs Viljams ; tulkojums latviešu valodā: Li-
lija Berzinska ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 205, 
[2] lpp. : tabulas ; 24 cm. — „Medical Medium”—Uz vāka. — Alfabētiskais rādītājs: 
187.-[195.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Celery juice. — ISBN 978-9934-0-9577-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata iepazīstina lasītājus ar seleriju sulas dziedinošajām īpašībām. Au-
tors piedāvā konkrētus ieteikumus, kā atbrīvoties no dažādām kaitēm, un skaidro seleriju sulas 
iedarbību, lai ikviens varētu pareizi veikt attīrīšanas kūri un būt vesels. Izlasot grāmatu, gūsiet 
atbildes uz dažādiem jautājumiem: kādas ir seleriju sulas labās īpašības, kādu simptomu un sli-
mību gadījumā sula var palīdzēt, kā pareizi pagatavot un lietot sulu, cik lielas devas ir ieteicamas, 
kā veikt attīrīšanas kūri un kāda var būt organisma reakcija, tam atbrīvojoties no toksīniem.

UDK	 615.322

630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 001048933
Makovskis, Kristaps. Ātraudzīgo kokaugu izvērtējums koksnes biomasas ra-
žošanai neizmantotās lauksaimniecības zemēs Latvijā = Fast-Growing Woody 
Crops Evaluation for Biomass Production on Unused Agricultural Lands in Lat-
via : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D) ekono-
mikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Kristaps Makovskis ; zinātniskā vadītāja 
Dr.oec. Dina Popluga ; zinātniskā konsultante Dr.silv. Dagnija Lazdiņa ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. 
Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes insti-
tūts „Silava”. — 135, [2] lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrā-
fija: 115.-134. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā.
UDK	 630*81(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001048926
Makovskis, Kristaps. Ātraudzīgo kokaugu izvērtējums koksnes biomasas ra-
žošanai neizmantotās lauksaimniecības zemēs Latvijā : promocijas darba kop-
savilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D) ekonomikā un uz-
ņēmējdarbībā iegūšanai = Fast-Growing Woody Crop Evaluation for Biomass 
Production on Unused Agricultural Lands in Latvia : summary of the doctoral the-
sis for acquiring a doctoral degree in economics and business (Ph.D) / Kristaps 
Makovskis ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Dina Popluga ; zinātniskā konsultante Dr.
silv. Dagnija Lazdiņa ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Elita Jermolajeva, Dr.silv. Endijs 
Bāders, Dr. Julija Konstantinaviciene ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte], 2021. — 110 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 108.-110. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 630*81(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001059922
Vītola, Dace. Mana adrese — MEŽS / Dace Vītola ; zīmējumu autore Daiga Seg-
liņa ; fotogrāfijas: Velga Vītola, Jānis Zilvers, Vilnis Skuja. — [Siguldas novads] : 
Dabas aizsardzības pārvalde, [2021]. — 79 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Virstitulā: 
Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas. — ISBN 978-9934-8905-2-9 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Sargādama un valdīdama pār plašo Dabas pasauli, Meža māte reiz nolēma 
apciemot savus bērnus Līgatnes dabas takās, lai uzzinātu, kā tiem klājas. Ciemos Meža mātei ļoti 
patika, jo Līgatne ir brīnišķīga zeme ar skaistiem pakalniem un dziļām, klinšainām gravām, zie-
došām pļavām, dzidriem ūdeņiem un zaļiem, mīkstu sūnu klātiem mežiem, pilniem visdažādāko 
dzīvnieku, putnu, kukaiņu, rāpuļu un citu kustoņu. Vai nāksi līdzi un paskatīsies, kā Meža mātei 
gāja?

UDK	 630*13(474.365)(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001061493
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048933
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001048926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059922
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632  Augu bojājumi. Augu slimības. Augu kaitēkļi,  
augiem kaitīgie organismi. Augu aizsardzība

Kopkataloga Id: 001050181
Bankina, Biruta. Vispārējā augu patoloģija : laboratorijas darbi / Biruta Banki-
na, Gunita Bimšteine, Jānis Kaņeps ; valodas redaktore Inga Skuja ; recenzenti: 
Dr.biol. Vizma Nikolajeva, Diāna Meiere ; zīmējumu autore Gunita Bimšteine ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes 
un augu zinātņu institūts. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,91 MB. — Biblio-
grāfija: 35. lp. — ISBN 978-9984-48-380-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šis ilustrētais izdevums nodrošina studentus ar pašreiz aktuālo informāciju 
par organismiem no Fungi, Chromista un Protozoa valstīm — nozīmīgām augu slimību ierosinā-
tāju grupām. Tajā ietverts sēņu uzbūves un vairošanās raksturojums, kā arī sistemātikas pamat-
principi. Izdevumā raksturotas svarīgākās augiem patogēno sēņu rindas, kā arī minēti piemēri 
par nozīmīgiem slimību ierosinātājiem un dots atsevišķu slimību apraksts.

UDK	 632.4(076.5)

Kopkataloga Id: 001050186
Bankina, Biruta. General Plant Pathology : exercises / Biruta Bankina, Gunita 
Bimšteine, Jānis Kaņeps ; reviewers: Dr.biol. Vizma Nikolajeva, Diāna Meiere ; 
language editor Inga Skuja ; author of pictures Gunita Bimšteine ; Latvia Univer-
sity of Life Sciences and Technologies. Faculty of Agriculture. Institute of Soil and 
Plant Sciences. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,86 MB. — Bib-
liogrāfija: 34. lp. — ISBN 978-9984-48-381-8 (PDF).
UDK	 632.4(076.5)

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

Kopkataloga Id: 001059853
Krieviņa, Agrita. Pastalas Latvijā / Agrita Krieviņa-Siliņa ; dizains, foto un ilus-
trācijas: Agrita Krieviņa-Siliņa, Madara Krieviņa. — Rīga : Agrita Krieviņa-Siliņa, 
2021.

1. daļa, Vidzemes senās pastalas. — 32 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-9054-0-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata radīta ar mērķi atspoguļot Latvijas novadu pastalu dažādību, bals-
toties uz Latvijas muzeju krājumā esošajām pastalām. Vislielākā pastalu bagātība atrodama Vi-
dzemē, tāpēc pirmā burtnīca veltīta Vidzemes pastalām — Alūksnes, Cēsu un Valmieras muzeja 
krājumos redzēto.

UDK	 646.46(474.36)(091)+391(474.36)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050181
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050186
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059853


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 20, 16.–31. oktobris

21

656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 001053946
Latvijas jūrniecības gadagrāmata / redkolēģija: Antons Vjaters, Anita Freiber-
ga ; priekšvārda autore, rakstus publicēšanai sagatavojusi Anita Freiberga ; LJA 
informāciju publicēšanai sagatavojusi Sarma Kočāne ; Latvijas Jūrniecības savie-
nība. — Rīga : Latvijas Jūrniecības savienība, 2021.

2020, 28. grāmata. — 1 tiešsaistes resurss (546 lp., PDF) : diagrammas, faksi-
mili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 13,18 MB. — Autori: Ksenija Anžinovska, 
Dāvis Beitlers, A. Cekuls, Anita Freiberga, Inga Hartika, Inta Kārkliņa, Sarma 
Kočāne, Agris Liepiņš, A. Miklāvs, Juris Skrube, Normunds Smaļinskis, Gints 
Šīmanis, Ieva Šmite. 

A n o t ā c i j a :  2020. gadā Covid-19 pandēmija mūs izsita no ierastā ritma. Vēsturē tas paliks 
kā gads, kas visu pasauli nolika uz pauzes: slēgtas robežas un avioreisi, aizvērtas skolu, biroju, te-
ātru un citu namu durvis. Neviens īsti nezināja, kā vajadzētu rīkoties, ko darīt un kādus lēmumus 
pieņemt. Arī jūrniecības nozarei kopumā necik labi neklājās. Pasaulei pēkšņi bija vajadzīgs tāds 
kā glābšanas riņķis, lai izpeldētu no pandēmijas atvara.

UDK	 656.6(474.3)+629.5(474.3)

664  Pārtikas ražošana un konservēšana

Kopkataloga Id: 001055216
Ozola, Liene. Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas pārtikas izstrāde = 
Development of Food Products for Special Medical Purposes : promocijas darbs 
zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijās / Lie-
ne Ozola ; promocijas darba vadītāja Dr.sc.ing. Solvita Kampuse ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Pārtikas tehnoloģijas 
katedra. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 120, [11] lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 114.-120. lp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.
UDK	 664:641.563(043)

Kopkataloga Id: 001055202
Ozola, Liene. Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas pārtikas izstrāde : 
promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors 
(Ph.D.) pārtikas un dzērienu tehnoloģijās iegūšanai = Development of Food Pro-
ducts for Special Medical Purposes : summary of the doctoral thesis for acquiring 
a doctor of science (Ph.D.) in food and beverage technologies / Liene Ozola ; pro-
mocijas darba vadītāja Dr.sc.ing. Solvita Kampuse ; darba recenzenti: Dr.sc.ing. 
Dalija Segliņa, Dr.sc.ing. Ilze Beitāne, Dr.sc.ing. Vitālijs Radenkovs ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. — Jelgava : [Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte], 2021. — 49 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — 
Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 664:641.563(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001053946
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055216
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055202
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67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 001060020
Šterna, Ruta. Aušana / Māra Šterna ; recenzente Lilita Līdaka ; redaktore Anda 
Krauja ; fotogrāfs Uldis Veisbuks ; mākslinieciskais noformējums: Andris Miču-
lis. — Atkārtots metiens, papildināts ar krāsainiem attēliem. — Jūrmala : Lie-
lupes izdevniecība, 2021. — 246 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 246. lpp. — ISBN 978-9984-563-62-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autore lasītājam piedāvā plašu, bagātīgi ilustrētu izziņas materiālu par auša-
nu ar rokas aužamajiem stāviem. Grāmatā stāstīts par dažādām aušanas ierīcēm, to sastāvdaļām 
un pielietojumu, par aušanā izmantojamiem materiāliem, kā arī par aužamo stāvu iekārtošanu 
un aušanas procesu. Turpinājumā plašāk aplūkota aušanas sējumu mācība, dažādas aušanas teh-
nikas. Galvenais uzsvars likts uz vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām, neaizmirstot iepazīsti-
nāt lasītājus ar ārzemju speciālistu bagātīgo pieredzi šajā jomā.

UDK	 677.024+746.1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060020
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001058780
Latgales reģiona mākslinieku konkursa izstāde (2021 : Daugavpils, Latvi-
ja). Legalizētās fantāzijas : Latgales reģiona mākslinieku konkursa izstāde : iz-
stādes katalogs = Legalised Fantasies : juried exhibition of artists from Latgale 
region : exhibition catalogue / izstādes kuratori: Māris Čačka, Baiba Priedīte, 
Valentīns Petjko ; teksts: Aivars Baranovskis ; tulkojums: Inga Gedžūne ; grafis-
kais dizainers Pāvels Terentjevs ; fotogrāfe Santa Suhanova. — Daugavpils : Dau-
gavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2021. — 47 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — 
ISBN 978-9934-594-22-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kāds ir bijis šīs mainītās, ierobežotās vai tieši otrādi — paplašinātās saskars-
mes gads? Kādām fantāzijām ir nodevušies Latgales reģiona mākslinieki? Iespējams, refleksija 
par šo laikposmu vēl tikai notiek un pilnvērtīgi kulminēsies nākamo gadu darbos, tomēr jau ta-
gad iezīmējas jaunās atļaušanās mākslinieciskie meklējumi. Aicinām saskatīt, sajust un izbaudīt 
tās realitātes, ko legalizē aizvadītā gada radošās fantāzijas 42 mākslinieku izpildījumā.

UDK	 7.038(474.3)(083.824)

71  Teritoriālā plānošana. Reģionālā, pilsētbūvnieciskā un  
lauku plānošana. Ainavas, parki, dārzi

Kopkataloga Id: 001060085
Deksne, Inese. Jelgavas parki stāsta / Inese Deksne ; atbildīgā par izdevumu 
Marija Kaupere ; māksliniece Daiga Brinkmane ; vāka foto Dzintra Žvagiņa. — 
Jelgava : Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, [2020]. — 207 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, plāns ; 27 cm. — ISBN 978-9934-8731-7-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jelgavas parki ir stāstījuši ne tikai par sevi, tie ir izveduši lasītāju cauri vēs-
tures notikumiem, kas ietekmējuši ne vien parku, bet arī pilsētas un valsts likteni. Parks nevar 
būt tikai neitrāls vēstures vērotājs, tas tiek ierauts notikumu virpulī, iegūstot vai biežāk tomēr 
zaudējot daļu no sava trauslā skaistuma, jo kari, varas un īpašnieku maiņa nesaudzē neko. Bet 
pilsēta aug un pilnveidojas, jaunas iniciatīvas iedibina mūsdienu tradīcijas arī parku uzturēšanā 
un radīšanā.

UDK	 712.253(474.334.2)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058780
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060085
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001058530
Collier, David. Before the Pandemic There Was a Touch Football Tourney / Da-
vid Collier ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — 
[Rīga] : Grafiskie stāsti, 2021. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini 
kuš! ; 95). — ISBN 978-9934-581-34-2 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741+741.52(71)

Kopkataloga Id: 001058693
Florez, Dileydi. Survival Mode / Dileydi Florez ; editors: David Schilter, Sanita 
Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2021. — 24 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 101). — ISBN 978-9934-581-38-0 
(brošēts).
UDK	 82-312.5:741+741.52(469)

Kopkataloga Id: 001058660
Gallardo, Valentine. Long Live the Witches / Valentine Gallardo ; editors: David 
Schilter, Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 
2021. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 100). — ISBN 
978-9934-581-43-4 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741+741.52(493)

Kopkataloga Id: 001058575
Gaspar, Ema. Flowers Intertwined / Ema Gaspar ; editors: David Schilter, Sanita 
Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2021. — 24 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 99). — ISBN 978-9934-581-39-7 
(brošēts).
UDK	 82-312.5:741+741.52(469)

Kopkataloga Id: 001058555
Kim, Jooyoung. World Ceramic Fair / Jooyoung Kim ; editors: David Schilter, Sa-
nita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2021. — 24 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 98). — ISBN 978-9934-581-
37-3 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741+741.52(519)

Kopkataloga Id: 001058539
López Lam, Martín. Blink / Martin López Lam ; editors: David Schilter, Sanita 
Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2021. — 24 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 97). — ISBN 978-9934-581-36-6 
(brošēts).
UDK	 82-312.5:741+741.52(85)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058530
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058693
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058660
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058575
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058555
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058539
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Kopkataloga Id: 001058536
Madden, Matt. Bridge / Matt Madden ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; 
layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2021. — 24 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 96). — ISBN 978-9934-581-35-9 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741+741.52(73)

Kopkataloga Id: 001058667
Nieminen, Essi. 10 Sim Lane / Essi Nieminen ; editors: David Schilter, Sanita 
Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2021. — 24 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 102). — ISBN 978-9934-581-40-3 
(brošēts).
UDK	 82-312.5:741+741.52(480)

Kopkataloga Id: 001060305
Strēle, Ingrīda. Literatūra 6. klasei : mācību grāmata / Ingrīda Strēle, Jānis Strē-
lis ; dizains: Laura Mortensena ; ilustrācijas: Inga Actiņa, Astra Augustinoviča, 
Signe Ērmane-Ļitvinova, Astrīda Meiere, Gundega Muzikante, Aivars Rušmanis, 
Agija Staka ; redaktore Inese Auziņa. — Labots, papildināts izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021].

1. grāmata. — 119 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. — Apstiprinājusi 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā. — Komplek-
tā: mācību grāmata, darba lapas, pielikumi, klausīšanas teksti, mācību priekš-
meta programma. — ISBN 978-9934-0-9506-1 (iesiets).

UDK	 82(075.2)

Kopkataloga Id: 001060310
Strēle, Ingrīda. Literatūra 6. klasei : mācību grāmata / Ingrīda Strēle, Jānis Strē-
lis ; dizains: Laura Mortensena ; ilustrācijas: Agija Staka, Liāna Šulce, Indriķis 
Zeberiņš ; redaktore Inese Auziņa. — Labots, papildināts izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021].

2. grāmata. — 111, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. — Apstiprinā-
jusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā. — Kom-
plektā: mācību grāmata, darba lapas, pielikumi, klausīšanas teksti, mācību 
priekšmeta programma. — ISBN 978-9934-0-9508-5 (iesiets).

UDK	 82(075.2)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001060217
Gživača, Nonna. Krievu valoda 4. klasei : mācību grāmata / Nonna Gživača, 
Marina Jefremova ; grāmatas un vāka dizaina autore Laura Mortensena ; Alises 
Landsbergas ilustrācijas ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 111, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Классно!). — „Русский язык как 
иностранный”—Uz vāka. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrija 2021. gadā. — Komplektā: mācību grāmata, darba burtnīca, 
audioieraksti un cits papildsaturs, skolotāja grāmata, tiešsaistes mācību mate-
riāls krievu valodas alfabēta apguvei. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-0-9192-6 (iesiets).
UDK	 811.161.1’243(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058536
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058667
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060305
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060310
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060217
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001057149
Izdaiļo valodu! / literārā redaktore Anna Frīdenberga ; dizainere Estere Betija 
Grāvere ; Latviešu valodas aģentūra. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, [2021]. — 
1 tiešsaistes resurss (22 lp., PDF) ; 230,25 KB. — Bibliogrāfija: 19.-20. lp. — ISBN 
978-9984-829-92-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Resursā apkopoti un alfabētiskā secībā sakārtoti prasmīgu valodas lietotāju 
un akcijas videostāstu dalībnieku — Arno Jundzes, Māras Poļakovas, Martas Elīnas Martinsones 
un Evelīnas Zilgalves — izvēlētie daiļākie vārdi, kā arī vārda iesniedzēja komentārs vai izvēles 
pamatojums un neliels literārā teksta fragments (visos tekstos saglabāta oriģinālrakstība).

UDK	 811.174

Kopkataloga Id: 001055821
PORTFOLIO mācību jomu satura un latviešu valodas integrētai apguvei : meto-
disks līdzeklis pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājiem / autori: Ina Dru-
viete, Sanita Martena, Ingūna Buta, Nadežda Pazuhina, Dina Ratniece, Lūcija Rut-
ka, Elīna Spolīte, Tatjana Vinokurova, Inga Pelcmane. — [Rīga] : [Latviešu valodas 
aģentūra], [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (307 lp., PDF) : ilustrācijas ; 29,73 MB. — 
Bibliogrāfija: 99.-103. lp. — ISBN 978-9984-829-86-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Portfolio mērķis ir pilnveidot dažādu mācību priekšmetu skolotāju profesio-
nālo kompetenci un sekmēt sadarbību, lai palīdzētu mazākumtautību skolēniem mācību priekš-
meta satura apguves procesā apgūt arī latviešu valodu. Materiāla praktiskajā daļā ir piedāvāti 
labās prakses piemēri integrētai satura un latviešu valodas apguvei dažādās mācību jomās.

UDK	 811.174’243(072)

Kopkataloga Id: 001060317
Ptičkina, Ārija. Ābecīte : lasi, raksti, zīmē un saceri! : mācību līdzeklis / Ārija 
Ptičkina ; māksliniece Inga Briede ; redaktores: Ieva Strelēvica, Guna Pitkevica ; 
Guntas Plotkas vāka dizains. — Pārstrādāts izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 83, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22×23 cm. — Pārstrādāts „Zīle. Ābecīte 1. kla-
sei” (1999) izdevums. — ISBN 978-9934-0-9655-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Ābecīte” ir labs palīgs pirmsskolas vecuma bērniem, kuri ir gatavi mācīties 
lasīt un rakstīt. Grāmata aicina pētīt, iepazīt un iemācīties burtus. Ar secīgo uzdevumu palīdzību 
bērni spēs izlasīt pirmās zilbes, vārdus un teikumus, kā arī izkrāsot attēlus, vingrināt roku un 
sākt rakstīt līnijās. 

UDK	 811.174(075.2)

82.09  Literatūras kritika. Literatūras pētījumi

Kopkataloga Id: 001060197
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Current 
Issues in Research of Literature and Culture : conference proceedings volume / 
redakcijas kolēģija: Dr.philol. Edgars Lāms (atbildīgais redaktors), Dr.philol. Māra 
Grudule, Dr.philol. Zanda Gūtmane [un vēl 11 redaktori] ; redaktores: Anita Hel-
viga, Sigita Ignatjeva, Elza Ozola ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts. — Liepāja : LiePA, 2021.

26 (2), Folklora. Kultūrvēsture. Tulkošana. Komunikācija. — 298 lpp. : fak-
simili, tabulas ; 21 cm. — ISSN 2500-9508 (iespiests), ISSN 2661-5541 (digi-
tāls). — Redaktori arī: Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Ieva Kal-
niņa, Dr.habil.philol. Juris Andrejs Kastiņš, Dr.philol. Anda Kuduma, Dr.phil. 
Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Liene Lauska, PhD Rita Grīnvalde u.c. — Virstitulā 
arī: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Lietuviešu literatūras un 
folkloras institūts, Vītauta Dižā universitāte. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi latvie-
šu, angļu un arī lietuviešu valodā.

UDK	 82.09(051)+	821.174.09(051)+398+398.8(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057149
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055821
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060317
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060197
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001060048
Atkinsone, Keita. Kad reiz būs labas ziņas? : romāns / Keita Atkinsone ; no an-
gļu valodas tulkojusi Silvijas Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 382, [1] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosau-
kums: When will there be good news?. — ISBN 978-9934-0-9456-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Klusā Devonas lauku nostūrī sešgadīga meitenīte kļūst par aculiecinieci 
drausmīgam noziegumam. Pēc trīsdesmit gadiem cilvēks, kurš bijis notiesāts par šo noziegumu, 
iznāk no cietuma. Sešpadsmitgadīgā Redžija, dzīvē jau paguvusi pieredzēt daudz, Edinburgā strā-
dā par auklīti pie ārstes Hanteres. Taču darba devēja pazūd kopā ar bērnu, un Redžija ir vienīgā, 
kura par to uztraucas. Arī policijas vecākā inspektore Luīze Monro meklē pazudušu cilvēku un 
nenojauš, ka tikmēr viņas vecais paziņa Džeksons Broudijs ir devies ceļojumā, kurš liktenīgi pār-
trūks.

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001060076
Bedīls, Deivids. Jaunais direktors / Deivids Bedīls ; no angļu valodas tulkojusi 
Daina Ozoliņa ; [ilustrācijas]: Steven Lenton ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 382, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Head Kid. — ISBN 978-9934-0-8823-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Breketvudas skolā gaidāmā kārtējā izglītības inspektoru vizīte. Un, ja arī šo-
reiz skola saņems vērtējumu „neapmierinoši”, to, ļoti iespējams, slēgs. Skolas problēma ir Raiens 
Vērds — lielākais palaidnis. Un tad skolā ierodas jauns direktors — Kārtera kungs, tik stingrs, ka 
no viņa bīstas pat skolotāji. Vai spējat iedomāties direktora un arī Raiena pārsteigumu, atklājot, 
ka viņi ir samainījušies ar ķermeņiem. Tagad Raiens ir direktors un Kārtera kungs ir viens no 
viņa skolēniem.

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001060057
Heigs, Mets. Cilvēki un es : romāns / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi 
Meldra Āboliņa ; redaktore Marta Ābele. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 302, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Humans. — ISBN 978-9934-0-9539-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lietainā naktī matemātikas profesoru Endrū Mārtinu atrod kailu un apmul-
sušu klīstam pa Kembridžu. Bet tas nav viņš pats. Profesorā iemiesojusies kāda krietni inteli-
ģentāka būtne no tālas planētas, kura nav sajūsmā par savu jauno eksistenci un nedomā neko 
labu par cilvēkiem: visiem taču zināms, ka tie ir iedomīgi un egoistiski radījumi. Bet vai dzīvības 
forma, kas uz Zemes atklājusi dzeju, baltvīnu un zemesriekstu sviestu, patiešām varētu būt tik 
neganta? 

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001060058
Moja, Džodžo. Zvaigžņu dāvātāja : romāns / Džodžo Moja ; no angļu valodas 
tulkojusi Maija Opse ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 431, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Giver of Stars. — ISBN 
978-9934-0-9534-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izsmalcinātā Alise impulsīvi apprecējusies ar glīto Benetu, un pārceļas uz 
dzīvi Amerikā. Bet dzīve mazpilsētā nelīdzinās cerētajam, turklāt vēl nākas sadzīvot ar valdonīgo 
vīratēvu. Tāpēc, izskanot aicinājumam pievienoties Eleonoras Rūzveltas ceļojošajai bibliotēkai, 
Alise iesaistās projektā, lai trūcīgajiem cilvēkiem piegādātu lasāmvielu. Šis darbs nozīmē pavadīt 
garas stundas ceļā zirga mugurā, un jaunām sievietēm tā ir liela uzdrīkstēšanās. Lai gan nākas 
pārvarēt dažādus aizspriedumus, viņas pilda savu pienākumu un piegādā izdevumus cilvēkiem, 
kuriem to nekad nav bijis, tādēji mainot šo cilvēku dzīves.

UDK	 821.111-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060048
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060076
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060057
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060058
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Kopkataloga Id: 001060594
Rīsa, Džoana. Sapņotāja Parīzē : romāns / Džoana Rīsa ; no angļu valodas tulko-
jusi Marta Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 
479 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: The Hidden 
Wife. — ISBN 978-9934-25-031-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bēgot no pagātnes rēgiem, Vita Keisija atstāj Londonu un ierodas Parīzē. Lai 
gan Vitai kabatā nav ne graša, viņa ir apņēmusies piepildīt savu sapni — kļūt par atzītu tērpu di-
zaineri. Ieguvusi darbu prestižajā Ženijas Saserdotas salonā, Vita grasās pilnībā nodoties modes 
pasaulei. Tomēr mīlestības galvaspilsētā nav iespējams neļauties jūtām — Vitai nāksies izlemt, 
vai klausīt sirdij vai prātam. Turklāt jaunā sieviete nemaz nenojauš, ka viņas nelabvēļi turpina 
kalt atriebības plānus.

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001060602
Ropers, Ričards. Dzīvošanas vērts : romāns / Ričards Ropers ; no angļu valo-
das tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, 
[2021]. — 415 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: So-
mething to Live For. — ISBN 978-9934-25-028-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Brīnišķīgs, dažbrīd smeldzīgs, tomēr ar patīkamu draudzīga šarža apdvestu 
angļu humoru pilns romāns par vientuļnieku Londonā. Mēs uzzināsim, kāpēc viņš ir izvēlējies 
šādu dzīvi un kāpēc muļķīgā kārtā samelojies darba devējam par to, ka viņam ir izcila sieva un 
divi mīlīgi bērni. Mēs varēsim sekot līdzi tam, kā viens solītis seko otram un pēkšņi ievelk galveno 
varoni situācijā, no kuras viegla izeja nav saredzama.

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001060606
Roulinga, Dž. K. Ziemassvētku Cūks / Dž.K. Roulinga ; ilustrējis Džims Fīlds ; 
no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 319 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Christmas Pig. — ISBN 978-9934-0-9661-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Džekam ir mīļa rotaļlieta — Tas Cūks. TC vienmēr ir bijis Džekam līdzās. Taču 
Ziemassvētku priekšvakarā notiek kaut kas briesmīgs — TC tiek pazaudēts. Nakts pirms Ziemas-
svētkiem ir brīnumu nakts, kurā spēj atdzīvoties visas lietas. Arī rotaļlietas. Džeks un Ziemassvēt-
ku Cūks (TC aizstājējs, kurš Džekam nemaz nepatīk) dodas aizraujošā un bīstamā ceļojumā pa 
maģisko Pazudušo Zemi. Ar runājošas Pusdienkārbas, drosmīga Kompasa un spārnotas Cerības 
palīdzību viņi dodas glābt Džeka labāko draugu no briesmīgā rotaļlietu rijēja Zaudētāja nagiem.

UDK	 821.111-93-31

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001060079
Kinnijs, Džefs. Roulija Džefersona ļoti draudzīgais piedzīvojums / Džefs Kinnijs ; 
no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2021]. — 217 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Īsta drauga dienasgrāmata / 
Džefs Kinnijs ; 2). — „Ar Grega Heflija palīdzību”—Uz 1. vāka. — Oriģinālnosau-
kums: Rowley Jefferson’s Awesome Friendly Adventure. — ISBN 978-9934-0-
9233-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Roulijs Džefersons neapstājas pie dienasgrāmatas rakstīšanas. Viņa bagātā 
fantāzija ir radījusi episka mēroga piedzīvojumu stāstu. Pievienojies Rolandam un viņa labāka-
jam draugam Gargam Barbaram, kuri dodas garā un bīstamā ceļojumā uz Ledus cietoksni, lai no 
Baltā burvja gūsta izglābtu Rolanda mammu. Vai mūsu varoņiem tas būs pa spēkam?

UDK	 821.111(73)-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060594
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060602
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060079
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821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001061485
George, Nina. Dienvidgaismas : romāns / Nina George ; no vācu valodas tulkojusi 
Anita Muitiniece ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 237, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Südlichter. — 
ISBN 978-9934-0-9296-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Dienvidgaismas” ir romāns par cilvēkiem kādā nelielā ciemā Provansā, par 
neredzamo saistību viņu starpā, un vienlaikus tas ir poētisks stāsts par mīlestību visos tās brī-
nišķīgajos veidos. Tas ir kā pasaka un kā mierinājums, kā pastaiga maigajā Provansas dienvidu 
gaismā garām kafejnīcām un apgaismotiem logiem, un katrā satiktajā skatienā slēpjas neizsacītas 
ilgas pēc pilnīgas dzīves.

UDK	 821.112.2-31

821.112.5  Holandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 001060082
Franka, Anne. Sētas māja : dienasgrāmata vēstulēs, 1942. gada 12. jūnijs — 1944. 
gada 1. augusts / Anne Franka ; Mirjamas Presleres redakcijā ; no nīderlandie-
šu valodas tulkojuši: Ilze Lindenberga, Mārtiņš Erminass, Katarina Hartgers ; 
priekšvārdu un pēcvārdu no angļu valodas tulkojusi Marika Taube. — 2. izde-
vums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 399 lpp. : ilustrācija, karte ; 21 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Het achterhuis. — ISBN 978-9934-0-9373-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Par spīti visam, es vēl joprojām ticu labajam cilvēkos…”. 1942. gadā trīs-
padsmit gadus vecā Anne Franka kopā ar ģimeni, bēgot no nacistu vajāšanas, devās uz slēptuvi 
Amsterdamā. Vairāk nekā divu gadu garumā Anne dienasgrāmatā sīki dokumentē slēptuvē pava-
dīto laiku, atklājot sadzīves apstākļus, pastāvīgo satraukumu par iespējamo atklāšanu, ilgas un 
cerības, izsalkumu un bailes. Stāsts apraujas pēkšņi, kad slēptuvi un tās iemītniekus atrod nacisti. 
Tomēr dienasgrāmatu ir izdevies paglābt no iznīcināšanas, un tā sniedz precīzu un neaizmirsta-
mu vienkāršas un reizē arī gluži neparastas pusauga meitenes portretu.

UDK	 821.112.5-94

Kopkataloga Id: 001060087
Frīnss, Žaks. Sestklasnieki neraud / Žaks Frīnss ; no nīderlandiešu valodas tul-
kojusi Inese Paklone ; ilustrējis Edmunds Jansons ; redaktore Inese Zandere ; 
dizains: Ūna Laukmane. — [Rīga] : liels un mazs, [2021]. — 196, [3] lpp. : ilustrā-
cijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Achtstegroepers huilen niet. — ISBN 978-
9934-574-68-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata balstās uz reāliem notikumiem klasē, kuras audzinātājs bijis Žaks 
Frīnss. Tie ir traģiski notikumi — grāmatas galvenā varone Akija saslimst ar leikēmiju. Akijas, 
viņas ģimenes, klasesbiedru un skolotāju pārdzīvojumi atainoti cilvēciski, bez lieka patosa, bet 
ar sirsnību un brīžiem pat lietišķi — tā, lai palīdzētu bērniem meklēt atbildes situācijā, kad radu-
šās bailes un jautājumi. Rakstnieks izprot un respektē bērnu uztveres īpatnības un lasītprasmes 
līmeni, raksta viegli uztveramā, tomēr bagātā, ar ikdienas leksikas krāsām atdzīvinātā valodā.

UDK	 821.112.5-93-32

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001060062
Miso, Gijoms. Bruklinas meitene : romāns / Gijoms Miso ; no franču valodas tul-
kojusi Maija Indraša ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 332, [4] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: La fille 
de Brooklyn. — ISBN 978-9934-0-9411-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rafaels bija pārliecināts, ka Anna ir viņa mūža sieviete, un bija paredzētas 
viņu kāzas. Bet tad viens vakars visu mainīja. Protams, mīlestība nepazudīs, lai ko Anna būtu 
izdarījusi. Vismaz tā Rafaelam šķita, taču tad Anna parakņājās savā somā un pastiepa kādu foto-
grāfiju. To izdarīju es. Apstulbis Rafaels vērās fotoattēlā. Pašam neapzinoties, viņš piecēlās un, ne 
vārda neteicis, aizgāja. Bet, kad atgriezās, bija jau par vēlu. Anna bija pazudusi. Un kopš tā laika 
Rafaels viņu meklē.

UDK	 821.133.1-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001061485
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060082
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060087
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060062
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821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001058089
Корниенко, Елена. Вчера, сегодня, завтра : стихотворения / Елена Корни-
енко ; иллюстрации автора. — Рига : [Elena Kornienko], 2021. — 62 lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-447-7 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001059289
Письмена : поэтический альманах / ответственный за выпуск, состави-
тель, автор предисловия: Юрий Касьянич. — Рига : Оргкомитет Дней рус-
ской культуры, 2020.

2020. — 304 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Uz vāka un titullapas otrā 
pusē: Дни русской культуры в Латвии, 1925-2020. — Autori: Александра 
Бандурина, Юрий Касьянич, Елена Копытова, Милена Макарова, Вла-
димир Новиков, Николай Романенко, Дмитрий Драгилёв, Фаина Осина, 
Евгения Ошуркова, Вера Панченко, Ирина Цыгальская, Александр Че-
ревченко, Александр Живец, Ирина Зиновчик, Владимир Ореховский, 
Ольга Редкова, Стелла Астрова, Анастасия Приедниеце, Лана Степано-
ва, Наталья Бельская, Сергей Воробьев, Анна Йонане, Регина Маскаева, 
Петр Межиньш, Михаил Москаленко, Петр Антропов, Евгений Голубев, 
Дагния Дрейка, Татьяна Житкова, Наталья Лебедева, Елена Сутра, Па-
вел Васкан, Станислав Володько, Галина Иванова, Ольга Орс, Руслан 
Соколов, Алексей Соловьев, Татьяна Чехольская, Наталия Александро-
ва, Татьяна Соколова, Владимир Соляр, Инесса Илмер-Иванова, Карен 
Маркарян, Людмила Межиньш, Лариса Плотниеце, Светлана Семенова 
u.c. — ISBN 978-9934-8527-5-6 (brošēts).

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

Kopkataloga Id: 001059332
Письмена : поэтический альманах / ответственный за выпуск, состави-
тель, автор предисловия: Юрий Касьянич. — Рига : Оргкомитет Дней рус-
ской культуры, 2021.

2021. — 259 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Uz vāka un titullapas otrā 
pusē: Дни русской культуры в Латвии, 1925-2021. — Autori: Ирина Зинов-
чик, Елена Копытова, Милена Макарова, Владимир Новиков, Евгений 
Орлов, Николай Романенко, Владимир Френкель, Дмитрий Драгилев, 
Юрий Касьянич, Фаина Осина, Евгения Ошуркова, Анастасия Приедни-
еце, Лана Степанова, Стелла Астрова, Александр Живец, Ольга Кварта, 
Карен Маркарян, Ольга Редкова, Петр Антропов, Дагния Дрейка, Татья-
на Житкова, Александр Черевченко, Наталья Бельская, Сергей Воро-
бьев, Анна Йонане, Владимир Соляр, Павел Васкан, Станислав Володько, 
Евгений Голубев, Галина Иванова, Ольга Орс, Руслан Соколов, Алексей 
Соловьев, Ирина Страздоника, Инесса Илмер-Иванова, Регина Маскаева, 
Владимир Ореховский, Светлана Семенова u.c. — ISBN 978-9934-8527-6-3 
(brošēts).

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

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058089
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059289
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059332


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 20, 16.–31. oktobris

31

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001059855
Aizsila, Ilze. Teiksma par Babīti / Ilze Aizsila ; ilustrācijas: Kate Daniela Miču-
le ; literārā redaktore Ieva Melgalve. — Rīga : Iedvesmas grāmata, 2021. — 23, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-550-48-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā var atrast ne tikai rakstnieces Ilzes Aizsilas pasaku, ko ilustrēju-
si jaunā māksliniece Kate Daniela Mičule, bet arī latviešu tautas teikas par Babīti. Bērnu iztēlei 
atstāta vieta radošajā uzdevumā „Mana Babīte”, kur mazie lasītāji var atainot savās fantāzijās 
uzburto Babīti.

UDK	 821.174-343+821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001060066
Bauere, Inguna. Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā / Inguna Bauere ; redaktore 
Gundega Sēja ; vāka dizains: Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 271, 
[1] lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-9428-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viņas pamāte uzskatīja, ka sievietes dzīves galvenais mērķis ir apgādāt sev 
turīgu vīru un dzemdēt bērnus. Kad pavīdēja iespēja kļūt par lielās Jaunpils muižas īpašnieka lau-
lāto draudzeni, to nedrīkstēja laist garām, un jauniņo meiteni izdeva pie divreiz vecāka, nemīlēta, 
toties bagāta vīrieša. Viņa uzdrošinājās sacelties. Rodot spēku tikko plaukstošās Apgaismības 
filozofijā, iestājās par personības neaizskaramību un sievietes tiesībām. Viņa daudz mīlēja, bet 
vēl vairāk cieta. Un atļāvās ignorēt augstākās sabiedrības normas un pieņēma drosmīgu lēmu-
mu — šķirties no nemīlama vīra. Aprunāta un bieži nesaprasta, izmisusi, bet stipra garā, viņa 
palika uzticama pati sev.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001060925
Brīdaka, Lija. Mūža laime? / Lija Brīdaka ; mākslinieks Andris Lamsters ; literā-
rā redaktore Vita Aišpure. — Rīga : Madris, [2021]. — 165, [1] lpp. ; 24 cm. — ISBN 
978-9984-31-760-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Esi laimīgs! — mēdzam vēlēt. Priekšstati par laimi var būt visdažādākie, un 
laimes jēdziens filosofijā skaidrots gadsimtiem ilgi. Nepretendējot pateikt visu par laimes būtību, 
šajā grāmatā apskatīti daudzveidīgie uzskati kopš Bībeles tekstiem līdz mūsdienīgajiem, aicinot 
lasītājus ieskatīties gan aprakstītajos piemēros no dzīves, gan no literatūras, gan pasmelties pie-
redzi autores izjautāto draugu un sabiedrībā pazīstamu personību izteikumos.

UDK	 821.174(092)(047.53)+821.174(082)+821.174-92

Kopkataloga Id: 001060211
Dobele, Maira. Lupatiņu laika grāmata : interaktīva uzdevumu grāmata pēc Ine-
ses Zanderes stāstu un Edmunda Jansona animācijas filmu motīviem / uzdevu-
mu saturu izstrādājusi Maira Dobele ; ilustrējis Reinis Pētersons ; redaktore Ine-
se Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, [2021]. — 30, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — (Kā lupatiņi mācījās ; piektā grāmata). — ISBN 978-9934-
574-42-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lupatiņus, mazos audumu bērniņus — Zeķīti, Cimdiņu, Lakatiņu un Spilven-
tiņu, mēs jau pazīstam no filmiņām un bilžu grāmatām. Kopā ar Kaķi viņi dzīvo savā audumu 
mājiņā un turpina izzināt pasauli ikdienas gaitās un rotaļās. Grāmatā Lupatiņi seko gadalaikiem 
un dabas parādībām, mācās noteikt diennakts laiku. Lasītājs iepazīstas ar pulksteni, kalendāru, 
kosmosu un uzzina, kāda ir Saules loma gadalaiku maiņā.

UDK	 821.174-93-32+087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059855
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060066
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060925
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060211
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Kopkataloga Id: 001059640
Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem / sastādītāja un redaktore, komentāru 
un atdzejojumu autore Inese Zandere ; ilustrācijas: Normunds Ozols ; dizains: 
Artis Briedis un Rūta Briede. — Rīga : Ascendum, 2021.

2021. — 223 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Autori: Uldis Auseklis, Eduards Ai-
vars, Andris Akmentiņš, Arnolds Auziņš, Kitija Balcere, Ērika Bērziņa, Una 
Bērziņa, Indra Brūvere-Daruliene, Māra Cielēna, Dagnija Dreika, Evija Gulbe, 
Inga Kaļva-Miņina, Mirdza Kerliņa, Edvards F. Kuks, Maija Laukmane, Elīna 
Līce, Vladimirs Novikovs, Artis Ostups, Inese Paklone, Valdis Rūmnieks, Māris 
Salējs, Ivars Šteinbergs, Daina Tabūna, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Ēriks Vil-
sons, Inese Zandere, Žebers, Māra Mellēna, Jānis Poruks, Jānis Ezeriņš, Niko-
lajs Kalniņš, Juris Kronbergs, Jānis Baltauss, Valdemārs Ancītis, Vizma Belše-
vica, Ingmāra Balode, Rainis, Arturs Goba, Ieva Samauska, Jānis Peters, Jānis 
Baltvilks, Pēters Brūveris, Laimons Pēlmanis, Laimonis Kamara u.c. — ISBN 
978-9934-8795-9-3 (brošēts).

UDK	 821.174-93-1(082)+82-1(082)+821.174-9+82(092)

Kopkataloga Id: 001060685
Jaunsudrabiņš, Jānis. Ar makšķeri (Ūdeņi) : Jāņa Jaunsudrabiņa tēlojumi / sa-
kārtojums, vāka noformējums un priekšvārds: Ilze Līduma. — [Neretas novads] : 
Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi”, 2021. — 60 lpp. : faksimils, ilustrācijas, 
portrets ; 22 cm. — Ilustrēšanai izmantoti 33 Jāņa Jaunsudrabiņa zīmējumi, tai 
skaitā no grāmatas „Ar makšķeri” 1924. gada izdevuma. — ISBN 978-9934-8712-
2-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autors ne tikai pragmatiski atspoguļo savus makšķerēšanas paņē-
mienus, bet sniedz saistošus un poētiskus Latvijas upju un dabas aprakstus. Makšķernieka gaitās 
tvertie dabas vērojumi, piedzīvojumi un pārdzīvojumi pārtapuši jaukos tēlojumos. Grāmata ar 
savu dzejisko saturu ir kā dziesma mūžīgai dzīvībai un zaļajai dabai, kas katru gadu zied un no-
briest, lai atkal atgrieztos no jauna pavasarī un aizvadītu ziedu vasaru.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001060754
„Kad tu ieklausies dabas sirds mūzikā…” : Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” 
literārā un zīmējumu konkursa, veltīta Jāņa Jaunsudrabiņa grāmatas „Ar makšķe-
ri” simtgadei un viņa 145. dzimšanas dienas atcerei, darbu izlase / sakārtoja Dace 
Kronīte ; noformēja un priekšvārdu sarakstīja Ilze Līduma ; Jāņa Jaunsudrabiņa 
muzejs „Riekstiņi”, Jāņa Jaunsudrabiņa biedrība. — Neretas pagasts : Jāņa Jaun-
sudrabiņa muzejs „Riekstiņi”, 2021. — 39 lpp., 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-8712-3-8 (iesiets).
UDK	 821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 001060667
Kazāks, Kārlis. Sākums mūs atrod pats jeb 5000 km mūzikas / Kārlis Kazāks ; 
grāmatas vāka un dizaina autore Kristīne Kazāka ; autora ilustrācijas ; redaktore 
Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 335, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-0-9573-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sākums mūs atrod pats… Tā tas tiešām ir, ja ļaujamies. Arī muzikālo velo-
braucienu stāsts aizsākās gluži nejaušās vakara sarunās. Vēlāk jau deviņās vasarās un desmit 
ceļojumos piedzīvotais prasījās tikt pastāstīts. Vārdos izteikts, teju 5000 kilometru garais ceļš 
ir pastiepies garāks, nekā sākumā plānots. Tāda ir ceļa daba. Tas ir stāsts par cilvēkiem, ceļu un 
Latvijas vietām. Tas ir arī mīlestības stāsts.

UDK	 821.174-992+78.071(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059640
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060685
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060754
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060667
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Kopkataloga Id: 001061488
Krilova, Gunita. Cukursaldā : romāns / Gunita Krilova ; redaktore Daina Grū-
be ; Arņa Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 270, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-9342-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai Evai un Druvim, veidojot savu ģimeni, izdosies izvairīties no liktenīgām 
attiecību kļūdām? Cik lielā mērā mēs esam nolemti atkārtot vecāku kļūdas? Tas ir mūsdienīgs ro-
māns par sievietes un vīrieša attiecību līkločiem, kas nepiedāvā gatavas atbildes, bet dod iespēju 
katram pašam vērtēt un mācīties no grāmatas varoņu pieredzes. 

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001061412
Krūmiņa-Zvaigzne, Laura. Pipara un Pērles piedzīvojumi / Laura Krūmi-
ņa-Zvaigzne ; ilustrācijas: Diāna Stupele. — [Amatas novads] : Laura Krūmi-
ņa-Zvaigzne, [2021]. 

Sarkankrūtītis nepatikšanās. — 19 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-23-461-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas varoņi ir pavisam īsti un dzīvē sastopami suņi Pipars un Pērle, kuri 
dodas glābšanas misijā. Stāsts ir par suņu, kaķu un putnu attiecībām kādā piemājas dārzā. Šī ir 
viena no retajām bērnu piedzīvojumu grāmatām, kas balstīta uz patiesiem notikumiem. Ģimenei 
tā ļaus aizraujoši pavadīt laiku kopā.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001060064
Laukmane, Maija. Diena kūst kā saldējums : dzejoļi bērniem / Maija Laukmane ; 
māksliniece, vāka ilustrācijas autore Līva Ozola ; redaktore Guna Pitkevica ; grā-
matas dizaina autore Vita Lēnerte. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 46, [2] lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-8697-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katrs bērns to pateiks: visīsākais gadalaiks ir vasara un katra diena tajā (ja 
vien trakoti nelīst) izkūst tik ātri kā saldējums pludmales smiltīs. Jo ļoti, ļoti — visu gadu — gai-
dīta. M. Laukmanes krājumā apdzejoti un apcerēti vai visi vasarā iespējamie piedzīvojumi, prieki, 
baudas un noskaņas. Grāmata palīdzēs atgriezties iepriekšējās vasarās un sapņot par jaunām.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001060090
Lāms, Edgars. Kurzemes iekopšana : Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos : 
monogrāfija / Edgars Lāms ; recenzenti: Dr.hum. Laura Laurušaite, Dr.philol. Aus-
ma Cimdiņa, Dr.hum. Justīna Prusinovska ; redaktore Sigita Ignatjeva ; kopsavil-
kuma tulkotājs Renārs Voicehovičs ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; Liepājas Uni-
versitāte. Kurzemes Humanitārais institūts. — Liepāja : LiePA, 2021. — 299 lpp. : 
portrets ; 21 cm. — Monogrāfija izstrādāta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu. — Personu rādītājs: 281.-293. lpp. — Bibliogrāfija: 270.-273. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-608-06-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā apcerēts dzejnieka dramatiskiem notikumiem piesātinātais dzī-
ves gājums caur vēstures griežiem un Sibīrijas trimdas ceļiem un vērtēts Olafa Gūtmaņa kurzem-
nieciski savdabīgais dzejas skanējums, kā arī gan spraigie, gan apcerīgie prozas darbi. Dzejnieks 
raksturots kā ainaviski krāšņu, ekoloģiski tendētu literāro darbu radītājs, kā spilgts Atmodas 
dzejnieks, kā Kurzemes un Liepājas māksliniecisks dokumentētājs.

UDK	 821.174(092)+821.174-1.09

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001061488
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001061412
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060064
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060090
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Kopkataloga Id: 001055587
Lāms, Edgars. Kurzemes iekopšana : Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos : 
monogrāfija / Edgars Lāms ; recenzenti: Dr.hum. Laura Laurušaite, Dr.philol. 
Ausma Cimdiņa, Dr.hum. Justīna Prusinovska ; redaktore Sigita Ignatjeva ; kop-
savilkuma tulkotājs Renārs Voicehovičs ; Liepājas Universitāte. Kurzemes Huma-
nitārais institūts. — Liepāja : LiePA, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (300 lp., PDF) : 
portrets ; 5,30 MB. — Monogrāfija izstrādāta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu. — Personu rādītājs: 282.-294. lp. — Bibliogrāfija: 271.-274. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-608-07-0 (PDF).
UDK	 821.174(092)+821.174-1.09

Kopkataloga Id: 001059847
Logina, Skaidrīte. saplūst pasaule vienumā : dzeja / Skaidrīte Logina ; [priekš-
vārds]: Jānis Arvīds Plaudis ; pēcvārds: Elita Bičevska. — [Ogres novads] : [Skaid-
rīte Logina], [2021]. — 223 lpp. ; 11×18 cm. — ISBN 978-9934-23-303-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Skaidrīte Logina ir noskaņu dzejniece. Neatkārtojas un neatkārto, neatdarina 
un nav atdarināma. Viņas dzeja ievelk sevī. Katrs dzejolis ir kā glezna.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001060166
Lukošus, Rebeka. Nepaklausīgais vectēvs / Rebeka Lukošus ; literārā konsultan-
te un redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, 
[2021]. — 30, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21×24 cm. — Grāmatas izdota ar Valsts kultūr-
kapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-574-66-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas notikumi norisinās vectēva 80 gadu dzimšanas dienas ietvaros. 
Bērniem raksturīgais sapnis — kad man paliks 18, darīšu, ko gribēšu, man nebūs jāklausa vecāki, 
šeit ar labsirdīgu ironiju pārcelts uz vecā vīra dzīvi. Viņš visu mūžu dzīvojis „tā, kā vajag”, tā, kā 
par pareizu uzskata citi — vecāki, sieva, meitas, mazbērni. Ar gaišu humora izjūtu autore ļauj 
vectēvam izrauties no rutīnas un kļūt nepaklausīgam, izbaudīt visus „aizliegtos augļus”.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001060173
Markopa, Irma. Jūra, atkal pie tevis nāku : dzeja / Irma Markopa ; redaktore 
Inga Ronče ; fotomākslinieks Pēteris Jaunzems ; mākslinieciskais noformējums: 
Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, 2021. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-608-01-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jaunais izdevums ir liepājnieces 12 grāmata un sestais dzejas krājums. Tajā 
apkopoti teju 140 dzejoļi, kurus papildina fotomākslinieka Pētera Jaunzema darbi. Vairums vārs-
mu veltītas jūrai un dabai, skarta arī kara tematika, un daļa darbu uzjundī patriotiskas noskaņas.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001060175
Netikumīgie : dzejoļi režisores Kristas Burānes dokumentālajai dzejas izrādei / 
Marija Luīze Meļķe, Kirils Ēcis, Raimonds Ķirķis, Agnese Krivade, Kārlis Vēr-
diņš ; ilustrējuši: Pauls Rietums, Agate Lielpētere, Liāna Mihailova, Sanita Adovi-
ča ; redaktore Inese Zandere ; dizainers Ļoša Muraško. — [Rīga] : liels un mazs, 
[2021]. — 96, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts 
kultūrkapitāla fonds. — ISBN 978-9934-574-67-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejas krājumā pusaudžiem „Netikumīgie” apkopoti dzejoļi Kristas Burānes 
dokumentālās dzejas izrādei „Netikumīgie” (Dirty Deal Teatro), kuras mērķis — radīt 21. gadsim-
ta Latvijas pusaudžu portretu dzejas valodā. Izrāde saņēmusi Spēlmaņu nakts balvu kā sezonas 
labākā izrāde pusaudžiem un gada sasniegums oriģināldramaturģijā.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001055587
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059847
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060166
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060173
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060175
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Kopkataloga Id: 001061406
Nuts, Zane. Klusā karaļvalsts : pasaka bērniem un pieaugušajiem / Zane Nuts ; 
Kristas Pērkonas ilustrācijas ; redaktore Mērija Elizabete Kalniņa. — [Priekuļu 
novads] : Nuts Family, [2021]. — 31, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-
9934-8935-9-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties — šī ir Klusā karaļvalsts, vieta, kur aizliegts sarunāties. Ikvienam 
iedzīvotājam ir jādzīvo pilnīgā klusumā, līdz dienai, kad Karalis pieļauj kļūdu un, vēloties izjokot 
savus pavalstniekus, dod cilvēkiem cerību atsākt sarunāties. Pasakas maģiskā pasaule atklāj vār-
du spēku, parādot, kā vārdi „es tevi mīlu” var atvērt pat skarbākā karaļa sirdi!

UDK	 821.174-343+821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001059859
Ņečajevs, Andrejs. Dienas nebaltās un baltās : dzejolīši bērniem no 3 līdz 18 / 
Andrejs Ņečajevs ; [dizains]: Diāna Andersone. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, 
2021.

II [2.] daļa. — 235 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-550-47-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Autors saka: „Es priecājos, ka tu noliki malā planšeti un atvēri — Grāmatu! 

Mazais, zilais ekrāns ir vajadzīgs, tur šaubu nav, bet grāmata — tā runās ar tevi. Grāmata, tā ir 
kā dzīvs cilvēks, viņa tevi gaidīs! Ja kopā ar grāmatu tu varēsi pasmieties, kopā skumt, kaut ko 
pārdomāt, tad grāmata nebūs velti rakstīta”. 

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001061599
Ozols, Antons Edmunds. lapas / Antons Edmunds Ozols. — Rīga : Sava grāmata, 
2021. — 175 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-604-29-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katra lapa, lai kāda tā būtu, satur savu vēstījumu. Šis ir dzejoļu krājums, kurā 
parādītas autora pārdomas, izjūtas un dabas norises.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001060081
Pirro, Viesturs. Burleska polārajam dinozauram jeb divi gadi ziemeļos padomju 
ķēnišķīgajā karaspēkā — strojbatā : atmiņu stāsts divās daļās par dienestu Pa-
domju armijā / Viesturs Pirro ; vāka dizaina autors Gatis Vanags ; grāmatas dizai-
na autors Aigars Truhins ; redaktore Elīna Vēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 
173 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-9476-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Burleska polārajam dinozauram” tapa kā atmiņu grāmata par dienestu Pa-
domju armijā. Grāmata domāta visiem, kurus interesē liecības par Padomju armiju — sabruku-
šās PSRS bruņotajiem spēkiem. Kāda valsts, tāda armija — karavīri bija rīcībnespējīga lielgabalu 
gaļa, un nešaubīgi, ka lielu militāru konfliktu gadījumā armija būtu sakauta. Starp militārajām 
parādēm Maskavā, Sarkanajā laukumā, un realitāti pastāvēja tāda pati atšķirība kā starp spožām, 
bezgaumīgām teātra dekorācijām un dzīves īstenību.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001060190
Pro Patria = Par Tēvzemi / ievads: Dace Cine ; Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikums. — [Liepāja] : LiePA, 2021.

VII [7], Dzejnieka Friča Bārdas 140. jubilejai veltīto literāro darbu un pārsprie-
dumu konkursa darbi. — 229 lpp. ; 20 cm. — Uz 1. vāka: Friča Bārdas portrets ; 
Senā Baltijas skolotāju semināra ēka. — ISBN 978-9934-608-00-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Godinot Friča Bārdas devumu latviešu kultūrā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tū-
risma tehnikums aicināja jauniešus iesaistīties literāro darbu un pārspriedumu konkursā. Kon-
kurss pilnveido jauniešu radošās un pētnieciskās prasmes, sniedz iespēju labāk izprast nacionālo 
identitāti, patriotismu un ētiskās vērtības, un paplašina redzesloku.

UDK	 821.174-9(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001061406
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059859
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001061599
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060081
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060190
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Kopkataloga Id: 001060674
Račko, Karīna. Ekstāze / Karīna Račko ; redaktore Inese Tamsone ; māksliniece 
Natālija Kugajevska. — [Rīga] : Karīna Račko, [2021]. — 429 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-8960-1-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Talantīgās fotogrāfes Efejas laulība atrodas uz izjukšanas robežas. Kad stāvu 
virs fotostudijas savu darbnīcu iekārto provokatīvais mākslinieks Eliass, drīz vien jaunā sieviete 
attopas ierauta seksuālo rotaļu un postošu melu virpulī. Taču Efeja saprot — attiecībās ar Eliasu 
baudas cena ir pagrimums… Kas ir mīlestība? Kā tā rodas un kāpēc iznīkst? Vai par cilvēka dzīves 
un attiecību augstāko jēgu un laimi patiešām var uzskatīt mirkļa ekstāzi?

UDK	 821.174-31+821.174-993

Kopkataloga Id: 001060074
Rozentāle, Līga. Vislabākā vasara / Līga Rozentāle ; māksliniece Inga Actiņa ; 
redaktore Guna Pitkevica ; dizaina autore Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2021]. — 55, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-9221-3 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vasaras brīvlaiku Sāra, Miks, Īva un Alīse pavada laukos pie vecmammas un 
opja. Viņi pelna kabatas naudu, lasot Kolorādo vaboles, glābj opīša ķiršu dārzu no lielā karstuma, 
siltumnīcā notver spoku, iepazīst lapsenes, auklē cālēnus, spēlējas priedītēs un vēl, un vēl. Grā-
matas varoņi starp dzīvespriecīgajiem stāstiem sniedz arī noderīgus padomus, kā rūpēties par 
savu drošību pie ūdens, pagalmā, pļavā un mežā.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001060664
Rūmnieks, Valdis. Sudrabiņš : biogrāfisks romāns par Jāni Sudrabkalnu / Valdis 
Rūmnieks ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 239, [1] lpp. ; 23 cm. — Grāmata izdota ar Valsts Kultūr-
kapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-0-9493-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns „Sudrabiņš” veltīts dzejniekam Jānim Sudrabkalnam. Stāstījums risi-
na radoša cilvēka traģēdiju 20. gadsimta sarežģītajos vēsturiskajos apstākļos. Kad tiek publicēts 
viņa pirmais dzejolis, maisam gals ir vaļā: visas jaunā autora domas un darbi tiek veltīti kritikai, 
tulkojumiem, dzejai. Kad Sudrabkalna dzīvē ienāk Biruta Brīnišķīgā, kaislība pārtop mīlas dzejā 
un nekad nenosūtītās vēstulēs, bet dzīves ceļi jaunos cilvēkus tomēr nesavieno. Dzejnieka perso-
nība ir pretrunu pilna — no pārliecības līdz šaubām, no patmīlības līdz gļēvumam. Kādus posta 
darbus radoša cilvēka personībā spēj nodarīt sveša vara, kuri cilvēki gatavi pielāgoties, kuri — 
pretstāvēt un kurus vara salauž? Tas ir jautājums, uz kuru vienas atbildes nav.

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 001061495
Skrebele, Ruta. Ervīns un Bišu vīrs / Ruta Skrebele ; Toma Kalniņa ilustrācijas ; 
vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2021]. — 110, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8760-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Armands, Māris un Juris, aizrāvušies ar zaļo dzīvesveidu, dibina „Ežu partiju”. 
Jaunpienācējs Ervīns ir no nelabvēlīgas ģimenes. Zēns, neatradis kopīgu valodu ar vienaudžiem, 
ar laiku sadraudzējas ar vecu biškopi, kurš Ervīnu uzņem savās mājās un māca viņam gudrības 
par dabu. Bet tad zēni izposta bišu stropus, ielaužas Bišu vīra mājā, vecais vīrs pat nonāk slimnī-
cā. Un kas notiek ar Ervīnu? Sirsnīga grāmata bērniem — par uzticību un nodevību, meliem un 
godaprātu.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001060383
Strazds, Alberts. Kvēl balss tava tīmeklī zeltainā : dzeja / Alberts Strazds. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 94 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Vāka 
un nodaļu noformējumā izmantoti fotogrāfes Ainas Gailītes darbi. — ISBN 978-
9934-18-711-7 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060074
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001061495
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060383
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Kopkataloga Id: 001060215
Svoks, Artis. Apziņai no iekšpuses : dzejas manuskripts : augusts 22, 2021 / Artis 
Svoks. — [Rīga] : [Ezerrozes grāmatas], 2021. — 44 lpp. ; 30 cm. — ISBN 978-
9934-600-77-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001060679
Šmite, Linda. Akmens peldēšana : romāns / Linda Šmite ; Nataļjas Kugajevskas 
vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālī-
te. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 191, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 
2021/10 (268)). — Bibliogrāfija: 185. lpp. — ISBN 978-9934-15-982-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kurš to būtu domājis, ka pieredzējušais docents Atvars Akmens iemīlēsies kā 
puika? Sapīsies pārgudras studentes zeltainajā bizē, un gatavs gan! Bet, kad mīlestība zudusi, At-
vars, tāpat kā dažs labs intelektuālis pirms viņa, meklējot pamatu zem kājām, dodas uz laukiem. 
Nomaļā pieturā sastaptā izdarīgā ogotāja Jana ir tiešs pretstats zudušajai mīlestībai. Vai abiem 
kopīgais spīts kavēs saprašanos, vai palīdzēs izpeldēt cauri dzīves grūtībām?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001060214
Viška, Signe. Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu / Signe Viška ; ilustrējusi Elī-
na Brasliņa ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un 
mazs, [2021]. — 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-574-
63-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata stāsta par enerģisko Kati un viņas mierpilno vectēvu. Meitenei pie-
mīt temperaments un vēlme nekavējoties rīkoties, lai piepildītu savas ieceres. Viņa apbrīno vec-
tēva prasmi dzīvot rāmi un mierīgi, ieturot nemainīgu dzīves ritmu. Šo vecuma viedo vienkāršību 
Kate sauc par „vectēva pasauli” un vēlas būt tajā piederīga, tādēļ atrod asprātīgus paņēmienus, 
lai līdzinātos vectēvam.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001060179
Vītiņa, Lote Vilma. Ūdenstornis / Lote Vilma Vītiņa, teksts un ilustrācijas ; re-
daktore Inese Zandere ; dizains: Aris Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, [2021]. — 
122, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — ISBN 978-9934-574-54-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas varone ir mazpilsētas meitene, kuras ikdienas sastāvdaļas ir skola, 
klejojumi dabā, grāmatas un ūdenstornis. Ūdenstornis ir vieta, ko meitene radījusi savā iztēlē, 
glābiņš un slēpnis, kurā var nolīst jebkurā brīdī, kad dzīve šķiet neizturami vienmuļa. Ūdenstor-
nis meitenes iekšējās norises pārvērš tēlos un kļūst par patvērumu. Ūdenstornī var notikt viss, 
pēc kā meitene ilgojas.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001060163
Zandere, Inese. Divas Almas / Inese Zandere, teksts, redakcija ; ilustrējusi Anete 
Bajāre-Babčuka ; dizains: Ūna Laukmane. — [Rīga] : liels un mazs, [2021]. — 36, 
[3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-574-64-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Meitenītes Almas dzīvē starp realitāti un iztēli nav novilkta stingra robeža, kā 
tas mēdz būt daudziem bērniem. Tādēļ viņai, vasaru pavadot laukos līdzās mazai ciema kapsētai, 
nav grūti uz sevi attiecināt pār kapu sētu sadzirdētos vārdus: „Mūsu Alma ir mirusi. Mēs vairs 
neredzēsimies!” un iztēloties sevi par nomirušu. Alma cenšas saprast atšķirību starp dzīvajiem 
un mirušajiem, cilvēka attiecības ar savu vārdu, dažādu ar miršanu un piemiņu saistītu izteicienu 
nozīmi.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060215
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060679
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060214
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060179
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060163
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Kopkataloga Id: 001060572
Žolude, Inga. Vendenes lotospuķe : romāns / Inga Žolude ; literārā redaktore 
Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains — 
Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 535, [1] lpp. ; 22 cm. — (Es esmu… Jānis Po-
ruks). — Bibliogrāfija piezīmēs: 523.-[534.] lpp. — ISBN 978-9934-595-48-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Inga Žolude ir radījusi tik pilnestīgu Jāni Poruku, ka lasot viņš kļūst par tuvu 
cilvēku, kam veltīt visu sajūtu spektru: līdzi just un apbrīnot, strīdēties un dusmoties. Viņas dzej-
nieks ne tikai mirkst asarās un cieš, ne tikai ielaistās ar Ķelnes ūdeni un pērk jaunas krāgas, bet 
raksta, raksta un raksta, lai atkal un atkal tiktu iekšā dzīvē, kas nepavisam nav saudzīga pret 
radošu cilvēku. Ne tolaik, ne tagad. Jo, kā teikts romānā, dižumam līdzi netiek dota apsargāšana, 
gluži pretēji — tu stāvi dižs un ievainojams, viens pret visu pasauli.

UDK	 821.174-312.6

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001060958
Mikija Ziemassvētku atmiņas / [ilustrēja] John Lotter ; latviskojis Edvīns Raups ; 
Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 24, [4] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Mickey’s Christmas Memories. — ISBN 978-9934-27-003-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā uzzināsi, cik brīnišķīgas Ziemassvētku tradīcijas ir Mikijam un 
viņa draugiem. Sākot ar skaistākās egles izraudzīšanos, dziesmiņu dziedāšanu līdz pat kopīgai 
svētku maltītei. Mikijs atzīst, ka vislielāko prieku viņam sagādā svinības kopā ar draugiem. Un 
Ziemassvētki — tā ir lieliska iespēja!

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060572
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060958
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Kopkataloga Id: 001057965
Lisovska, Silvija. Mazzalves dižozola stāsti : vēsture, cilvēki, atmiņas / materiā-
lu kārtoja un pēcvārdu sarakstīja Silvija Lisovska. — Mazzalve : Mazzalves pa-
gasta biedrība „Ērberģietes”, 2021. — 325, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 321.-322. lpp. — ISBN 978-9934-23-422-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mazzalves stāsti atklāj Mazzalves pagasta vēsturi, kultūru, izglītību, radošās 
personības un tā darbīgos cilvēkus. Grāmatā ievietoti arī mežu stāsti, tūrisma stāsti un šodienas 
stāsti. Grāmata ir novadpētnieces Emīlijas Varkales sapņa piepildījums.

UDK	 908(474.34)

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=001057965
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