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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

050  Seriālizdevumi. Periodiskie izdevumi

Kopkataloga Id: 001063442
Ģimenes gadagrāmata / sastādījusi un priekšvārdu sarakstījusi Gunta Lūse. — 
Rīga : Latvijas Mediji, 2021.

2022. — 191 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Autori: Gunta Lūse, Krista Draveniece, 
Ilona Noriete, Zane Eniņa, Laura Mangule, Regīna Olševska, Ģirts Kasparāns, 
Aija Lietiņa, Ilze Lavrinoviča, Aija Austruma. — ISBN 978-9934-15-953-4 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Ģimenes gadagrāmata būs labs sabiedrotais un palīgs ne vien atgādinot svēt-
ku datumus, bet arī sniedzot padomus — psiholoģijā, veselības aprūpē, skaistumkopšanā, bērnu 
audzināšanā, mājturībā un tūrismā.

UDK	 (058)

Kopkataloga Id: 001065668
Kļavis, Aivars. Avota laiks / Aivars Kļavis ; vāka dizaina autore Sarmīte Māliņa ; 
redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 342, [1] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu. — ISBN 978-9934-0-9630-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Žurnāls „Avots” pie lasītājiem nonāca 1987. gadā — laikā, kad nevienam pat 
sapņos nerādījās, ka pēc nieka trīs četriem gadiem Latvija atgūs neatkarību. Taču šis sīkā drukā 
iespiestais žurnāls ar provokatīviem vākiem un ilustrācijām sabangoja Padomju Latvijā lasošo 
sabiedrību. Un ne tikai Latvijā. Žurnāla versiju krievu valodā „Rodņik” vēl lielākā tirāžā abonēja 
lasītāji arī toreizējā Padomju Savienībā. Žurnāla mūžs diemžēl nebija garš. Autors arī atklāj ie-
meslus, kādēļ tik ļoti populārais žurnāls beidza pastāvēt.

UDK	 050(474.3)(091)+070(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 001063437
Latvijas Avīzes gadagrāmata / sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Arta 
Ciša. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021.

2022. — 190, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 20 cm. — Rakstu autori: 
Andris Ģērmanis, Māra Skrīvele, Anita Pirktiņa, Daiga Zute, Gunta Lūse, Māra 
Libeka, Mārtiņš Kalnbērziņš, Līga Lepse, Sandra Ruska. — Bibliogrāfija dažu 
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-15-949-7 (brošēts).

UDK	 (058)(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063442
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065668
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063437
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001063454
Izkrāsojamais albums : 2+ / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne 
ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

(Auto). — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satu-
ra. — Oriģinālnosaukums: Mon premier bloc á colorier. 2+. (Car). — ISBN 978-
9934-0-9487-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Albums ar izplēšamām lapām paredzēts, lai bērns iepazītu krāsas un attīs-
tītu smalko motoriku. Katram attēlam ir vajadzīga tikai viena vai divas krāsas. Lappuses stūrī ir 
redzams paraugs, kā izkrāsot. Mācīties krāsot būs pavisam viegli, jo attēlus ierobežo platas kon-
tūrlīnijas. Lai grāmatiņa top krāsaina un sagādā prieku mazajiem māksliniekiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001063452
Izkrāsojamais albums : 2+ / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne 
ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

(Bite). — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satu-
ra. — Oriģinālnosaukums: Mon premier bloc á colorier. 2+. (Bee). — ISBN 
978-9934-0-9488-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Albums ar izplēšamām lapām paredzēts, lai bērns iepazītu krāsas un attīs-
tītu smalko motoriku. Katram attēlam ir vajadzīga tikai viena vai divas krāsas. Lappuses stūrī ir 
redzams paraugs, kā izkrāsot. Mācīties krāsot būs pavisam viegli, jo attēlus ierobežo platas kon-
tūrlīnijas. Lai grāmatiņa top krāsaina un sagādā prieku mazajiem māksliniekiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001063446
Izkrāsojamais albums : 3+ / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne 
ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

(Māja). — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satu-
ra. — Oriģinālnosaukums: Mon premier bloc á colorier. 3+. (House). — ISBN 
978-9934-0-9490-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Albums ar izplēšamām lapām paredzēts, lai bērns iepazītu krāsas un attīs-
tītu smalko motoriku. Katram attēlam ir vajadzīga tikai viena vai divas krāsas. Lappuses stūrī ir 
redzams paraugs, kā izkrāsot. Mācīties krāsot būs pavisam viegli, jo attēlus ierobežo platas kon-
tūrlīnijas. Lai grāmatiņa top krāsaina un sagādā prieku mazajiem māksliniekiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001063448
Izkrāsojamais albums : 3+ / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne 
ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

(Varde). — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satu-
ra. — Oriģinālnosaukums: Mon premier bloc á colorier. 3+. (Frog). — ISBN 
978-9934-0-9489-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Albums ar izplēšamām lapām paredzēts, lai bērns iepazītu krāsas un attīs-
tītu smalko motoriku. Katram attēlam ir vajadzīga tikai viena vai divas krāsas. Lappuses stūrī ir 
redzams paraugs, kā izkrāsot. Mācīties krāsot būs pavisam viegli, jo attēlus ierobežo platas kon-
tūrlīnijas. Lai grāmatiņa top krāsaina un sagādā prieku mazajiem māksliniekiem!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063454
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063452
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063446
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063448
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Kopkataloga Id: 001063495
Kas dzīvo Āfrikā? : lasi un izkrāso! / [ilustrators] Tadas Adomavičius ; [dizainere] 
Jūratė Radžiūnaitė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 8 nenumurētas lp., 2 nenu-
murētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Uzlīmju mozaīkas). — „Guna Pitkevi-
ca. Aplamā Āfrika”—Uz 2. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: 
Linksmoji Afrika. — ISBN 978-9934-0-9649-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sērijas „Uzlīmju mozaīkas” grāmatas aicina bērnu darboties daudzveidīgi — 
lasīt dzejoli, pētīt un izkrāsot attēlus, domāt un salikt uzlīmju mozaīku no atsevišķiem kvadrāti-
ņiem. Grāmata sākas ar jauku dzejoli, kuru var lasīt kopā ar pieaugušo. Katras lapas stūrī ir attēls, 
kurš jāsaliek no 24 fragmentiem. Lipinot uzlīmju mozaīkas, bērns attīstīs uzmanību, domāšanu 
un pirkstu veiklību. Krāsošana palīdz nomierināties, attīsta radošumu un iztēli.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001063494
Kas dzīvo laukos? : lasi un izkrāso! / [ilustrators] Tadas Adomavičius ; [dizai-
nere] Jūratė Radžiūnaitė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 8 nenumurētas lp., 
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Uzlīmju mozaīkas). — „Guna 
Pitkevica. Kas tā ir?”—Uz 2. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosau-
kums: Gyvūnėlių ūkis. — ISBN 978-9934-0-9651-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sērijas „Uzlīmju mozaīkas” grāmatas aicina bērnu darboties daudzveidīgi — 
lasīt dzejoli, pētīt un izkrāsot attēlus, domāt un salikt uzlīmju mozaīku no atsevišķiem kvadrāti-
ņiem. Grāmata sākas ar jauku dzejoli, kuru var lasīt kopā ar pieaugušo. Katras lapas stūrī ir attēls, 
kurš jāsaliek no 24 fragmentiem. Lipinot uzlīmju mozaīkas, bērns attīstīs uzmanību, domāšanu 
un pirkstu veiklību. Krāsošana palīdz nomierināties, attīsta radošumu un iztēli.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001063496
Kas dzīvo mežā? : lasi un izkrāso! / [ilustrators] Tadas Adomavičius ; [dizainere] 
Jūratė Radžiūnaitė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 8 nenumurētas lp., 2 nenu-
murētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Uzlīmju mozaīkas). — „Guna Pitke-
vica. Kas dzīvo mežā?”—Uz 2. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosau-
kums: Žaliasis miškas. — ISBN 978-9934-0-9650-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sērijas „Uzlīmju mozaīkas” grāmatas aicina bērnu darboties daudzveidīgi — 
lasīt dzejoli, pētīt un izkrāsot attēlus, domāt un salikt uzlīmju mozaīku no atsevišķiem kvadrāti-
ņiem. Grāmata sākas ar jauku dzejoli, kuru var lasīt kopā ar pieaugušo. Katras lapas stūrī ir attēls, 
kurš jāsaliek no 24 fragmentiem. Lipinot uzlīmju mozaīkas, bērns attīstīs uzmanību, domāšanu 
un pirkstu veiklību. Krāsošana palīdz nomierināties, attīsta radošumu un iztēli.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001063492
Kas dzīvo pasakās? : lasi un izkrāso! / [ilustrators] Gediminas Bartusevičius ; [di-
zainere] Jūratė Radžiūnaitė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 8 nenumurētas lp., 
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Uzlīmju mozaīkas). — „Guna 
Pitkevica. Kas dzīvo pasakās?”—Uz 2. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģi-
nālnosaukums: Pasakų šalis. — ISBN 978-9934-0-9648-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sērijas „Uzlīmju mozaīkas” grāmatas aicina bērnu darboties daudzveidīgi — 
lasīt dzejoli, pētīt un izkrāsot attēlus, domāt un salikt uzlīmju mozaīku no atsevišķiem kvadrāti-
ņiem. Grāmata sākas ar jauku dzejoli, kuru var lasīt kopā ar pieaugušo. Katras lapas stūrī ir attēls, 
kurš jāsaliek no 24 fragmentiem. Lipinot uzlīmju mozaīkas, bērns attīstīs uzmanību, domāšanu 
un pirkstu veiklību. Krāsošana palīdz nomierināties, attīsta radošumu un iztēli.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063495
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063494
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063496
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063492


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 22, 16.–30. novembris

4

Kopkataloga Id: 001065761
Krāso! + uzlīmes / skaitāmpanta autore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021].

[Lapsa]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
23 cm. — Skaitāmpants uz 4. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālno-
saukums: Color + stickers. — ISBN 978-9934-0-9485-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmata palīdzēs bērnam iepazīt dažādus dzīvniekus, kas mīt 
mežos, zālājos, ūdenī un lido gaisā. Grāmatas attēli ir ar skaidri iezīmētām, platām kontūrām, 
kas atvieglo krāsošanas procesu. Krāsainās uzlīmes paredzēts ielīmēt noteiktās vietās, tādējādi 
attīstot vērību, acu un kustību koordināciju, kā arī pirkstu sīko muskulatūru.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001065765
Krāso! + uzlīmes / skaitāmpanta autore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021].

[Lauva]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
23 cm. — Skaitāmpants uz 4. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālno-
saukums: Color + stickers. — ISBN 978-9934-0-9484-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmata palīdzēs bērnam iepazīt dažādus Latvijā sastopamus un 
arī eksotiskus dzīvniekus. Grāmatas attēli ir ar skaidri iezīmētām, platām kontūrām, kas atvieglo 
krāsošanas procesu. Krāsainās uzlīmes paredzēts ielīmēt noteiktās vietās, tādējādi attīstot vērī-
bu, acu un kustību koordināciju, kā arī pirkstu sīko muskulatūru. 

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001065763
Krāso! + uzlīmes / skaitāmpanta autore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021].

[Varde]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 23 cm. — Skai-
tāmpants uz 4. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Co-
lor + stickers. — ISBN 978-9934-0-9483-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmata palīdzēs bērnam iepazīt dažādus dzīvniekus, tostarp arī 
putnus, kukaiņus un zivis. Grāmatas attēli ir ar skaidri iezīmētām, platām kontūrām, kas atvieglo 
krāsošanas procesu. Krāsainās uzlīmes paredzēts ielīmēt noteiktās vietās, tādējādi attīstot vērī-
bu, acu un kustību koordināciju, kā arī pirkstu sīko muskulatūru.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001065772
Krāso! + uzlīmes / skaitāmpanta autore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021].

[Zaķis]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
20 cm. — Skaitāmpants uz 4. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālno-
saukums: Color + stickers. — ISBN 978-9934-0-9486-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmata palīdzēs bērnam iepazīt savvaļas dzīvniekus. Grāmatas 
attēli ir ar skaidri iezīmētām, platām kontūrām, kas atvieglo krāsošanas procesu. Krāsainās uz-
līmes paredzēts ielīmēt noteiktās vietās, tādējādi attīstot vērību, acu un kustību koordināciju, kā 
arī pirkstu sīko muskulatūru. 

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001065786
Prusse, Daniela. Šodien, rīt, tagad un tūlīt : izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 
gadiem / teksts: Daniela Prusse ; ilustrācijas: Suzanna Ščensnija ; no vācu valodas 
tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2021]. — 16 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 20 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?. Juniors). — Oriģinālnosaukums: 
Heute, morgen, jetzt und gleich. — ISBN 978-9984-31-844-8 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sniegs atbildes uz bērnu neskaitāmiem jautājumiem. Kad mums ir 
jāsteidzas? Kā sauc nedēļas dienas? Cik mēnešu ir gadā?

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065761
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065765
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065763
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065772
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065786
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Kopkataloga Id: 001063456
Ziemassvētku rūķis : darbošanās grāmata / tulkojums un izdevums latviešu va-
lodā: Zvaigzne ABC. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes, 2 nenumurētas darbošanās lp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Christmas Elf. — ISBN 978-9934-0-9404-0 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatiņā var spēlēt prāta spēles, risināt uzdevumus un lipināt uzlīmes 
kopā ar Ziemassvētku rūķi un viņa draugiem — Ziemassvētku ciema iemītniekiem. Rūķu pavadī-
bā var laisties lejā pa sniegotajām kalnu nogāzēm, atrast īpašo rotaļlietu un izņemt no grāmatas 
detaļas, lai radītu pats savus Ziemassvētku rotājumus.

UDK	 087.5+398.332.416(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063456
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 001063443
Dzīvesziņas gadagrāmata / sastādītāji: Aija Austruma un Viesturs Austrums ; 
priekšvārds, vāka dizains: Aija Austruma. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021.

2022. — 191 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Autori: Andris Kraņevskis, 
Aigars Vītols, Anita Ozola, Edijs Spāre, Jānis Kaļāns, Alīna Voronova, Līga Zem-
niece, Ilvija Melne, Sandra Strēle, Aija Stabiņa, Jekaterina Ciribko, Aija Austru-
ma, Laura Barinska, Māris Pelēkais, Marija Sils. — ISBN 978-9934-15-951-0 
(brošēts).

UDK	 133(059)+615.89(059)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001065702
Zelčāne, Elīna. No perfekcionisma uz mīlestību : kā izkļūt no perfekcionisma 
slazda un iegūt vieglumu attiecībās ar bērniem, partneri, līdzcilvēkiem / Elīna 
Zelčāne ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 159, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9782-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Elīna Zelčāne ir geštaltterapeite un filozofe. Šī ir dziļa un ļoti personiska grā-
mata, kuru ir vērts izlasīt, ja tiecaties būt perfekts visās dzīves jomās un jums ir grūti pieņemt 
paša un citu nepilnības. Autore ar piemēriem no savas dzīves uzskatāmi apraksta procesu, kurā 
veidojas perfekcionisms, un sniedz praktiskus ieteikumus, kā dzīvot vieglāk un mācīties mīlēt 
sevi par spīti tam, ka neesam ideāli.

UDK	 159.923.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063443
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065702
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001065802
Geikina, Laima. Lūk, cilvēks! (Ecce Homo) : praktiskā teoloģija: no dievbijības 
kopšanas līdz starpdisciplinārai prakses pētniecībai / Laima Geikina ; literārā re-
daktore Ilze Jansone ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; tulkojums angļu valodā: Aija 
Abens. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021]. — 310 lpp. : shēmas, tabulas ; 
24 cm. — Vāka noformējumam izmantoti Māra Subača zīmējumi. — Bibliogrāfija: 
270.-294. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-720-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Teoloģijas profesores L. Geikinas monogrāfija ir liecība par šo laiku. Liecība 
par to, kas notiek teoloģiskajā domāšanā un praksē Latvijā un pasaulē. Šī liecība būs viena no 
tām, ko no mūsu laika, no mūsdienu teoloģijas saņems mūsu pēcteči, taču tā ir vēl jo nozīmīgāka 
mums, lai saprastu sevi un vidi, kurā dzīvojam. Šis izcilais pētījums sniedz atziņas un pamudinā-
jumu domāt tālāk gan akadēmiskās telpas profesionāļiem, gan arī tiem, kas līdz šim nav iedziļi-
nājušies teoloģiskos un reliģijpētnieciskos jautājumos.

UDK	 27-4

Kopkataloga Id: 001064691
Golubeva, Olga. 20 минут трансцендентальной медитации Махариши / 
Ольга Голубева ; художник Мария Сергеева ; картины: Нодари Наридзе, 
Инара Аттека. — [Kocēnu novads] : [Olga Golubeva], 2021. — 124 lpp. : ilustrāci-
jas, portreti ; 25 cm. — „Назад к себе — вот секрет успеха!”—Titullapā. — ISBN 
978-9934-23-307-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā tiek pavērts priekškars uz Vēdisko zināšanu būtību. Tā ir veltīta 
Mahariši un viņa transtendentālās meditācijas tehnikai. Interesenti uzzinās par Mahariši Vē-
diskajām zināšanām, par pilna prāta potenciāla attīstīšanu, veselības uzlabošanu un stabilizē-
šanu, miera un harmonijas sasniegšanu, radošo spēju atklāšanu un augstākās apziņas stāvokļa 
sasniegšanu.

UDK	 2-583

Kopkataloga Id: 001064687
Pāvests Francisks. Gaudete et Exsultate (Priecājieties un gavilējiet) : apustu-
liskais pamudinājums par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē / Pāvests 
Francisks ; tulkojis Mihails Volohovs ; redaktors Arturs Hansons ; māksliniece 
Līga Krēže ; priekšvārds: Andris Kravalis ; pēcvārds: Andris Marija Jerumanis ; 
pēcvārdu no franču valodas tulkojusi Baiba Brūdere. — Rīga : Vox Ecclesiae, 
2021. — 103 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosau-
kums: Gaudete et Exsultate. — ISBN 978-9934-8655-3-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Franciska apustuliskais pamudinājums par aicinājumu uz svētumu mūsdie-
nu pasaulē nav „traktāts” par svētuma tematu, bet ir aicinājums priecīgi iet svētuma ceļu savā 
ikdienas dzīvē šodienas pasaulē ar visiem tās apdraudējumiem, izaicinājumiem un iespējām.

UDK	 272-584

Kopkataloga Id: 001065564
Plūme, Ilārs. Jāņa evaņģēlija komentārs / Ilārs Plūme ; vāka dizains: Arnis Grin-
bergs ; atbildīgais par izdevumu Juris Matvejs ; teksta redaktore Milda Klam-
pe. — [Ķekavas novads] : Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu drau-
dze, [2021].

3. daļa. — 236 lpp. ; 22 cm. — Vāka dizainam izmantota Viļņa Heinrihsona 
gleznas „Svaidīšana” reprodukcija. — Bibliogrāfija: 232.-236. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8836-3-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jāņa evaņģēlijs sarakstīts, lai sniegtu padziļinātu izpratni par Jēzus dzīvi un 
darbību, kas palīdzētu kristiešiem atbildēt uz pieaugošo maldu mācītāju propagandu. Daudzē-
jādā ziņā maldīgās tā laika reliģiskās idejas atgādina mūsdienās plaši izplatītas domas. Grāmata 
nepretendē uz oriģinalitāti, bet drīzāk tās ir citu labāko autoru veikuma apkopojums, kas sniedz 
ekseģētisku, vēsturisku un mūsdienu jautājumus adresējošu Jāņa evaņģēlija izklāstu.

UDK	 27-247.8-273

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065802
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064691
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064687
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065564
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

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

Kopkataloga Id: 001065800
Пилдеговичс, Петерис. Мой китайский дневник / Петерис Пилдеговичс ; 
перевод с латышского: Елена Пилдеговича ; литературный редактор Та-
тьяна Барышникова ; автор дизайна обложки Байба Лаздиня. — Рига : Ака-
демическое издательство ЛУ, [2021]. — 445 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Mans Ķīnas stāsts. — ISBN 978-9934-18-688-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autors vēstījumā, kas uzrakstīts dienasgrāmatas formā, dalās sa-
vos vērojumos, kas radušies, veicot pirmā latviešu diplomāta pienākumus Ķīnā, kā arī stāsta par 
saviem iespaidiem, kas gūti, strādājot „Sjiņhua” aģentūrā, kur līdz šim bijis vienīgais mūsu valsts 
darbinieks. Autors iepazīstina lasītāju arī ar pieredzēto lielajos ceļojumos Ķīnā, bieži atsaucoties 
uz neskaitāmām sarunām ar visu paaudžu un sociālo slāņu ķīniešiem.

UDK	 327(474.3)(093.3)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001059284
Economic Analysis: Theory, Methodology, Practice (2020 : Kelce, Polija). The 
Economic Analysis: Theory, Methodology, Practice : international scientific con-
ference, September 25th, 2020 : proceedings of the conference / Jan Kochanowski 
University. — Riga ; Kielce : Baltija Publishing, 2020. — 97 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-588-83-9 (brošēts).
UDK	 33(062)+658(062)

Kopkataloga Id: 001059749
From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area 
(4 : 2020 : Rīga, Latvija). IV International Scientific Conference „From the Baltic 
to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area” : August 21th, 2020, 
Riga : proceedings of the conference / Baltic Research Institute of Transforma-
tion Economic Area Problems. — Riga : Baltija Publishing, 2020. — 83 lpp. : ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-588-68-6 (brošēts).
UDK	 33(062)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001064648
Galeoti, Marks. Vori: Krievijas supermafija / Marks Galeoti ; no angļu valodas 
tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore, atdzejojumi: Dace Sparāne-Freimane ; māksli-
nieks, vāka dizaina autors Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 463, 
[1] lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 414.-[437.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, alfabē-
tiskais rādītājs: 438.-[464.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Vory: Russia’s Super 
Mafia. — ISBN 978-9934-595-45-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Marks Galeoti sniedz lasītājam iespēju ielūkoties Krievijas ēnu pasaules un 
tās „aristokrātijas” — voru — vēstures pašā sirdī. Vedinot stāstu no voru saknēm impēriskajā 
Krievijā, cauri Staļina GULAG nometņu sistēmai un līdz jaunajam likumpārkāpēju slānim, kas 
plaukst mūsdienās, M. Galeoti parāda, kā organizētā noziedzība ir iesakņojusies valsts finansiā-
lajās un politiskajās struktūrās un nu jau reprezentē nopietnu izaicinājumu, kas vairs nav igno-
rējams.

UDK	 343.9.02(470+571)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065800
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059284
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059749
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064648
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Kopkataloga Id: 001063344
Liepiņa, Irēna. Darbinieku aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā / Irēna Lie-
piņa ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska ; [priekšvārds]: K. Balodis, 
A. Lošmanis. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. — 287 lpp. : tabulas ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija: [245.]-276. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu un franču valodā. — ISBN 978-9934-508-90-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Uzņēmuma pārejas institūts pastiprina darba tiesību galveno mērķi — aiz-
sargāt darbiniekus no darba devēja patvaļīgas rīcības uzņēmuma īpašnieka vai darba devēja mai-
ņas gadījumā. Uzņēmuma pārejas būtība: līdz ar uzņēmuma aktīviem, t.i., materiālām un nema-
teriālām vērtībām, uzņēmuma ieguvējam pāriet sociālā atbildība par darbiniekiem. Šajā aspektā 
darbu var uzskatīt par darbinieka vērtību un pat īpašumu, kas ir aizsargājams.

UDK	 349.2

Kopkataloga Id: 001063346
Priekulis, Jānis. Efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis pret likumu / Jānis Prie-
kulis ; redaktore Baiba Krauze-Krūze ; māksliniece Dita Pence ; priekšvārds: Ed-
vīns Danovskis. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2021. — 415 lpp. ; 21 cm. — (Tiesību 
zinātne). — Bibliogrāfija: [395.]-413. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu valodā, kopsavilkums angļu un franču valodā. — ISBN 978-9984-840-69-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas ir detalizēts pētījums, kas veltīts jautājumam par Satversmes 92. panta 
trešā teikuma „Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu at-
līdzinājumu” iedarbību likumu kontekstā. Grāmatā iztirzāts jēdziens „tiesību aizsardzības līdzek-
lis” un tā attīstība Latvijā un citās valstīs.

UDK	 342.565.2(474.3)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001063351
Auziņš, Alnis. Ādažu vidusskolai 35 / redaktors un sastādītājs Alnis Auziņš ; 
mākslinieks Ivo Grundulis ; [ievadvārdi]: Māris Sprindžuks, Česlavs Batņa, Elita 
Pētersone, Alnis Auziņš. — [Ādaži] : [Ādažu vidusskola], [2021]. — 143 lpp. : fak-
simili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm.
UDK	 373.5(474.362)(091)

Kopkataloga Id: 001064688
Peilāne, Iveta. Lubānas vidusskola laika lokos / sastādītāja, ievada autore Iveta 
Peilāne. — Lubāna : [Lubānas vidusskola], 2021. — 404 lpp. : ilustrācijas, notis, 
portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-23-478-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Skola ir īpaša pasaule, kur visi dzīvo nākotnes gaidās, cenšas to prognozēt un 
būt tai piederīgi. Jau vairāk nekā 130 gadus Lubānas un tuvējās apkārtnes bērniem un jauniešiem 
ir iespēja iegūt izglītību Lubānā. Daudzas paaudzes te smēlušās zinības lielajai dzīvei. Tie ir bi-
juši gan vidusskolēni, gan ģimnāzisti, kā arī pamatskolēni. Skolas pirmais izlaidums notika 1950. 
gadā — tātad aizritējuši jau 70 gadi, kas ir liels gadu skaits, salīdzinot ar cilvēka mūžu, bet samērā 
niecīgs gadsimtu ritējumā.

UDK	 373.5(474.369)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063344
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063346
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063351
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064688
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Kopkataloga Id: 001062750
Sākam mācīties! : kompetenču pieeja mācību saturā / Zenta Anspoka, Egina Bir-
zgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ineta Helmane, Ina Leite ; redaktore Egina 
Birzgale ; māksliniece Marita Maizīte. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 
2021.

Piektā daļa. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Komplektizdevumu sešgad-
niekam veido krāsainas rakstāmgrāmatas „Sākam mācīties!” — ceturtā daļa, 
piektā daļa un sestā daļa, kā arī „Lasāmgrāmata” un melnbaltu darba lapu 
komplekts „Risini!”. Katras daļas burtnīcai ir „Skolotāja grāmata”. — ISBN 
978-9984-11-574-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Piektajā daļā ir iekļauti uzdevumi satura apguvei no decembra līdz febru-
ārim, kas apkopoti trīs ar Ziemassvētkiem, ziemas darbiem un ceļošanu saistītos tematos.

UDK	 373.2(076)

Kopkataloga Id: 001065558
Sākam mācīties! : skolotāja grāmata / Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzēr-
ve, Elīna Gribuste, Ineta Helmane, Ina Leite ; redaktore Egina Birzgale ; izdevuma 
dizaineri: Vladislavs Buļs, Matīss Justs ; ilustratore Marita Maizīte ; literārā re-
daktore Līga Sudare. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2021.

Piektā daļa. — 208 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Komplektizdevumu 
sešgadniekam veido trīs darba burtnīcas „Sākam mācīties! Ceturtā daļa”, „Sā-
kam mācīties! Piektā daļa”, „Sākam mācīties! Sestā daļa”, katrai burtnīcai ir 
„Skolotāja grāmata”. — ISBN 978-9984-11-575-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā „Sākam mācīties! Piektā daļa. Skolotāja grāmata” ir iekļauti meto-
diskie komentāri integrētā izglītības satura apguvei no decembra līdz februārim. Šajā daļā tiek 
piedāvāti temati „Kosmosa plašumos”, „Apkārt zemeslodei” un „Rosība ziemā”. Izdevumā ir ie-
kļautas kopējamas darba lapas, kas paredzētas grupu, pāru un sarežģītākiem individuālajiem 
darbiem, kā arī pielikums „Laiks kopā ģimenei”.

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

Kopkataloga Id: 001063262
Zvaigzne, Māris. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 100 gados : dokumentu un materiā-
lu krājums / sastādītājs Māris Zvaigzne ; priekšvārds: Gundega Muceniece ; Kriš-
jāņa Mežuļa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 
literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Rīgas Valsts vācu ģimnāzija. — Rīga : Jumava, 
[2021]. — 335 lpp., 32 nenumurētas lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: 330.-[332.] lpp. — ISBN 978-9934-20-495-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata attēlo Latvijas vidējās izglītības jaunāko laiku vēstures peripetijas. 
Tajā sniegts ne tikai ģimnāzijas notikumu apskats mācību gada ietvaros, bet raksturots arī poli-
tiskais un sociāli ekonomiskais fons.

UDK	 373.5(474.362.2)(082)

376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 001062670
Žučkova, Aelita. Protu pats! / Aelita Žučkova, Dagnija Rubiķe ; zīmējumi: Arta 
Muceniece. — Rīga : RaKa, [2021]. — 84 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-
9984-46-438-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību komplekts, kuru veido mācību grāmata un darba burtnīca, pielāgots 
speciālās pamatizglītības programmai. Komplekta uzdevumi palīdz integrēti apgūt lasīšanas, 
skaitīšanas un pašapkalpošanās prasmes, novērot un izvērtēt dažādas dabas parādības un to ie-
tekmi uz cilvēku. 

UDK	 376(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062750
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065558
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063262
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062670
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Kopkataloga Id: 001062674
Žučkova, Aelita. Protu pats! : darba burtnīca / Aelita Žučkova, Dagnija Rubi-
ķe ; zīmējumi: Arta Muceniece. — Rīga : RaKa, [2021]. — 66 lpp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — - ISBN 978-9984-46-441-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darba burtnīca papildina attiecīgo mācību grāmatu. Tajā ir ievietots grafis-
kais materiāls, kuru, papildot ar zīmējumu, krāsojot, griežot un līmējot, bērni var izmantot, lai 
apgūtu lasīšanas, skaitīšanas un darbošanās prasmes, prasmes novērot un izvērtēt dažādas da-
bas parādības un to ietekmi uz cilvēku.

UDK	 376(076)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 001062168
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture / [galvenā redaktore un priekšvārda 
autore Dr.psych. Airisa Šteinberga ; RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības 
centrs]. — [Rīga] : [RTU Izdevniecība], [2021].

2021, 5. — 1 tiešsaistes resurss (9 datnes, PDF) : faksimili, ilustrācijas, plāni, 
portreti, tabulas. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Nosaukums angļu valo-
dā: History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education. — 
Teksts latviešu valodā, priekšvārds un kopsavilkumi arī angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  „Inženierzinātņu un augstskolu vēsture” ir RTU Inženierzinātņu vēstures 
pētniecības centra ikgadējā zinātniskā žurnāla piektais numurs. Pētījumu autori ir Latvijas un 
Igaunijas zinātnieki, zinātņu vēsturnieki, muzejnieki un pedagogi, kuri pievērsušies Rīgas Poli-
tehniskā institūta absolventu daudzpusīgās darbības izpētei, kā arī aktuāliem akadēmiskās dzī-
ves aspektiem līdz 19. gadsimta beigām.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(091)(082)+62(474.3)(091)(082)

Kopkataloga Id: 001063082
History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education / [edi-
tor-in-chief and author the preface Dr.psych. Airisa Šteinberga ; RTU Research 
Centre for Engineering History]. — [Rīga] : [RTU Press], [2021].

2021, 5. — 1 tiešsaistes resurss (8 datnes, PDF) : faksimili, ilustrācijas, plāni, 
portreti, tabulas. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Nosaukums latviešu va-
lodā: Inženierzinātņu un augstskolu vēsture. — Teksts angļu valodā, priekš-
vārds un kopsavilkumi arī latviešu valodā.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(091)(082)+62(474.3)(091)(082)

395  Ceremoniāls. Etiķete. Uzvedības noteikumi sabiedrībā. 
Tituli. Uzrunas, izturēšanās, pieklājības formas

Kopkataloga Id: 001065711
Paičs, Indulis. Mans tīmekļa sarunu kodekss / Indulis Paičs ; grāmatas vāka un 
iekšlapu dizainere Gunta Plotka ; redaktore Meldra Āboliņa. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN 978-9934-0-9743-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Vārdi var dziedināt vai ievainot. Redzot to, kā krīzes laikā sociālie tīkli pār-
plūst ar asiem un ievainojošiem komentāriem, kuru sekas savstarpējās attiecībās jutīsim vēl ilgi, 
nonācu pie nepieciešamības formulēt priekš sevis principus, kurus ievērojot varu pasargāt sevi 
un citus. Ceru, ka tie palīdzēs mums nepazaudēt vienam otru šajā izaicinošajā laikā”, raksta In-
dulis Paičs.

UDK	 395+316.772.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062168
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063082
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065711
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398  Folklora

Kopkataloga Id: 001063479
Soma, Lolija. Sapņu grāmata / sakārtotāja Lolija Soma ; vāka dizaina autore Irē-
na Žguta ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 142, 
[1] lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9984-36-515-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ja naktī redzat sapni, ka lasāt sapņu grāmatu, tad tas nozīmē, ka atklāsiet 
noslēpumu. Tātad — ja gribat atklāt noslēpumu, vajadzīga „Sapņu grāmata”, kurā varēsiet izlasīt 
skaidrojumu visam, ko sapnis sūtījis.

UDK	 398.7+159.963.33

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063479
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

502/504  Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība. Draudi videi 
un aizsardzība pret tiem

Kopkataloga Id: 001065807
Bērnerss-Lī, Maiks. Planētas B nav : rokasgrāmata turpmākajiem izšķirošajiem 
gadiem / Maiks Bērnerss-Lī ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; Lili-
jas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Avots, [2021]. — 302 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: There is no Pla-
net B. — ISBN 978-9934-590-33-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pasaules pārbarošana, klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, antibio-
tikas, plastmasa — rūpju saraksts šķiet nebeidzams. Bet — kas ir pats neatliekamākais, un kas 
mums būtu jādara vispirms? Maiks Bērners Lī ir izanalizējis skaitļus un izstrādājis rīcības plānu, 
kas ir praktisks un pat tīkams. Grāmatā „Planētas B nav” tas viss ir izklāstīts saprotamā un sais-
tošā veidā, kur ir daudz pārsteidzošu faktu un analīzes.

UDK	 502.131.1(035)+620.92(035)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001064029
Krastiņa, Elfrīda. Matemātikas burtnīca : 2. klase / Elfrīda Krastiņa, Elita Lau-
kalēja, Elita Volāne ; Jutas Tīronas ilustrācijas ; redaktore Indra Putre ; Ingunas 
Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

1. [daļa]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 2. klase). — 
ISBN 978-9934-0-9737-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Matemātikas burtnīca ir paredzēta 2. klases 1. semestrim. Tajā ievietotie uz-
devumi ir saskaņoti ar mācību grāmatu. Skolēni ne tikai apgūs darbības ar skaitļiem un risinās 
teksta uzdevumus, bet arī mērīs, aplicēs, modelēs un plānos, kā arī novērtēs savu darbību un 
prasmes. 

UDK	 51(076)

Kopkataloga Id: 001064031
Krastiņa, Elfrīda. Matemātikas burtnīca : 2. klase / Elfrīda Krastiņa, Elita Lau-
kalēja, Elita Volāne ; Jutas Tīronas ilustrācijas ; redaktore Indra Putre ; Ingunas 
Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

2. [daļa]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 2. klase). — 
ISBN 978-9934-0-9739-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Matemātikas burtnīca ir paredzēta 2. klases 2. semestrim. Tajā ievietotie uz-
devumi ir saskaņoti ar mācību grāmatu. Skolēni ne tikai apgūs darbības ar skaitļiem un risinās 
teksta uzdevumus, bet arī mērīs, aplicēs, modelēs un plānos, kā arī novērtēs savu darbību un 
prasmes.

UDK	 51(076)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001061395
FOTONIKA-LV (4 : 2021 : Rīga, Latvija). The 4th International Conference 
„Quantum Optics and Photonics 2021” : Riga, 22-23 April, 2021 : book of abstracts / 
editors: Dina Bērziņa, Rashid A. Ganeev, Ojārs Balcers ; [preface]: Arnolds Ūbelis ; 
Latvijas Universitātes Nacionālā zinātnes platforma Fotonika-LV. — Riga : Uni-
versity of Latvia, 2021. — 103, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Resursā 
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934187070. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs, autoru rādītājs: [104.] lpp. — ISBN 978-9934-18-
707-0 (brošēts).
UDK	 535.14(062)+535:530.145(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065807
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064029
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064031
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001061395
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001065682
Brochmann, Nina. Meiteņu grāmata : Ellenes un Nīnas ceļvedis pubertātē / Nīna 
Brokmane, Ellene Stekene Dāle ; ilustrējusi Mangnhilla Vinsnēse ; no norvēģu 
valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Laura Bebre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 268, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Ziņas par autorēm: [270.] lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Jenteboka: Ellen og Ninas guide til puberteten. — ISBN 978-
9934-0-9474-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autores dalās ar vērtīgu informāciju, min piemērus no dzīves un sniedz ie-
teikumus meitenēm, kurām sākas pubertāte. Dažām meitenēm pubertāte var sākties agri, bet 
citām — vēlu, tādēļ grāmata piemērota meitenēm vecumā no 9 līdz 16 gadiem. Tā noderēs arī 
pieaugušajiem, kuri runā ar jauniešiem par ķermeni un emocijām pārmaiņu laikā.

UDK	 612.661+613.956

630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 001063407
Hānbergs, Ēriks. Silavieši : stāsti par Latvijas mežu un meža zinātniekiem / Ēriks 
Hānbergs, Jurģis Jansons ; redaktore Ilva Konstantinova ; fotomākslinieks Agnis 
Šmits ; mākslinieks Jānis Pavlovskis ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; Latvijas 
Valsts mežzinātnes institūts „Silava”. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 567 lpp. : 
ilustrācijas, kartes, portreti ; 28 cm. — Tekstā stāsta: Aigars Jansons, Aija Mellu-
ma, Aiva Jansone, Aivars Ornicāns, Andis Adamovičs, Andis Lazdiņš, Ansis Actiņš, 
Agris Ziemeli, Āris Jansons, Arnis Gailis, Artūrs Toms Plešs, Arvīds Barševskis, 
Arvīds Ozols, Arvīds Priedītis, Astra Zaļuma, Ausma Korica, Baiba Bambe, Bai-
ba Rivža, Bruno Andersons, Dace Treigute, Dagnija Lazdiņa, Daiga Zute, Daina 
Bruņiniece, Dainis Ruņģis, Dārta Kļaviņa, Edgars Šmaukstelis, Egils Levits, Endijs 
Bāders, Gunta Aizpure, Guntars Šņepsts, Guntis Grandāns, Ģirts Razma, Ieva Si-
liņa, Ilze Veinberga, Imants Baumanis, Indriķis Muižnieks, Indulis Emsis, Indulis 
Kovisārs, Irina Pilvere, Jānis Birģelis, Jānis Bisenieks, Jānis Donis, Jānis Ozoliņš, 
Jānis Smilga, Jānis Vitenbergs, Uldis Biķis, Kaspars Liepiņš, Kaspars Gerhards, 
Lauma Brūna, Liene Dārta Lukstiņa, Linards Sisenis, Māris Laiviņš, Mārtiņš Lī-
dums, Mārtiņš Zeps, Mudrīte Daugaviete, Natālija Burņeviča, Ojārs Polis, Ojārs 
Spārītis, Pēteris Zālītis, Raimonds Putniņš, Raivo Ošis, Roberts Matisons, Roberts 
Strīpnieks, Sandra Deičmane, Santa Kalēja, Tālis Gaitnieks, Uldis Zvirbulis, Una 
Neimane, Valentīns Lazdāns, Valters Samariks, Zane Lībiete un Zigurds Kariņš. — 
Silaviešu grāmatas un citi garadarbi: 543.-556. lpp. un personu rādītājs: 557.-
565. lpp. — ISBN 978-9934-15-992-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ikvienam, kurš interesējas par Latvijas mežu un tā vērtībām. Mež-
zinātnes institūta „Silava” pētnieki strādā, lai būtu iespēja mežus apsaimniekot un izmantot gud-
ri. Lai tie būtu vērtība Latvijas tautsaimniecībai un prieks ikvienam, kurš bauda mežu atpūtai. 
Grāmatas galvenā vērtība ir Silavieši. Tā nav kļūda, ka šis vārds rakstīts ar lielo burtu. Cilvēki ir 
„Silavas” galvenā vērtība. Uzklausot viņu stāstus, var uzzināt gan par pētniecības virzieniem, gan 
tēmām, gan azartu, kas mežu tur pie pētniekiem un pētniekus pie meža.

UDK	 630(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065682
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063407
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633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001063431
Dārzkopja padomnieks / atbildīgā redaktore Arta Ciša. — Rīga : Latvijas Mediji, 
2021.

2022. — 187, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Rakstu autori: Dace Laiva, Sandra 
Ruska, Māra Skrīvele, Līga Lepse. — ISBN 978-9934-15-952-7 (brošēts).

UDK	 634/635(059)

639  Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Kopkataloga Id: 001063423
Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata / sastādītājs Aldis Sāvičs ; redaktore 
Dzintra Zālīte ; Gata Šļūkas karikatūras. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021.

2022. — 189, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Autori: Dzintra Zālīte, Inese Mel-
dere, Ojārs Lūsis, Einis Asaris, Matīss Ruša, Elvijs Meisters, Jānis Kupra, Ju-
ris Bārtulis, Normunds Grabovskis, Aigars Ločmelis, Raivo Āķītis, Vladimirs 
Poludeņs, Valdis Aleksandrovs ; intervija ar Aļonu Boloņinu. — Foto: Valdis 
Aleksandrovs, Juris Balabka, Juris Bārtulis, Jānis Kupra, Ojārs Lūsis, Inese 
Meldere, Vladimirs Poludeņs, Matīss Ruša, Aldis Sāvičs, Dzintra Zālīte. — 
ISBN 978-9934-15-950-3 (brošēts).

UDK	 639.2.081.4(058)+799.1(058)

67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 001057141
Kokapstrādes tehnoloģija : mācību līdzeklis / redaktors Volfgangs Nučs (Wol-
fgang Nutsch). — 24. izdevums, papildināts un adaptēts Latvijas auditorijai. — 
[Rīga] : [Valsts izglītības satura centrs], [2020]. — 1 tiešsaistes resurss (657 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 162,13 MB. — (Eiropas macību grāmatu sērija. Ko-
kapstāde). — Autori: Bounin Katrina, Martin Eckhard, Dietmar Hammerl, Krä-
mer Georg, Letsch Bernhard, Nutsch Torsten, Nutsch Wolfgang, Schlatter Kuno, 
Siebert Dittmar, Willgerodt Frank. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Fachkunde Holztechnik. — ISBN 978-9934-24-029-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas tulkojums sagatavots, lai papildinātu kokapstrādes tehnoloģijas 
profesionālās literatūras klāstu latviešu valodā. Grāmatas lietotājiem jāpievērš uzmanība tam, 
ka attiecībā uz vairākiem specifiskiem kokapstrādes sektora aspektiem autori ir balstījušies uz 
Vācijas situāciju, raksturojot nacionālos normatīvos aktus, sertifikācijas un testēšanas procedū-
ras, kā arī standartus. Šī iemesla dēļ tulkojums ir papildināts ar paskaidrojumiem par atšķirībām 
Vācijas un Latvijas situācijās.

UDK	 674(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063431
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063423
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001057141
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001063886
Bentona, Rebolda Dženeta. Kā saprast mākslu / Dženeta Rebolda Bentona ; 
literārā konsultante Dace Lāže ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. — 
[Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Mākslas 
pamati). — Grāmatas beigās vārdnīca. — Bibliogrāfija: 171. lpp. un rādītājs: 172.-
173. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: How to Understand 
Art. — ISBN 978-9984-23-856-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata palīdzēs padziļināt mākslas pieredzi, nostiprinot spējas to saprast 
un novērtēt. Dž.R. Bentona piedāvā daudz dažādu ideju, kā veicināt prasmi ieraudzīt, tulkot un 
baudīt mākslu, ilustrējot savus ieteikumus ar piemēriem no visas pasaules. Viņa pēta, kā māks-
linieki izmantojuši mākslas pamatelementus un eksperimentējuši ar materiāliem un tehnikām, 
skaidro konkrēta radošā stila izvēli un attēlojuma veidu, kā arī mākslas darbu nolūku un nozīmi.

UDK	 7.01

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001065776
Līne, Ina. Pārvaldnieka māja : ceļvedis pa Turaidas muižas pārvaldnieka veco 
dzīvojamo māju / Ina Līne, Dainis Bruģis ; redaktore Zaiga Lasenberga ; māksli-
niece Inese Hofmane. — [Sigulda] : Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis — 
Turaidas muzejrezervāts, [2021]. — 155, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 
24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8524-7-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pārvaldnieka dzīvojamās mājas ceļvedis ēku stāsta par katras telpas sākot-
nējo funkciju, apdari un iekārtojumu. Priekšnams, melnā un gaišā virtuve, pieliekamais, darbis-
taba, kabinets, rokdarbu istaba, studentu istaba un veranda, guļamistaba un zāle raksturojas ar 
pārvaldnieka līmenim atbilstošu sadzīves un mākslas priekšmetu, mēbeļu interjera detaļu klāstu. 
To papildina arī informācija par ēkas bēniņiem un kalpones istabu, kā arī par ēkas pagrabiem 
un dārzu. Grāmatas autori sniedz skaidrojumus par daudziem mājā redzamajiem priekšmetiem, 
starp kuriem ir arī unikālas kultūrvēsturiskas liecības.

UDK	 728.83(474.36)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001063935
Brancis, Māris. Kārlis Miesnieks / Māris Brancis ; māksliniece Anta Pence ; li-
terārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; fotogrā-
fi: Māris Brancis, Normunds Brasliņš, V. Gadaļins, Alise Iļjina, Gunārs Janaitis, 
Andris Krieviņš, Juris Krieviņš, Kurts Piebergs, Jānis Pipars. — Rīga : Neputns, 
[2021]. — 139, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — (Latvijas mākslas klasi-
ka). — Bibliogrāfija: [141.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots 
no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-601-26-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas mākslas klasiķiem veltītajā sērijā — reālisma skolas pārstāvis un 
turpinātājs Kārlis Miesnieks. Sērija „Latvijas mākslas klasika” ir neliela izmēra grāmatas, kas ērti 
uztveramā veidā ļauj iepazīt Latvijas mākslas klasiķu darbus un to tapšanas apstākļus. Grāmata 
ietver pilnu teksta tulkojumu angļu valodā un plašu reprodukciju klāstu.

UDK	 75.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063886
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065776
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063935
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Kopkataloga Id: 001062733
Gaile, Barbara. Barbara Gaile. Krāsas = Barbara Gaile. Colours = Barbara Gaile. 
Couleurs : izstādes katalogs / tekstu autori: Barbara Gaile, Marie-Hélène Brous-
se ; fotogrāfs Normunds Brasliņš ; tulkotāji: Jānis Gailis, Andris Mellakauls, An-
nabel Gray ; dizains: Rauls Liepiņš ; franču valodas redaktors Jean-Marc Gailis. — 
Rīga : Mākslas menedžmenta un informācijas centrs, [2021]. — 40 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 21×26 cm. — Ziņas par mākslinieci: [39.] lpp. — Izstāde Latvijas 
Nacionālajā mākslas muzejā no 2021. gada 18. septembra līdz 14. novembrim. — 
Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Teksts paralēli lat-
viešu, angļu un franču valodā. — ISBN 978-9934-23-448-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gleznotāja B. Gaile Latvijas skatītājam ir labi pazīstama ar savām abstrak-
tajām gleznām, kuru starojums dod nojausmu par suģestējošu cildenumu. Viņas mākslā no dar-
ba uz darbu mainās noskaņa, faktūra, ritmi, smalki niansēti žesti, līdz šajā jaunajā gleznu ciklā 
„Krāsas” ienāk īsi, saprotami vārdi. Kā pamato pati autore, „projekta uzdevums ir pētīt un radoši 
attīstīt gandrīz monohromas glezniecības simbiozi ar rakstīto vārdu”. Arī agrāk B. Gaile retumis 
iegleznoja kādu vārdu, taču šoreiz tie nav poētisks papildinājums, bet krāsai līdzvērtīgs pētnie-
cisks instruments.

UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 001063929
Lamberga, Dace. Leo Svemps / Dace Lamberga ; literārā redaktore Guna Pen-
ce ; tulkojums angļu valodā: Filips Birzulis ; māksliniece Anta Pence ; fotogrāfi: 
Normunds Brasliņš, Sandra Dikmane, Gunārs Janaitis, Pāvels Orlovs, Jānis Pipars, 
Rācenis. — Rīga : Neputns, [2021]. — 123, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — 
(Latvijas mākslas klasika). — Bibliogrāfija: [125.] lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-601-27-9 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas mākslas klasiķiem veltīto sēriju papildina grāmata par kluso dabu 
meistaru Leo Svempu. Sērija „Latvijas mākslas klasika” ir neliela izmēra grāmatas, kas ērti uztve-
ramā veidā ļauj iepazīt Latvijas mākslas klasiķu darbus un to tapšanas apstākļus. Grāmatas ietver 
pilnu teksta tulkojumu angļu valodā un plašu reprodukciju klāstu.

UDK	 75.071.1(474.3)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001065810
Brice, Baiba. Pirmsskolas mūzikas skolotāja rokasgrāmata : muzikālās audzi-
nāšanas metodiskie aspekti un rotaļu piemēri III [3] vecumposmā / Baiba Bri-
ce. — Rīga : RaKa, [2021]. — 207, [5] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 
206.-207. lpp. — ISBN 978-9984-46-442-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopota teorija, metodiskie materiāli un uzdevumi trešā vecum-
posma pirmsskolas vecuma bērniem (5-6 gadi). Visus uzdevumus autore pamato ar teorētisko 
materiālu, norādot uz konkrētam prasmēm, ko tie attīsta. Uzdevumi veidoti, ieintegrējot tajos 
zināšanas, prasmes un ieradumus no dažādām mācību jomām, jo par savu mērķi autore izvirza 
ne tikai mūzikas iemaņu apgūšanu, bet personības attīstību kopumā. 

UDK	 78(072)

Kopkataloga Id: 001060585
Udodova, Inta. Solfedžo 8 : skolotāja burtnīca / Inta Udodova ; mākslinieks Ralfs 
Ozols. — Rīga : Musica Baltica, 2021. — 14 lpp. : notis ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Skolotāja burtnīcā ir dažādi uzdevumi, kas nepieciešami lai varētu izmantot 
I. Udodovas „Solfedžo” 8. klases „Teorijas un darba burtnīcu”.

UDK	 784.9(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062733
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063929
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065810
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060585
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Kopkataloga Id: 001060584
Udodova, Inta. Solfedžo 8 : teorijas un darba burtnīca : (skolēna burtnīca) / Inta 
Udodova ; mākslinieks Ralfs Ozols. — Rīga : Musica Baltica, 2021. — 79 lpp. : no-
tis ; 17×25 cm.

A n o t ā c i j a :  Teorijas un darba burtnīca 8. klasei noslēdz mācību grāmatu sēriju solfedžo 
priekšmeta apguvei mūzikas skolās. Tajā pēctecīgi turpinās iepriekšējos mācību līdzekļos aizsāk-
tās metodiskās iestrādnes, piedāvājot audzēkņiem bagātīgu materiālu dziedāšanai, solfedžēšanai 
un ritmizēšanai, kā arī improvizācijām un radošajai darbībai.

UDK	 784.9(076)+781.2(076)

Kopkataloga Id: 001065814
Vestmane, Anita. Blokflautas spēle iesācējiem / Anita Vestmane ; konsultante 
Rasma Purmale ; vāka dizains: Xander Jake Keegan Vest. — Rīga : RaKa, [2021]. — 
47 lpp. : ilustrācijas, notis ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 47. lpp. — ISBN 978-9984-46-
431-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas shēmas un nošu materiāls, kas palīdz bērniem apgūt 
vienu no vienkāršākajiem mūzikas instrumentiem — blokflautu. To izmanto mūzikas stundās 
pirmsskolas mācību iestādēs un vispārizglītojošās skolās, lai bērniem palīdzētu apgūt mūzikas 
pamatus. Autore piedāvā materiālus, kuri palīdz apgūt noteikta augstuma skaņu spēli un vien-
kāršus skaņdarbus, kas padara skaņu apguvi interesantāku. Pielikumā dotas dziesmas un rotaļas, 
kuras var pavadīt ar blokflautas spēli. 

UDK	 788.5

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001063368
Remess, Andžils. Sporta smaidi un grimases : Latvijas sportistu dzīves zibšņi / 
Andžils Remess ; mākslinieks Indulis Martinsons ; literārā redaktore Dace Krau-
le. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 183, [7] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-15-964-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai sporta galvenā sastāvdaļa nav emocijas? Nervu kutināšana sacensību lai-
kā, gaviles par uzvaru vai negulēta nakts pēc sāpīga zaudējuma. Emociju saldais ēdiens ir kuriozi, 
par kuriem sporta aprindās vēl ilgi runā un pasmaida. Vienalga, vai tas noticis olimpiskajās spē-
lēs vai pagasta sporta svētkos. Kad leģendārais Jānis Daliņš pārtop par Staļinu… Kad olimpiskais 
vicečempions skatītāju acu priekšā aizmieg… Kad futbolisti viesnīcā tup uz ceļiem pie gultas ar 
sveci rokā… Ar smaidu un iecietību A. Remess uzlūko spilgtākās personības Latvijas sportā.

UDK	 796(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060584
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065814
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063368
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001062259
Fībiga, Ieva. Metaforisku terminu attīstība sengrieķu medicīnas tekstos : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai valodniecības un zinātņu 
nozarē, apakšnozare: klasiskā filoloģija / Ieva Fībiga ; darba zinātniskā vadītāja 
Dr.philol. Ilze Rūmniece ; darba recenzenti: Dr.philol. Indra Karapetjana, Dr.phi-
lol. Brigita Kukjalko, Dr.philol. Linda Lauze ; Latvijas Universitāte. Humanitāro 
zinātņu fakultāte = Development of Metaphorical Terms in Ancient Greek Medi-
cal Texts : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of lin-
guistics, subfield of classical philology / Ieva Fībiga ; supervisor Dr.philol. Ilze 
Rūmniece ; reviewers: Dr.philol. Indra Karapetjana, Dr.philol. Brigita Kukjalko, 
Dr.philol. Linda Lauze ; University of Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2021. — 54 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-54. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valo-
dās. — ISBN 978-9934-556-63-0 (brošēts).
UDK	 811.14’02’373.46:61(043)

Kopkataloga Id: 001062267
Fībiga, Ieva. Metaforisku terminu attīstība sengrieķu medicīnas tekstos : promo-
cijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai valodniecības zinātņu noza-
rē, klasiskās filoloģijas apakšnozarē / Ieva Fībiga ; zinātniskā vadītāja Dr.philol. 
Ilze Rūmniece ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga : [iz-
gatavotājs nav zināms], 2021. — 215 lp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 193.-
204. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 811.14’02’373.46:61(043.3)

Kopkataloga Id: 001062752
Mugurēvičs, A. Latīņu valoda veterinārmedicīnā / A. Mugurēvičs. — Jelgava : 
[Universitātes Vetfonds], 2020. — 64 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 62. lpp.
UDK	 811.124:636.09(075.8)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001042660
Treimanis, Matīss. Latviski soli pa solim : ievadlekcijas ar uzdevumiem lv-fi / 
Matīss Treimanis ; audio daļu tulkojums somu valodā: Eila Mustaparta, Taru Elo-
ranta ; teikumu, modeļu un uzdevumu tulkojums somu valodā: Soile Buks ; vāka 
noformējums: Dina Ābele. — Rīga : Autora izdevums ; [Cēsis] : Sava grāmata, 
MMXXI [2021]. — 174 lpp. ; 21 cm + 1 CD. — Pielikumā audio CD: ievadlekcijas lasa 
Zane Daudziņa un Taru Eloranta. — Teksts latviešu un somu valodā. — ISBN 978-
9934-604-31-7 (brošēts).
UDK	 811.174’243(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062259
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062267
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062752
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042660
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001065798
Bakena, Elizabete. Divas sievietes Romā : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu 
valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 
[2021]. — 410 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: Two 
Women in Rome. — ISBN 978-9934-25-034-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lotija Ārčere ierodas Romā, lai sāktu strādāt par arhivāri. Atradusi vērtīgu 
piecpadsmitā gadsimta gleznu, viņa alkst vairāk uzzināt par Nīnu Lorensu, kam šī glezna savulaik 
piederējusi. Šķiet, ka Nīna vadījusi veiksmīgu un piesātinātu dzīvi, pēc Otrā pasaules kara atjau-
nojusi Itālijas dārzus visā to krāšņumā. Tad kāpēc neviens neieradās uz viņas bērēm? Pētot Nīnas 
pagātni, Lotija atklāj traģisku mīlasstāstu, kas norit uz politiskā jucekļa fona Itālijā. Arvien vairāk 
saprotot Nīnu, viņa aizdomājas par zaudējumiem savā dzīvē.

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001065785
Kellija, Ketija. Vīri, draugi un mīļākie : romāns / Ketija Kellija ; no angļu va-
lodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 
[2021]. — 461 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Other Woman. — ISBN 978-
9934-25-030-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Trīs sievietes, trīs samezglotas dzīves, trīs noslēpumi. Bea ir atraitne, kura 
viena audzina dēlu un vēl aizvien sēro par mirušo vīru. Marina ir precējusies, un viņas dzīve 
šķiet nevainojama, tomēr viņai ir kāda slepena kaislība. Sida ir neatkarīga, spuraina vientuļniece, 
kuras plecus nospiež noslēpums, ko viņa vēl nav atklājusi nevienam. Visas šīs sievietes saista 
ilggadēja draudzība, taču katrai ir kaut kas slēpjams. Un šajā sieviešu draudzībā atrodas vieta 
arī vīriešiem.

UDK	 821.111(417)-31

Kopkataloga Id: 001064018
Railija, Lūsinda. Pazudusī māsa : Meropes stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu 
valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 687 lpp. ; 22 cm. — (Septiņas māsas / Lūsinda Railija ; [7. grāma-
ta]). — „Pazudusī māsa” ir Lūsindas Railijas episkā romānu cikla septītā daļa. — 
Bibliogrāfija: [686.]-687. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Missing Sister. — ISBN 
978-9934-0-9703-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viņas pārmeklēs visu pasauli, lai atrastu pazudušo māsu… Katra no sešām 
māsām ir veikusi apbrīnojamu ceļojumu, lai noskaidrotu savu pagātni, tomēr vēl aizvien nav at-
rasta atbilde uz jautājumu, kur ir septītā māsa. Viņām ir tikai viena norāde — zīmējums, kurā re-
dzams gredzens ar zvaigznes formā izkārtotiem smaragdiem. Pazudušās māsas meklējumi viņas 
aizvedīs no Jaunzēlandes uz Kanādu, Angliju, Franciju un Īriju. Pamazām tiks atklāts stāsts par 
mīlestību, spēku un ziedošanos, kas aizsācies pirms gandrīz simts gadiem, kad jaunas un drosmī-
gas sievietes uzdrošinājās riskēt, lai mainītu pasauli, kurā dzīvoja.

UDK	 821.111(417)-31

Kopkataloga Id: 001065780
Veika, Džūlsa. Koventgārdena sniegā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valo-
das tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, 
[2021]. — 445 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: Co-
vent Garden in the Snow. — ISBN 978-9934-25-032-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tillijai ir lieliski draugi, viņa dievina savu grimētājas darbu un grasās appre-
cēties ar burvīgu vīrieti. Viss liecina par to, ka šogad būs perfekti Ziemassvētki. Šo idilli izjauc 
kolēģis Markuss, IT daļas vadītājs, kurš apņēmies viņai iemācīt rīkoties ar datoru. Pārsteigta Til-
lija atklāj, ka šī kaitinošā tipa klātbūtnē sāk izjust tauriņus vēderā. Vai tā ir tikai nebūtiska aizrau-
šanās? Vai viņas līgavainis tiešām ir tik ideāls? Tillijai nāksies atbildēt uz daudziem sarežģītiem 
jautājumiem, lai patiešām piedzīvotu savus perfektos Ziemassvētkus.

UDK	 821.111-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065798
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065785
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064018
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065780
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001064653
Lavkrafts, Hovards Filipss. Stāsti / Hovards Filipss Lavkrafts ; no angļu valo-
das tulkojis Kaspars Zalāns ; redaktors Vilis Kasims ; vāka dizains: Andis Rein-
bergs. — [Rīga] : Prometejs, [2021]. — 399, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-553-16-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijā vēl nebijis izdevums visiem šausmu un fantastikas mīļotājiem. Ameri-
kāņu žanra klasiķa H.F. Lavkrafta septiņi stāsti atklāj baismu piesātinātu Visumu, kur zinātnieki, 
pētnieki, studenti un vienkārši pārgalvji gūst saprātu graujošas atklāsmes un pieredz šausmas, 
kurām nekad nevajadzēja tikt atsegtām. Šie stāsti liek iegrimt pasaulē, kurā nekas nav tāds, kā 
šķiet pirmajā acu uzmetienā, un pat vārdiem ir spēks novest cilvēku līdz ārprātam.

UDK	 821.111(73)-32

Kopkataloga Id: 001065778
Vaita, Kārena. Atgriešanās Tredstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas 
tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Marta Mežule. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 
459 lpp. ; 21 cm. — (Tredstrītas sērija / Kārena Vaita ; Ceturtā grāmata). — Ori-
ģinālnosaukums: Return to Tradd Street. — ISBN 978-9934-25-033-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Atgriešanās Tredstrītā” ir ceturtais romāns Tredstrītas sērijā, kas ieguvusi 
kulta statusu. Miljoniem lasītāju jau ir iemīļojuši nekustamā īpašuma mākleri Melāniju Midltoni, 
kura aizraujas ar vēsturiskajām mājām un to noslēpumiem. Grāmatās harmoniski savijas roman-
tika un pagātnes mistērijas.

UDK	 821.111(73)-31

821.113.4  Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001063484
Adlers-Olsens, Jusi. Lieta Nr. 64 : romāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu va-
lodas tulkojusi Dace Deniņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Anita Po-
ļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 445, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes 
detektīvu klubs). — (Q nodaļa / Jusi Adlers-Olsens ; ceturtā grāmata). — Oriģi-
nālnosaukums: Journal 64. — ISBN 978-9934-0-9675-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  1987. gads. Nete Rozena ir pārliecināta, ka visi pārdzīvojumi palikuši pagātnē. 
Līdz kādu dienu uzrodas vīrs no pagātnes un draud izpostīt Netes dzīvi. Bet viņa neļaus sevi ie-
vilkt šausmu murgā, viņa negrasās vēlreiz būt par upuri… 2010. gads. Detektīvs Karls pēta eskorta 
firmas īpašnieces pazušanu. Izmeklēšanā atklājas, ka viņas nozušana ir cieši saistīta ar noziegu-
miem, kuri aizsākušies pirms vairāk nekā divdesmit gadiem un turpinās joprojām.

UDK	 821.113.4-312.4

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 001063899
Lāšena, Elīsabete Hellanne. Es esmu Dzīve / Elīsabetes Hellannes Lāšenas 
teksts ; Marines Šneideres ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta 
Pētersone ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2021]. — 41 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Grāmata izdota ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: Jeg er Livet. — ISBN 978-
9984-23-880-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata pieskaras tēmām, kuras mēdzam pārrunāt ne tik bieži. Tā iepazīsti-
na ar dzīvi — laipnu un jauku būtni, kura pasaulei un visām dzīvajām radībām liek kustēties un 
darboties, dāvā cilvēkiem cerību un spēku izturēt visas grūtības. Grāmata ir himna dzīvībai un 
mūsu apdzīvotajai zemei. Teksts un tēli atklāj visas dzīves un nāves izpausmes, stāsta par esību 
šajā pasaulē, dzīvo radību un cilvēku kopību. Tā sabalsojas ar otru grāmatu „Es esmu Nāve”.

UDK	 821.113.5-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064653
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065778
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063484
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063899
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Kopkataloga Id: 001063893
Lāšena, Elīsabete Hellanne. Es esmu Nāve / Elīsabetes Hellannes Lāšenas 
teksts ; Marines Šneideres ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta 
Pētersone ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2021]. — 41 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Grāmata izdota ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: Jeg er Døden. — ISBN 978-
9984-23-881-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata pieskaras tēmām, kuras bieži nemēdzam pārrunāt. Tajā sastopam 
nāvi laipnas, atsaucīgas būtnes veidolā. Viņas misija ir rūpēties par ikvienu, kam drīzumā jā-
mirst — gan sīkiem kukaiņiem, gan milzīgu ziloni, gan cilvēkbērniem, gan sirmgalvjiem. Bez nā-
ves pasaule nevarētu pastāvēt, jo nebūtu vietas jaunai dzīvībai. Nāve ir neatņemama dzīves daļa. 
Grāmata sabalsojas ar abu autoru otru darbu „Es esmu Dzīve”.

UDK	 821.113.5-93-1

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001065707
Olsone, Kristīna. Spoku mājiņas noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru valo-
das tulkojusi Dace Deniņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Marika 
Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 190, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Spökhusets hemlighet. — ISBN 978-9934-0-9724-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tuvojas Ziemassvētki. Alba un viņas māsa Ellena ir aizbraukušas uz Zvaigžņu 
ieleju pie tēvoča Baltsara. Kādā sniegotā dienā tēvocis māsām parāda vecu miniatūru mājiņu. Tā 
Albu nobiedē. Naktīs viņa dzird balsis, kas čukst kaut ko par Kolekcionāru un to, ka Ziemassvētki 
esot visbīstamākais laiks gadā. Un mājiņas mazajā krāsnī kāds ir iekūris uguni. Tikmēr sniegavēt-
ra draud izolēt ciemu no ārpasaules. Neviens nevar turp aizbraukt vai tikt projām. Kas ir Kolek-
cionārs? Vai Ellenai draud briesmas? Un kuram Zvaigžņu ielejā Alba var uzticēties?

UDK	 821.113.6-93-32

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001063380
Savvins, Dmitrijs. Rīts brīvajā Latvijā : antiutopija : romāns / Dmitrijs Savvins ; 
mākslinieks Emīls Garjānis ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; tulkojums lat-
viešu valodā: Sallija Benfelde. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 205, [2] lpp. ; 
21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934159695. — 
Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Утро в свободной Латвии. — 
ISBN 978-9934-15-968-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  D. Savvins uzrakstījis romānu par tādu Latviju, kas 90. gados neizvēlas neat-
karību un top par īstu padomju valsts mantinieci. Arī 21. gadsimtā te pastāv deficīts, ražo zemas 
kvalitātes automašīnas „Lielupe”, valda Aivars Lembasts, ir dziļa korupcija, ienesīgākie arodi ir 
prostitūcija un kontrabanda, kas galvenajiem varoņiem reiz sagādā ļoti lielas nepatikšanas, jo no 
demokrātijas „brīvā Latvijā” var saņemt bargu sodu arī par neatbilstoši patiesu atmiņu ievešanu.

UDK	 821.161.1-31=174

Kopkataloga Id: 001063489
Tolstojs, A. Zelta atslēdziņa jeb Buratino piedzīvojumi / A. Tolstojs ; tulkojusi 
Anna Ozola-Sakse ; ilustrējusi Margarita Stāraste ; redaktore Gunta Lejniece. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Lasītprieks!, 
ISSN 1407-3730). — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Золотой 
ключик, или приключения Буратино. — ISBN 978-9984-17-689-5 (iesiets) 
(2021).

A n o t ā c i j a :  Mūsu zemē koka cilvēciņš Buratino ir tikpat populārs kā viņa līdzinieks Pi-
nokio Itālijā. A. Tolstojs, tulkojot K. Kolladi pasaku „Pinokio piedzīvojumi”, tik ļoti aizrāvās ar šo 
darbu, ka uzrakstīja pats savu pasaku par koka lelli. Pasaka stāsta par koka cilvēciņa Buratino 
dēkām, kamēr viņš atrod īstos draugus un var piepildīt savu sapni par teātri.

UDK	 821.161.1-93-32+821.161.1-343

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063893
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065707
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063380
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063489
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821.162.1  Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 001063911
Oževiča, Tina. Ko dara jūtas? / Tina Oževiča ; ilustrējusi Aleksandra Zajonca ; no 
poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 67 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
26 cm. — Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Īsas ziņas par 
autori un ilustratori: [67.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Co robią uczucia?. — ISBN 
978-9984-23-878-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī klusinātā, vizuāli atturīgā grāmata ir poētisks cilvēcisko attiecību portretē-
jums. Ar piemīlīgiem, asprātīgiem tēliem metaforiski atklātas dažādas cilvēkam pazīstamas jūtas 
un emocijas — mīlestība, bailes, dusmas, skumjas, ziņkārība utt. Grāmata aicina domāt par to, kā 
cilvēks var justies un kādas jūtas lolot, ļauj labāk saprast gan pašam sevi, gan apkārtējos līdzcil-
vēkus un veicina empātijas spējas.

UDK	 821.162.1-93-32

821.162.3  Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 001065531
Fīla, Ivans. Vīrs, kas stāvēja ceļā : romāns / Ivans Fīla ; no čehu valodas tulkojusi 
Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; vāka grafiskais noformē-
jums: Iluta Koidu. — Rīga : Jumava, [2021]. — 301, [3] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālno-
saukums: Muž, který stál v cestě. — ISBN 978-9934-20-500-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romāns par čehu ārstu un politiķi Františeku Krīgelu, kurš 1968. gadā, nerau-
goties uz fiziskas likvidācijas draudiem, nostājās pret okupācijas varu un vienīgais neparakstīja 
Maskavas dokumentu, kas legalizēja invāziju. Romāna autors izspēlē fascinējošu drāmu par va-
ronības un nodevības tēmu, sniedzot sīku ieskatu Františeka Krīgela un viņa pretinieka Gustāva 
Husāka dzīvē. Mēs kļūstam liecinieki aizkulišu intrigām pirms liktenīgās 1968. gada nakts no 20. 
uz 21. augustu, kad Varšavas līguma valstu karaspēks okupēja Čehoslovākiju.

UDK	 821.162.3-31

Kopkataloga Id: 001065788
Katalpa, Jakuba. Vācieši : romāns / Jakuba Katalpa ; no čehu valodas tulkojis 
Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; māksliniece Elīna Brasliņa. — Rīga : 
Pētergailis, [2021]. — 333, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Němci. — ISBN 
978-9984-33-541-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  1987. gadā no Rietumvācijas Prāgā nonāk pēdējā no paciņām, kuras kopš 
četrdesmito gadu beigām Klāra Rismane regulāri sūtīja Māleru ģimenei — dēlam Konrādam. 
Taču par vecmāmiņu Klāru Māleru ģimenē nekad nerunāja, un pēc Konrāda aiziešanas mūžībā 
paliek neatbildēti jautājumi. Pēkšņa ģimenes tēva nāve sapulcina dzimtenē bērnus no Ameri-
kas, Lielbritānijas, Čehijas (Austrālijā mītošais brālis atrodas slimnīcā). Intriga par mirušo vīrieti 
lasītāju nodarbinās līdz grāmatas beigām — kāpēc māte viņu atstāja audžuvecākiem? Izprast 
ģimenes pagātni un atklāt noslēpumus uzņemas Klāras mazmeita.

UDK	 821.162.3-31

821.163.41  Serbu literatūra

Kopkataloga Id: 001063925
Popa, Vasko. Vilka ciltsraksti : dzejas izlase / Vasko Popa ; no serbu valodas at-
dzejojis, sastādījis un priekšvārdu sarakstījis Arvis Viguls ; redaktore Ingmāra 
Balode ; mākslinieks Andris Breže. — Rīga : Neputns, [2021]. — 160, [5] lpp. : 
portrets ; 16 cm. — ISBN 978-9934-601-25-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vasko Popa bija viens no spožākajiem Dienvidslāvijas 20. gs. otrās puses 
dzejniekiem ar unikālu, savdabīgu poētiku, kas guva ievērību ne tikai dzimtenē, bet arī starptau-
tiskajā literārajā pasaulē. Dzimis ģimenē ar rumāņu saknēm, Popa savu dzīvi un literāro karjeru 
saistīja ar Serbiju. Izlasā iekļauti dzejoļi no septiņiem Popas dzejas krājumiem, ievērojot to hro-
noloģisko secību un kompozicionālo struktūru.

UDK	 821.163.41-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063911
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065531
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065788
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063925
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821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001063419
Dirgēla, Toms. Gustavs Salmiņš liek no augšas / Toms Dirgēla ; ilustrējusi Dale 
Karpavičūte ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; atbildīgā redaktore 
Līva Kukle ; literārā redaktore Līva Vecvagare. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 
142, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Lukas Šiaudelis deda iš 
viršaus. — ISBN 978-9934-15-990-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties: Gustavs Salmiņš. Viņš katru otro dienu staigā basām kājām, bro-
kastīs ēd maizes šķēli ar desas fotogrāfiju un dzīvo kopā ar tēti, prusaku baru un žurku, kura regu-
lāri sagrauž viņa mājasdarbus. Gustava lielākā kaislība ir basketbols. Lai arī skolas bērni Gustavu 
izsmej un lielākais kauslis pat sola izrēķināties, zēns nepārstāj apmeklēt treniņus, jo viņa mērķis 
ir pierādīt, ka arī viņš var lieliski spēlēt basketbolu.

UDK	 821.172-93-32

Kopkataloga Id: 001063413
Jurgaitis, Raimonds. Žirafe neietilpst lapā / Raimonds Jurgaitis [teksts] ; Daiņus 
Šukis [ilustrācijas] ; no lietuviešu valodas atdzejojusi Jana Egle. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2021]. — 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Žirafa netelpa į lapą. — ISBN 978-9934-15-987-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā mīt dažādi lauku sētas, meža un pat džungļu dzīvnieki. Tikai 
žirafe ir par garu, lai ietilptu lapā. Kā viņai palīdzēt? Asprātīgajās grāmatas lapās lauku sētas un 
meža iemītnieki palīdz žirafei atrast veidu, kā „ietilpt” grāmatā.

UDK	 821.172-93-1

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001063983
Aivieksts, Aivars. Aprīļa atraitne : viena burta dzejoļi / Aivars Aivieksts, teksts, 
vāka ilustrācija ; dizains: Dace Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu 
Pērles, [2021]. — 78 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-28-003-0 (ie-
siets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001063461
Aivieksts, Aivars. Zem tās saules, zem tā kalna : trioletes / Aivars Aivieksts, 
teksts, vāka ilustrācija ; dizains: Dace Solovjeva. — [Daugmale, Ķekavas novads] : 
Domu Pērles, [2021]. — 122 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-90-1 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001064042
Avotiņa, Daina. Divas koka karotes un roze : romāns / Daina Avotiņa ; vāka dizai-
na autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 
287 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-9772-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Kas ir mīlestība? Kāpēc tā ierodas gaidīta vai arī negaidīta? Kāpēc tā sniedz 
bezgala lielu laimes izjūtu, bet citreiz nepārvaramas milzu sāpes?” — tā sev visu mūžu ir vaicājis 
D. Avotiņas romāna galvenais varonis, cilvēks ar plašu un patiesu, bet nesadalāmu sirdi. Vitauta 
Odziņa skaudrā dzīvesstāsta pamatā ir reālu cilvēku likteņi, izklāstīti saistošā vēstījumā, kas ba-
gāts ar dzīvesgudrām atziņām un tēlainu valodu.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063419
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063413
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063983
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063461
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064042
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Kopkataloga Id: 001065698
Avotiņa, Daina. Dzērvju svētība : romāns / Daina Avotiņa ; vāka dizaina autors 
Arnis Kilbloks ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 239, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9774-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cilvēks dzīvo ar cerību un ticību, ka ikviens nākamais mirklis un visa viņa dzī-
ve būs gaismas apstarota. Vai gaismas apstarota būs arī mazās meitenītes dzīve, kura nāk pasaulē 
romāna pirmajās lappusēs? Vai Liļļukam izdosies stāties pretī gan laikmeta griežu, gan ļaunu 
cilvēku, gan pašas vājuma sagādātajiem likteņa pavērsieniem?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001065687
Avotiņa, Daina. Jūlija : romāns / Daina Avotiņa ; vāka dizaina autore Vita Lē-
nerte ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 284, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-9773-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  D. Avotiņas romānā turpinās grāmatas „Kad lausks cērt” varoņu gaitas uz 20. 
gadsimta vidus vēsturisko notikumu fona. „Rimežu” saimniece Jūlija ir zaudējusi vīru Rihardu, 
un šajā traģiskajā brīdī spēku turpināt dzīvot un strādāt dod tikai atbildība par bērniem un saim-
niecību. Vai sieviete spēs nosargāt viņai uzticētās mājas un zemi arī tad, kad bērni kā gājputni 
cits pēc cita aizies no mājām, un dzimtajai zemei un tās ļaudīm pāri velsies varas maiņas, karš, 
nelaimes.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001065694
Avotiņa, Daina. Kad lausks cērt : romāns / Daina Avotiņa ; vāka dizaina autore 
Vita Lēnerte ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 471, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-5943-8 (iesiets) (2021).

A n o t ā c i j a :  Romāna sižeta pamatā ir kādas 20. gadsimta sākuma Ziemeļvidzemes latvie-
šu lauku saimes dzīve, kuras rimto ikdienas plūdumu pārtrauc pārmaiņu laiki — no 1905. gada 
revolūcijas līdz 1919. gada brīvības cīņām. Māju saimnieks Rihards Rimežs, viņa „smalkā” sieva 
Jūlija, par brīvību sapņojošais dēls Arnolds, spurainais pusaudzis Rūdis, ar komunisma idejām 
apsēstais kalps Aloizs, visām varām izdabājošais Voldis — katrs no viņiem citā veidā mēģina 
atrast savu vietu „jaunajos laikos”, kuri tik bieži ir nežēlīgi un neprognozējami.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001063481
Avotiņa, Daina. Nezūdošā vērtība : romāns / Daina Avotiņa ; vāka dizaina au-
tore, māksliniece Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 334, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-9775-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romāna galvenās varones Sniedzes dzīvē ir daudz zaudējumu. Vēsturiskie 
apstākļi — karš un sarežģītie pēckara gadi — atņem viņai tuviniekus, mājas, izglītības iespējas, 
taču pretī dod dzīves rūdījumu un ceļā ļauj sastapt daudz labu cilvēku. Un, galvenais, Sniedzei iz-
dodas saglabāt sirds skaidrību un labestību, un pašu svarīgāko, nezūdošo vērtību — dzimto zemi.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001063467
Ābeltiņa, Dace. Mīlestība plūst bez vārdiem : dzeja / Dace Ābeltiņa ; dizains: 
Dace Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 191, 
[8] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-593-96-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001063991
Briede, Līva. Sēdu ar domām par Tevi / Līva Briede ; dizains: Dace Junemane. — 
[Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 55 lpp. ; 18 cm. — ISBN 
978-9934-28-001-6 (brošēts).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065698
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065687
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065694
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063481
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063467
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063991
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Kopkataloga Id: 001064695
Deģis, Arvīds Dinijs. Baudmija : dzejas krājums, 2020-2021 / Arvīds Dinijs De-
ģis ; literārā konsultante Inga Jakste ; literārais redaktors Valters Dakša ; dizains: 
Signe Cinīte. — Tukums : Slepenie Aģenti, [2021]. — 151 lpp. : ilustrācijas, portre-
ti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-9055-0-6 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001065542
Eli, Elyatha. Survive My Blood : two vampires, one Cinderella / Elyatha Eli. — 
[Cēsu novads] : [Autorizdevums], [2021]. — 574 lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934903649. — „Two vampires, one Cinde-
rella. She didn’t lose her shoe — the heel pierced through his heart”—Titulla-
pā. — ISBN 978-9934-9036-5-6 (brošēts).
UDK	 821.174-312.9=111

Kopkataloga Id: 001065720
Gulbe, Evija. Zaķēns, kuram nebija vārdu / Evija Gulbe ; ilustrējusi Anete Ba-
jāre-Babčuka ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 55 
nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-9557-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaulē ir tik daudz vārdu! Bet Zaķēnam nav. Viņam ir draugi, kuri palīdz 
vārdus meklēt. Meža dzīvnieciņi atrod dažnedažādus vārdus, tomēr tie nav Zaķēna vārdi. Kad 
vārdu nav, runā ķepas, ausis un sirds. Kad Zaķēns ierauga saullēktu, viņš grib izsacīt vārdos tās 
jūtas, kas pārplūdina mazo sirsniņu. Viņam gribas teikt kaut ko skaistu un mīļu, taču nav vārdu! 
Draugi steidz palīgā un nododas vārdu meklēšanai. Šī ir grāmata mazuļiem, kas palīdzēs gan ap-
gūt runātprasmi, gan iepazīties ar burtiem, dzīvniekiem un augiem.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001064035
Judina, Dace. Dīvainais Līgovakars : romāns / Dace Judina ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains ; redaktore Māra Rune. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 351, [6] lpp. : 
ģenealoģiskās tabulas, karte ; 20 cm. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; 
[2. grāmata]). — ISBN 978-9934-0-6050-2 (brošēts) (2021).

A n o t ā c i j a :  Annas Elizabetes svētku aģentūra organizē grandiozu vasaras saulgriežu 
balli. Mežāju pagastā tāda nav bijusi kopš pirmās brīvvalsts laikiem. Svētku priekšvakarā Annas 
draugi Pūču salā atrod pusgadsimtu vecus kaulus un apraktu lādi ar seniem dokumentiem, kas 
liecina — te izdarīti šausmīgi noziegumi. Pagasta ļaudis par pagātni labprāt nerunā, lai nenotiek 
kāda nelaime… Bet ir jau par vēlu… Diemžēl vēsture atkārtojas, un senie noziegumi un nelietības 
turpinās arī šodien.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001063444
Judina, Dace. Mēnesis pie jūras : romāns / Dace Judina ; vāka dizaina autors 
Arnis Kilbloks ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 329, 
[1] lpp. : ģenealoģiskās tabulas, plāni ; 21 cm. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace 
Judina ; ceturtā grāmata). — ISBN 978-9934-0-9672-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Anna Elizabete kopā ar draudzeni Zani dodas uz Kaijciemu, nokļūstot traģis-
ku, nežēlīgu un draudīgu notikumu epicentrā. Simtgadīga, baisa dzimtas leģenda, noslēpumaini 
rēgi un pavisam reālas raganas, kas slēpjas aiz mūsdienīgām tehnoloģijām, skaistumkopšanas 
biznesa, diētām un mūžīgo jaunību sološiem preparātiem. Nākamo pāris nedēļu laikā iet bojā 
dziedātāja viendienīte un bijusī baņķiere, šausmīgā nāvē mirst viesnīcas īpašnieces vīrs, bet An-
nas un Zanes apartamentus nepārtraukti novēro…

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064695
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065542
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064035
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Kopkataloga Id: 001063364
Judina, Dace. Pārcēlājs : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; Artura Nīma-
ņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; 
autoru redakcijā. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 301, [2] lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — (Laika stāsti ; piektā grāmata). — Resursā uzrādīts arī elektro-
niskā izdevuma ISBN 9789934159756. — ISBN 978-9934-15-974-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laiks no tevis neko negrib. Grib cilvēki. Zemgale — bezgalīgi lauki, upe, pār-
celtuve, vecsaimniecības un sena kapsēta, kuru pieskata tikpat sena dzimta — pārcēlāji, kuru 
ziņā ir savienot abus Laika upes krastus. Kurš varēja iedomāties, ka Dziļciema vecākās iedzīvo-
tājas Vescīļu Marijas bēres un no Rīgas atbraukušās testamenta izpildītājas Vitas Ābeles kritiens 
no pārceltuves plosta tieši Dziļupes Melnajā akacī aizsāks biedējošu notikumu virkni? Marijas 
izcelsme slēpj smagu dzimtas pāridarījumu, viņas sūrais mūžs bijis nožēlas pilns par savulaik 
pamestajiem deviņiem bērniem. Juristei Vitai Ābelei tie jāatrod un jāsapulcina zem Vecsīļu jumta. 
Taču kāds ļoti nevēlas, lai tas notiek…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001064041
Judina, Dace. Siers otrajai pelītei : romāns / Dace Judina ; vāka dizaina autors 
Arnis Kilbloks ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 319, 
[1] lpp. : karte ; 20 cm. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; piektā grāma-
ta). — ISBN 978-9934-0-9671-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rīgā siro maniaks. Aiz viņa paliek septiņi nežēlīgi nogalināti upuri, pie katra 
no tiem — zīmīte, kurā minēts viņa noziegums, par ko izpildīts sods. Majors Miks Kaķītis, kurš 
kopā ar Annu Elizabeti devies uz Londonu, lai beidzot nosvinētu saderināšanos, tiek atsaukts 
no ceļojuma — par katru cenu jāatklāj Rīgas maniaka lieta. Mikam tiek solīts paaugstinājums. 
Vienīgais nosacījums — šīs lietas izmeklēšanā nedrīkst iesaistīt nevienu no Mežāju kompānijas, 
jo īpaši Annu Elizabeti.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001064039
Judina, Dace. Trīs klikšķi līdz laimei : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa 
dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 478, [1] lpp. : 
karte ; 20 cm. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; sestā grāmata). — ISBN 
978-9934-0-9670-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas modes un skaistuma industrijas aizkulises: slavenas modes dizaine-
res mājā un studijā notiek vairākas ielaušanās, kāds viņu nepārtraukti izseko, apdraudot māksli-
nieces dzīvību. Mierīgas vakara pastaigas laikā tiek nolaupīta supermodele. Savas mājas pagrabā 
ar šautu brūci galvā atrasts Mika Kaķīša bijušā priekšnieka un ģenerāļa Kārļa Basa padotā — at-
vaļinātā pulkveža Jura Bramaņa līķis. Annai Elizabetei un viņas draugiem nākas izmeklēt lietas, 
kas tieši skar viņus pašus.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001063486
Judina, Dace. Ziemas blūzs : romāns / Dace Judina ; vāka dizaina autors Arnis 
Kilbloks ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 487, [4] lpp. : 
ģenealoģiskās tabulas, karte ; 20 cm. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; 
trešā grāmata). — ISBN 978-9934-0-9669-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viss sākas ar ziemas saulgriežu gadatirgu. Masku gājiena laikā pasākuma 
viesus iztrūcina Nāve. Melnam apmetnim plīvojot, tā mēmi izslīd cauri pūlim un izgaist. Tajā 
pašā naktī divu ceļu krustojumā kupenā tiek atrasts sasalis slavens likumīgais zaglis ar nogrieztu 
pirkstu, bet aizslēgtajā Mežmuižas zālē zem svētku egles guļ miris Ziemassvētku vecītis, pēc ska-
ta — bomzis. Nogalināts. Sarkanā plīša mēteļa kabatā — tukša Annas Elizabetes Bergas svētku 
aģentūras līguma veidlapa. Kā viņš te nokļuvis? Kurš un kāpēc šo vīru noslepkavojis?

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063364
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064041
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064039
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063486
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Kopkataloga Id: 001060384
Kalnozols, Andris. Kalendārs mani sauc : romāns / Andris Kalnozols ; redaktors 
Henriks Eliass Zēgners. — [Rīga] : Orbīta, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 
251,87 KB. — (Orbītas bibliotēka). — ISBN 978-9934-591-09-9 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Romāna centrālais tēls ir jauns vīrietis ar grūti definējamu garīgās veselības 
stāvokli. Brīžiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā bērnam, citkārt — ka labāk nekā vairumam pie-
augušo. Stāsta struktūru veido vietējās mazpilsētas mācītājam rakstītas vēstules, kurās galvenais 
varonis reflektē par savā dzīvē notiekošo, tādējādi iepazīstot pats sevi un apkārtējo pasauli. Ne-
laimīga iemīlēšanās viņu novedusi pie eksistenciālas nepieciešamības no galvas iemācīties katra 
kalendāra datumā svinamās vārdadienas, lai „nokļūtu tuvāk” iecerētajai meitenei, proti, — starp 
visiem vārdiem atrodams arī viņējais.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001064023
Krista Betija. Kima — mana neveiklā dzīve / teksts, ilustrācijas: Krista Betija ; 
grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 223, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-
9420-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kima sāk mācīties jaunā skolā. Kā jau katra meitene, arī viņa vēlas sadrau-
dzēties ar klasesbiedriem, iegūt zēna uzmanību un izpelnīties skolotāju atzinību. Kas gan varētu 
noiet greizi? Tomēr, ja kāds pirmajā septembrī iesēžas košļenē, nākamajā dienā ierodas skolā ar 
brūnu, smirdīgu ķēpu pie kurpes un drīz pēc tam peldbaseinā nejauši gandrīz noslīcina pilnīgi 
svešu meiteni… tā noteikti ir Kima!

UDK	 821.174-93-31

Kopkataloga Id: 001065535
Kūlis, Ēriks. Raksti / Ēriks Kūlis ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; vāka gra-
fiskais noformējums: Margarita Stoka ; priekšvārds: Edgars Lāms ; vāka fotogrā-
fija: Uldis Briedis. — Rīga : Jumava, [2021].

I [1. sējums], Rīta cēliens. — 340, [3] lpp., 8 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-515-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Literatūrzinātnieks Edgars Lāms teic: „Kurzemnieka Ērika Kūļa rakstniecības 
darbi gandrīz uzskatāmi ilustrē pazīstamo izteicienu, ka māksla rakstīt sākas ar māku redzēt. 
Liepājnieks prot vērīgi skatīties dzīves norisēs un uzmanīgi klausīties ļaužu valodās un atšķirī-
gajā runasveidā. Gūtie vērojumu iespaidi un prototipiskais dzīves materiāls iekomponējas jauno 
prozas darbu struktūrā, veidojot rakstnieka daiļdarbu pārliecinoši reālistisko stilistiku. Tēlus zī-
mējot un sižetu šķetinot, autors turējis spoguli sabiedrības portreta un laikmeta vaibstu priekšā, 
tāpēc kontūras veidojušās reālistiski sakritīgas”.

UDK	 821.174(081)

Kopkataloga Id: 001061674
Kūlis, Ēriks. Vēliesjustieskā : pasaka gandrīz vai pieaugušiem bērniem / Ēriks 
Kūlis ; Tonija Stroda vāka grafiskais noformējums ; māksliniece Raimonda Stro-
de ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2021]. — 110, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-494-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Kad būsiet izlasījuši šo pasaku grāmatiņu, piekritīsiet, ka nav tādas vietas 
uz kartes kā Vēliesjustieskā sala. Bet tas neizslēdz iespēju katram no mums savā laikā vēlēties 
justies gan kā māksliniekam, koraļļu pētniekam vai valsts prezidentam un varbūt pat rekordis-
tam tik nekomfortablā sporta veidā kā elpas aizturēšanā. Pieļauju, ka neviens negribētu kļūt par 
Nejaušo pilsoni, kura nolūki tā arī nekļūst zināmi līdz pēdējai lappusei,” tā saka pats autors.

UDK	 821.174-343+821.174-93-3

Kopkataloga Id: 001064005
Laika dzirnas : dzeja / Sveta Andersone, Aiva Bergsone, Sandra Gerca, Liliana 
Kalve, Vēsma Mateviča, Daiga Medne ; dizains: Dace Junemane ; ilustrācijas: Inga 
Zvirgzdiņa. — Daugmale, Ķekavas novads : Domu Pērles, [2021]. — 153 lpp. : ilus-
trācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-97-0 (brošēts).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001060384
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064023
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065535
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001061674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064005
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Kopkataloga Id: 001063979
Ludbārža, Indra. Un saule vēl nedodas rietā : dzeja / Indra Ludbārža ; dizains: 
Dace Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 197, 
[9] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-593-67-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001063997
Mūrniece, Laila. Skūpstu garša : manai dzimšanas dienas dāvanai : dzeja / Laila 
Mūrniece ; sastādītāja Gunita Barščauska ; ilustrācijas: Ainārs Ķienis ; dizains: 
Dace Junemane. — Daugmale, Ķekavas novads : Domu Pērles, [2021]. — 80 lpp. : 
ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN 978-9934-593-66-6 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001063465
Nesadegt : mīlestības dzeja / Karina Helfrehte, Elvijs Kalniņš, Biruta Locika, 
Modris Mūris, Rita Raiļanu (Sapņotāja), Tabita Stase, Inese Uiba ; dizains: Dace 
Solovjeva ; Ingas Zvirgzdiņas ilustrācijas. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu 
Pērles, [2021]. — 81, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-593-94-9 
(iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001063975
Ošs, Mārtiņš. Sava brīnumzeme : dzeja / Mārtiņš Ošs ; ilustrācijas: Ieva Balinska ; 
dizains: Dace Junemane. — Daugmale, Ķekavas novads : Domu Pērles, [2021]. — 
139 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-28-006-1 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001065759
Pitkevica, Guna. Zirgs svītrainā pidžamā : bērnu anekdotes / sakārtojusi Guna 
Pitkevica ; Edgara Švanka grāmatas dizains ; Ingunas Kļavas Švankas vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 55, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-0-9217-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas sakārtojumā izmantotas anekdotes no Vijas Vītiņas personīgās 
kolekcijas. Visvisādi temati — no šķības miegadziesmas mazulim līdz greizam rokkoncertam, 
visvisādi varoņi — no bērnudārzniekiem līdz policistiem un Āfrikas un Indijas ziloņiem, visas 
jautrības gradācijas — no šķelmīgas vīpsnas līdz pat krišanai no kājām, asarām un gorillas cienī-
giem rēcieniem. Patiks visiem — maziņiem, lieliem un arī veciem.

UDK	 821.174-93-7

Kopkataloga Id: 001065756
Plūdons, Vilis. Rūķīši un Mežavecis / Vilis Plūdons ; Agijas Stakas ilustrācijas ; 
grāmatas un vāka dizaina autore Inguna Kļava Švanka ; redaktore Inese Pelū-
de. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — 
ISBN 978-9934-0-9791-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kas notiek mežā, kad atnākusi ziema un uzsnidzis sniegs? Mežs kļūst kluss, 
brīnumains un noslēpumains. Bet tad no slēptuvēm izlien rūķīši — mazi mazītiņi vīriņi garām 
bārdām —, uzsāk nebēdnīgu draiskošanos un pamodina Mežaveci…

UDK	 821.174-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063979
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063997
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065759
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065756
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Kopkataloga Id: 001061676
Poruks, Jānis. Dziedi jel! / Jānis Poruks ; [priekšvārds]: Anita Graumane ; Ivara 
Vimbas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapi-
ņa. — Rīga : Jumava, [2021]. — 47 lpp. : portrets ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-
511-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gulbenes novada Druvienā ir kārts šūpulis rakstniekam un dzejniekam Jānim 
Porukam. Viņš bija sava ceļa gājējs, kurš ir atstājis dziļu nospiedumu kā latviešu literatūrā, tā 
druvēniešu dvēselēs, jo Poruka darbos atspoguļojas Druvienā un tās apkārtnē rastie prototipi. 
Viņa darbi turpina dzīvot no paaudzes paaudzē.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001056014
Reinika, Veronika. Ričijs Rū rīko koncertu : 11 dzejolīši un 11 dziesmas : lasi, 
dziedi, krāso / Veronika Reinika, Lauris Reiniks ; ilustrāciju autore Guna Miķel-
sone ; grafiskā dizainere Monta Arnolde. — [Rīga] : MicRec, 2021. — 42 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm + 1 CD. — CD: Ričijs Rū rīko koncertu : dziesmas 
bērniem / ierakstu kompānija „MicRec” ; komponists Lauris Reiniks ; dziesmas 
izpilda: Lauris Reiniks, Rūta Reinika-Preisa, Sofija Timma. — ISBN 978-9934-
8734-7-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Ričijs Rū rīko koncertu” ir jauna, krāsaina un interaktīva dzejoļu un krāsoja-
mā grāmata, kas papildināta ar 11 dziesmu un to instrumentālo pavadījumu albumu. Grāmata ir 
interaktīva — katra tās lappuse ir papildināta ar QR kodu, kuru noskenējot dzejolis „atdzīvojas”, 
ļaujot ielūkoties lācēna Ričija Rū piedzīvojumos un noklausīties īpaši sagatavotās dzejoļu video-
versijas.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001063989
Rudens melodija : dzeja / Zane Balode, Vineta Daukša, Anita Jansone, Olita Spē-
ka ; dizains: Dace Junemane ; ilustrācijas: Inga Zvirgzdiņa. — Daugmale, Ķekavas 
novads : Domu Pērles, [2021]. — 107 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
28-004-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001063477
Samauska, Ieva. Kas tu būsi, kad izaugsi jeb bērnudārza noslēpums / Ieva Sa-
mauska ; māksliniece Una Leitāne ; redaktore Andra Ogriņa ; Māras Alševskas 
grāmatas un vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 95, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9249-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai brīvdienas vakarā esi gājis garām bērnudārzam un redzējis tā logos gais-
mu? Un vai esi domājis par to, kas bērnudārzā salabo ielūzušas rotaļu vilcieniņa sliedes vai piešuj 
mīkstā lāča notrūkušo ķepu? Šajā grāmatā var slēpties dažs labs pārsteigums! Turklāt, kopā ar 
Jānīti izpētot tādas vietas kā veikals, slimnīca, veterinārā klīnika un restorāna virtuve, un sekojot 
pastnieces un ugunsdzēsēja gaitām, iepazīsi dažādas profesijas.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001063976
Sīle, Ilga. Pārskrējiens / Ilga Sīle ; dizains: Dace Junemane. — [Daugmale, Ķe-
kavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 176 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-593-99-4 (iesiets).
UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001061676
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001056014
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063989
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063477
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063976
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Kopkataloga Id: 001065550
Šteinberga, Ināra. Zelta sirds : pasaka pieaugušajiem / Ināra Šteinberga ; vāka 
mākslinieciskais noformējums: Aija Pastare. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], 
[2021]. — 74, [1] lpp. : ilustrācijas ; 16×22 cm. — ISBN 978-9934-596-19-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Zelta sirds” — pasaka, kas liek aizdomāties par vērtībām, atbildību un to, ko 
katrs vēlamies sasniegt, par meklējumiem, zaudējumiem un atradumiem, par sapņiem un dzīves 
piepildījumu.

UDK	 821.174-343

Kopkataloga Id: 001063267
Štelmahere, Vita. Zobu bruņinieks / Vita Štelmahere ; mākslinieks Kristaps Au-
zenbergs ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava, [2021]. — 87, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm + pielikums (1 kartīte). — ISBN 978-9934-20-493-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kopā ar septiņgadīgo Gustavu pat tik ikdienišķs darbiņš kā zobu tīrīšana var 
pārtapt aizraujošā piedzīvojumā. Kopā ar Zobu bruņinieku dosimies cīņā pret Zobu iznīcinātāju 
armiju, lai aizsargātu no viltīgajiem uzbrucējiem draudzeni Emīliju, Zobu karalistes apburošo 
galma dāmu, un suņuka Rafī zobus. Kā Gustavs uzveiks Zobu iznīcinātāju armijas briesmīgos ka-
reivjus un nosargās savu draugu Zobu karaļvalstis? Lasi grāmatu, risini tajā dotos uzdevumus un 
uzzināsi atbildes uz visiem jautājumiem.

UDK	 821.174-93-32+087.5

Kopkataloga Id: 001062768
Turaidas muzejrezervāts. Anšlava Eglīša dzīve trijās burtnīcās = Anšlavs Eglitis 
Life in Three Notebooks / teksts: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Tu-
raidas muzejrezervāts ; kuratori: Linda Bernarde, Linards Kumskis, Madara Lie-
piņa ; zinātniskais konsultants Dr.philol. Viesturs Vecgrāvis ; ilustrācijas: Vitolds 
Kucins ; tulkojums: Anita Jirgensone. — [Krimulds novads] : Krimuldas novada 
dome, [2021]. — tiešsaistes resurss (3 datnes, ePUB) : ilustrācijas. — Teksts para-
lēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-604-40-9 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Izdevuma katrā burtnīcā aprakstīta Anšlava Eglīša dzīve trīs laika no-
griežņos — bērnībā, jaunībā un svešumā Amerikā.

UDK	 821.174(092)

Kopkataloga Id: 001064010
Tuza, Jolanta. mīļotajam : dzeja / Jolanta Tuza ; ilustrācijas: Mārtiņš Rimšs ; di-
zains: Dace Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 
107, [3] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN 978-9934-28-000-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jolantas Tuzas grāmata ir kā dāvana un veltījums mīļotajam vīrietim no mī-
ļotās sievietes ar mīlestības pilniem un sirsnīgiem vārdu apliecinājumiem dzejas rindās, kuras 
papildinātas ar ļoti savdabīgām Mārtiņa Rimša ilustrācijām.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001062397
Upīte, Ilze. Galējības labirintos : romāns / Ilze Upīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redak-
tore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 206, [2] lpp. ; 20 cm. — (Va-
kara romāns ; 2021/11 (269)). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934159978. — ISBN 978-9934-15-996-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ja Sofija un Ernests tajā pievakarē nebūtu nejauši Makdonaldā atklājuši, ka 
abiem ir pilnīgi vienāds un visai neparasts veids, kā ēst burgerus… Ja nebūtu noskaidrojies, ka tā 
nav abu vienīgā līdzība… Ja viņu mīlasstāsts nebūtu attīstījies tik strauji… Taču viss notiek tieši 
tā, un nu atliek tikai noskaidrot, kas liktenim padomā, abus savedot kopā.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065550
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063267
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062768
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064010
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062397
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Kopkataloga Id: 001065708
Vinogradova, Laura. Tētis un suns : stāsts / Laura Vinogradova ; māksliniece 
Ieva Maurīte ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 47, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-9219-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Magda nevar saprast, vai bēdāties par zaudēto, vai labāk priecāties par to, 
kas viņai palicis. Mirkli padomājusi, viņa nolemj labāk priecāties un saka visiem paldies. Cik 
daudz labāk tomēr ir priecāties nekā skumt! „Tētis un suns” ir sirsnīgs stāsts visai ģimenei par 
svarīgāko un vērtīgāko. Mēs katrs nojaušam, kas tas ir, bet ne vienmēr protams nosaukt vārdā. Šī 
grāmata ir par draudzību starp paaudzēm, vienaudžiem, mani un tevi.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001064014
Vištarte, Laimdota. La Vida : dzeja / Laimdota Vištarte ; dizains: Dace Junema-
ne. — Daugmale, Ķekavas novads : Domu Pērles, [2021]. — 289 lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-593-98-7 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001063981
Zača, Zita. Dvēsele mana runā : dzeja un proza / Zita Zača ; dizains: Dace Ju-
nemane ; ilustrācijas: Inga Zvirgzdiņa. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu 
Pērles, [2021]. — 169 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts latviešu un latgaliešu rak-
stu valodā, ietver arī tulkojumus no krievu valodas. — ISBN 978-9934-28-002-3 
(brošēts).
UDK	 821.174-3+821.174-1

Kopkataloga Id: 001065795
Zvirgzdiņš, Juris. Rijīgā čūska un gudrā pele / Juris Zvirgzdiņš ; ilustrējusi Vivi-
anna Maria Stanislavska ; redaktore Inguna Cepīte. — Rīga : Pētergailis, [2021]. — 
29 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21×31 cm. — Grāmata izdota ar Valsts kultūr-
kapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9984-33-539-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Drosmīgā pele, satiekoties ar rijīgo čūsku, kuras vēderā jau atrodas gan zva-
niņš, gan pulkstenis, gan kafijas dzirnaviņas, pat kājminamā šujmašīna, viņai piedāvā meža zeme-
nītes. Pele ir radošu ideju pārpilna un palīdz ne vien čūskai atbrīvoties no gaužām nepiemērotās 
maltītes, bet arī susuriņam, gailim, vāverei un zaķu mātei iegūt sev nepieciešamo. Arī čūskai tiek 
apmetnis (vairs nebūs jāmaina āda — tas taču ir tik sāpīgi!), un pati veiklā pelīte tiek pie siera 
rituļa. Grāmatai raksturīga rotaļīga attēla saspēle ar tekstu.

UDK	 821.174-93-32

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001063389
Hai, Magdalena. Šausmu veikaliņš un pazudušo zobu noslēpums / Magdalena 
Hai [teksts] ; Tēmu Juhani [ilustrācijas] ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pā-
vola ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Rita Cielēna. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2021]. — 58, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Painajaispuoti. Hampaat hukassa. — ISBN 978-9934-15-980-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ienāc šausmu veikaliņā — te garlaicīgi nebūs nekad! Ninija jau labi pazīst 
veikalnieku Veco Dīvaini, draudzīgo spociņu Pēci un pārejos mošķus. Šoreiz drosmīgajai meitenei 
jāpalīdz vampīram Lūkasam, kurš pazaudējis zobus. Bet varbūt tie ir… nozagti? Lai arī grāmatas 
tēli — vampīri, spoki, astoņkāji ir baisi, tie visi ir draudzīgi un jautri.

UDK	 821.511.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065708
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064014
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063981
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065795
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063389
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Kopkataloga Id: 001065790
Hotakainens, Kari. Nākotnes pilsētas stāsts : romāns / Kari Hotakainens ; no 
somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redaktore Daina Vilemsone ; dizains: 
Ivo Grundulis. — Rīga : Pētergailis, [2021]. — 230, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: Tarina. — ISBN 978-9984-33-540-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns vēsta par to, kas pasaulē notiek pašlaik, un par to, kādas perspektī-
vas sagaidāmas. Tas ir galvu reibinošs, nepiedienīgi jautrs un blēdīgi aizkustinošs romāns. Kari 
Hotakainens līdz šim nekad iepriekš nav uzrakstījis neko tik bezkaunīgu. Ko uzskatām par vēr-
tīgu dzīvi? Lauki ir pārvērsti par Rekreācijas reģionu, visi dzīvo Pilsētā. Profesijas un priekšstati 
par amatu ir mainījušies vai izzuduši, neviens nespēj atrast savu vietu dzīvē, situācija kļūst ne-
kontrolējama.

UDK	 821.511.111-31

Kopkataloga Id: 001065729
Kunnass, Mauri. Ziemassvētku vecīša ziemas brīvdienas / Mauri Kunnass ; no 
somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 37, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Joulupukin 
joululoma. — ISBN 978-9934-0-9722-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ko Ziemassvētku vecītis un rūķi dara tad, kad dāvanas ir izdalītas? Kad aizva-
dīts Ziemassvētku vakars, Korvatunturos, Ziemassvētku galvenajā mītnē, sākas pelnītas brīvdie-
nas. Tās ilgst trīspadsmit līksmas dienas — no Pirmajiem Ziemassvētkiem līdz Zvaigznes dienai. 
Tad darbs tiek aizmirsts un valda tikai jautrība. Vecītis un rūķi svētkus svin tāpat kā citi — viņi 
saņem dāvanas, mielojas, brauc zirga vilktā pajūgā, iet rotaļās un spēlē spēles. Tomēr Korvatun-
turu iedzīvotājiem ir arī pašiem savas Ziemassvētku tradīcijas. Vai tu zini, kas ir Sniegavīru diena 
un ko nozīmē delverēties?

UDK	 821.511.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065790
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065729
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908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001062856
Piemares ļaudis un likteņi : rakstu krājums / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Ieva 
Ozola (atbildīgā redaktore un priekšvārda autore), Dr.philol. Guntars Dreijers, 
Dr.habil.human. Daļa Kiseļūnaite, Dr.hist. Ārija Kolosova, Dr.philol. Regina Kvašī-
te, Dr.philol. Edgars Lāms ; vāka mākslinieks Uldis Baltutis ; Liepājas Universitā-
te. — Liepāja : Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA, 2021.

Nr. 4. — 1 tiešsaistes resurss (169 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas ; 8,70 MB. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934608117. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu 
valodā. — ISBN 978-9934-608-12-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājuma „Piemares ļaudis un likteņi” 4. laidienā publicēta neliela daļa 
no pētījumiem, kas tika publiskoti un apspriesti 2019. gada 24.-25. oktobrī Liepājas Universitātes 
konferencē.

UDK	 908(474.321)(082)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001063964
Sīlis, Elmārs. Vectēva stāsts : Sibīrijā nomērdēto piemiņai / Elmārs Sīlis ; redak-
tors Jānis Eisāns ; [priekšvārdi]: Jānis Eisāns, Paulis Kļaviņš ; mākslinieki: Mā-
ris Jukumsons un Katrīna Elizabete Ļemantoviča. — Rīga : [Iztēles bibliotēka], 
2021. — 318 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 18 cm. — ISBN 978-9934-531-
58-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tas ir 1945. gadā represētā Elmāra Sīļa atmiņu stāstījums par sāpju un cie-
šanu ceļu 15 000 km garumā no Jelgavas uz Kolimas nometnēm. Lasītājs var justies kā autora 
pavadonis ikvienā atstāstīto notikumu norisē. To ir daudz un ļoti raibi, ir daudz spriedzes. Attu-
rīgā vienkāršībā autors stāsta gan par baiļu diktētiem ļaunuma kalpiem, gan par Dieva palīdzību 
ticīgo cilvēku gaitās.

UDK	 94(474.3)(093.3)

Kopkataloga Id: 001063972
Силис, Элмарс. Рассказ Деда : замученным в Сибири посвящается / Элмарс 
Силис ; перевод с латышского: Тамара Ютане ; редактор Татьяна Елисеева ; 
[предисловие]: Янис Эйсанс, Паулис Клявиньш ; дизайн обложки: Катри-
на-Елизавета Лемантовича. — Рига : Iztēles bibliotēka, 2021. — 310 lpp. : faksi-
mili, ilustrācijas, portreti ; 18 cm. — Oriģinālnosaukums: Vectēva stāsts. — ISBN 
978-9934-531-59-0 (brošēts).
UDK	 94(474.3)(093.3)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://instagram.com/lnb.lv
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062856
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063964
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063972
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