
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts ISSN 2255-9523   

 Nr. 24 

2021
16.–31. decembris

0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
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Kopkataloga Id: 001064025
Plinere, Darja. Daudzaģentu sistēmas izstrādāšana piegādes ķēdes vadības 
efektivitātes paaugstināšanai : promocijas darba kopsavilkums / Darja Plinere ; 
zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.comp. A. Borisovs, Dr.sc.ing. L. Aleksejeva, Dr.ha-
bil.sc.ing. J. Merkurjevs ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs, 
Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Ph.D. Sergey Listopad ; Rīgas Tehniskā universitāte. Da-
torzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas in-
stitūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 963,77 KB. — Ziņas par autori: 49. lp. — Bibliogrāfija: 41.-
48. lp. — ISBN 978-9934-22-690-8 (PDF).
UDK	 004.89:658.7(043)

Kopkataloga Id: 001064027
Plinere, Darja. Development of a Multi-agent System for Supply Chain Manage-
ment Efficiency Improvement : summary of doctoral thesis / Darja Plinere ; re-
search supervisors: Dr.habil.sc.comp. A. Borisovs, Dr.sc.ing. L. Aleksejeva, Dr.ha-
bil.sc.ing. J. Merkurjevs ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs, 
Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Ph.D. Sergey Listopad ; Riga Technicial University. Faculty 
of Computer Science and Information Technology. Institute of Information Tech-
nology. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 721,42 KB. — Ziņas par autori: 50. lp. — Bibliogrāfija: 43.-50. lp. — ISBN 
978-9934-22-691-5 (PDF).
UDK	 004.89:658.7(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064025
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064027
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005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001066342
Lauck, Rene. The Impact of Leader Attitudes on the Innovative Work Behaviour 
in Real Estate Development Companies : summary of doctoral thesis submit-
ted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Rene 
Lauck ; supervisor Dr.oec. Maris Purgailis ; reviewers: Dr.sc.admin., Dr.tech. An-
drejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; University of 
Latvia. Faculty of Business, Management and Economics = Līderu attieksmes ie-
tekme uz inovatīvo darba uzvedību nekustamo īpašumu attīstības uzņēmumos : 
promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā un 
uzņēmējdarbībā iegūšanai / Rene Lauck ; darba vadītājs Dr.oec. Māris Purgailis ; 
recenzenti: Dr.sc.admin., Dr.tech. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. 
Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fa-
kultāte. — Riga : University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (78 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 797,84 KB. — Bibliogrāfija: 71.-77. lp. — Teksts 
angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes noformējums abās va-
lodās. — ISBN 978-9934-18-754-4 (PDF).
UDK	 005.322(043)+658.589(043)

Kopkataloga Id: 001066259
Schechowiz, Ralf. Contributions of Chief Financial Officers Working as Inter-
im Managers to Organisation Success in Small and Medium-Sized Companies : 
summary of doctoral thesis submited for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) 
in economics and business / Ralf Schechowiz ; supervisor Dr.oec. Ērika Šumilo ; 
reviewers: Dr.oec. Inna Romānova, Dr.oec. Kārlis Ketners, Dr.oec. Tatjana Tam-
bovceva ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics = 
Pieaicināto pagaidu galveno finanšu vadītāju loma mazo un vidējo uzņēmumu 
organizācijas panākumos : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora 
grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Ralf Schechowiz ; darba 
vadītāja Dr.oec. Ērika Šumilo ; darba recenzenti: Dr.oec. Inna Romānova, Dr.oec. 
Kārlis Ketners, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadī-
bas un ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (93 lp., PDF) : shēmas, tabula ; 1,63 MB. — Teksts angļu un latviešu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, datnes noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-
18-746-9 (PDF).
UDK	 005.915(043)+658.14/.17(043)+334.012.6(043)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001068982
Agurkytė, Živilė. Murr modes nams / Živilė Agurkytė ; [mākslinieces]: Miglė 
Šimatonytė, Paulina Bitinaitytė, Neringa Daumantaitė. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. 

Dizainera somiņa : darbošanās grāmata ar uzlīmēm. — 16 nenumurētas 
lp., 18 nenumurētas lpp., 4 lp. uzlīmes, 2 lp. trafareti : pārsvarā ilustrācijas ; 
23×24 cm + pielikums (matu stīpiņa ar kaķa ausīm). — Tulkots no lietuviešu 
valodas. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Miau mados na-
mai. Rankinukas. — ISBN 978-9934-0-9647-1 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Pavadi laiku fantasMURRtiski! Iepazīsti šīs sezonas svarīgāko modes jau-
numu — MURR modes nama izstrādāto dizainera somiņu. Izmantojot trafaretus, radi unikālu 
tērpu dizainu, lipini spožas uzlīmes, izmēģini pašus modernākos tērpu modeļus un glabā visu 
vienuviet — MURR modes nama garderobē! Atceries — modes namā MURR nekad nav garlaicīgi!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066342
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066259
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068982
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Kopkataloga Id: 001068582
Agurkytė, Živilė. Murr modes nams / Živilė Agurkytė ; [ilustrācijas]: Paulina Bi-
tinaitytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Ielu stils : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 16 nenumurētas lp., 1 salocīta 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Dimanti). — Tulkots no lietuviešu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Miau mados namai. Gatvės stilius. — ISBN 978-
9934-0-9763-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Līna, Emma un Anna ir trīs nešķiramas draudzenes, kas itin visu dara kopā. 
Šoreiz meitenes modes skatē demonstrē īstu ielu stilu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001068571
Agurkytė, Živilė. Murr modes nams / Živilė Agurkytė ; [ilustrācijas]: Paulina Bi-
tinaitytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Masku balle : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 16 nenumurētas lp., 1 salocīta 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Dimanti). — Tulkots no lietuviešu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Miau mados namai. Kostiumų vakarėlis. — ISBN 
978-9934-0-9760-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Līna, Emma un Anna ir trīs nešķiramas draudzenes, kas itin visu dara kopā. 
Šoreiz viņas rīko jautru un stilīgu masku balli. Lasi, izkrāso, līmē uzlīmes un palīdzi draudzenēm 
saposties!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001068573
Agurkytė, Živilė. Murr modes nams / Živilė Agurkytė ; [ilustrācijas]: Paulina Bi-
tinaitytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

Popzvaigznes : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 16 nenumurētas lp., 1 sa-
locīta lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Dimanti). — Tulkots no lietuviešu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Miau mados namai. Žvaigždės. — ISBN 978-
9934-0-9761-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Līna, Emma un Anna ir trīs nešķiramas draudzenes, kas ik mirkli pavada 
kopā. Šoreiz meitenes gatavojas slavenību fotosesijai, kuru nedrīkst laist garām, jo tajā piedalīsies 
visas spožākās superzvaigznes. Murr modes namā katrs tērps būs unikāls, jo šeit modi nosaki tu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001068579
Agurkytė, Živilė. Murr modes nams / Živilė Agurkytė ; [ilustrācijas]: Paulina Bi-
tinaitytė. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

Sarkanais paklājs : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 16 nenumurētas lp., 
1 salocīta lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Dimanti). — Tulkots no lie-
tuviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Miau mados namai. Raudonasis kili-
mas. — ISBN 978-9934-0-9762-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Līna, Emma un Anna ir trīs nešķiramas draudzenes, kas itin visu dara kopā. 
Meitenes ir supermodeles, un šoreiz ir ielūgtas pozēt uz sarkanā paklāja. Lasi, izkrāso, līmē uzlī-
mes un palīdzi draudzenēm uzmirdzēt!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001069000
Boumans, Lieve. Grāmata mazulim / [teksts un ilustrācijas]: Lieve Boumans. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Dzīvnieki. — 22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15×18 cm. — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Baby’s Book. Animals. — ISBN 978-9934-0-
9612-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mazuļa pirmā grāmata ar jaukām, krāsainām dzīvnieku ilustrācijām. Tā palī-
dzēs viegli iemācīties dzīvnieku nosaukumus. Katrā lappusē ir viena dzīvnieka attēls. Aplūkojiet 
attēlus, izbaudot iespēju pavadīt brīnišķīgus mirkļus kopā ar bērnu!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068582
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068571
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068573
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068579
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069000
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Kopkataloga Id: 001069002
Boumans, Lieve. Grāmata mazulim / [teksts un ilustrācijas]: Lieve Boumans. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Laukos. — 22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15×18 cm. — Tulkots no an-
gļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Baby’s Book. Farm. — ISBN 978-9934-0-
9611-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mazuļa pirmā grāmata ar jaukām, krāsainām ilustrācijām. Tā viegli palīdzēs 
iemācīties dzīvnieku, augļu, dārzeņu un citus nosaukumus. Aplūkojiet attēlus, izbaudot iespēju 
pavadīt brīnišķīgus mirkļus kopā ar bērnu!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001068980
Dzīvnieki : darbošanās grāmata / [ilustrācijas]: Manuela Berti ; [teksts]: Kirsteen 
Robson ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm + flomasters 
plastikāta ietverē. — (Raksti un dzēs!). — Oriģinālnosaukums: Animal Activi-
ties. — ISBN 978-9934-0-9467-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izpildot šīs burvīgās grāmatas uzdevumus, bērns iepazīs pasaules dzīvnie-
kus, izpratīs skaitļa jēdzienu, attīstīs novērošanas spējas un prasmi skaitīt, kā arī mācīsies satvert 
un vadīt rakstāmrīku. Grāmatā var rakstīt ar tai pievienoto flomāsteru un uzrakstīto pēc tam 
notīrīt.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001069017
Eksotiskie dzīvnieki : krāsojamā grāmata. — [Rīga] : Grāmatpunkts, [2021]. — 16 
nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 21×30 cm. — Bez lingvistiska satura. — 
ISBN 978-9934-9064-1-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāso un iepazīsti dzīvnieku pasauli!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001068586
Krāso ar ūdeni! / [ilustrācijas]: Ivana Vitová. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Dinozauri. — 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Krāso ar ūdeni!). — 
Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Malováni vodou. Dinosauři. — 
ISBN 978-9934-0-9687-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lai izkrāsotu šīs burvju grāmatiņas attēlus, tev vajadzēs tikai otu un ūdeni. 
Velc ar saslapinātu otu pa pelēko laukumu, un dinozauru pasaule brīnumainā veidā kļūs krā-
saina. Kad darbs būs padarīts, sev par prieku iemācies skaitāmpantu, kas tev noderēs spēlēs ar 
draugiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001068593
Krāso ar ūdeni! / [ilustrācijas]: Ivana Vitová. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Mazie dzīvnieciņi. — 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Krāso ar ūde-
ni!). — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Malováni vodou. Malá 
zviřátka. — ISBN 978-9934-0-9688-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lai izkrāsotu šīs burvju grāmatiņas attēlus, tev vajadzēs tikai otu un ūdeni. 
Velc ar saslapinātu otu pa pelēko laukumu, un mazie dzīvnieciņi brīnumainā veidā kļūs krāsaini. 
Kad darbs būs padarīts, sev par prieku iemācies tautasdziesmu!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069002
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068980
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069017
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068586
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068593
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Kopkataloga Id: 001068594
Krāso ar ūdeni! / [ilustrācijas]: Ivana Vitová. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Meža dzīvnieki. — 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Krāso ar ūde-
ni!). — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Malováni vodou. Lesni 
zviřátka. — ISBN 978-9934-0-9686-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lai izkrāsotu šīs burvju grāmatiņas attēlus, tev vajadzēs tikai otu un ūdeni. 
Velc ar saslapinātu otu pa pelēko laukumu, un meža dzīvnieki brīnumainā veidā kļūs krāsaini. 
Kad darbs būs padarīts, sev par prieku iemācies tautasdziesmu!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001068588
Krāso ar ūdeni! / [ilustrācijas]: Ivana Vitová. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Pasakas. — 8 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Krāso ar ūdeni!). — 
Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Malováni vodou. Pohádky. — 
ISBN 978-9934-0-9689-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lai izkrāsotu šīs burvju grāmatiņas attēlus, tev vajadzēs tikai otu un ūdeni. 
Velc ar saslapinātu otu pa pelēko laukumu, un pasaku tēli brīnumainā veidā kļūs krāsaini. Kad 
darbs būs padarīts, sev par prieku iemācies tautasdziesmu un pasaki, kurās pasakās darbojas 
tautasdziesmā minētais dzīvnieks.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001069053
Krāso ar ūdeni!. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

Lauku sētā. — 6 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 19×24 cm + marķieris plasti-
kāta ietverē. — (Krāso ar ūdeni!). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālno-
saukums: Magic Painting. Farm. — ISBN 978-9934-0-9440-8 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Iepildi marķierī ūdeni un sāc krāsot! Dzīve lauku sētā pamazām kļūs krāsai-
na. Pēc tam, kad papīrs būs nožuvis, brīnumainā kārtā krāsas izgaisīs. Marķieri pavisam viegli var 
atkal piepildīt ar ūdeni, lai krāsotu un krāsotu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001069052
Krāso ar ūdeni!. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Princeses. — 6 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 19×24 cm + marķieris plastikāta 
ietverē. — (Krāso ar ūdeni!). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Magic Painting. Princesses. — ISBN 978-9934-0-9441-5 (spirāliesē-
jums).

A n o t ā c i j a :  Iepildi marķierī ūdeni un sāc krāsot! Princešu pasaule pamazām kļūs krāsai-
na. Pēc tam, kad papīrs būs nožuvis, brīnumainā kārtā krāsas izgaisīs. Marķieri pavisam viegli var 
atkal piepildīt ar ūdeni, lai krāsotu un krāsotu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001067647
Krāsu kaleidoskops : krāsosim ziedus, putnus, dzīvniekus. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 29 cm + pielikums (4 spīdumu 
flomāsteri, 2 metāla toņu marķieri). — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosau-
kums: Kaleidoscope: Metallic Markers & Glitter Pens Colouring Kit. — ISBN 978-
9934-0-9481-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krāsu kaleidoskops ir aizraujoša un radoša nodarbe ikvienam! Tā ir lieliska 
iespēja atklāt sevī mākslinieka talantu. Īstenojiet savus vizuālos sapņus, izmantojot brīnišķīgos 
flomāsterus un marķierus, kas iekļauti šajā komplektā. Jūsu iedvesmai izsmalcināti zīmējumi — 
brīnumaini attēli ar ziediem, putniem, tauriņiem un dažādiem ornamentiem. Katrs zīmējums uz 
noplēšamas lapas var kļūt par atsevišķu mākslas darbu.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068594
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068588
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069053
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069052
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067647
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Kopkataloga Id: 001069030
Mājdzīvnieki : krāsojamā grāmata. — [Rīga] : Grāmatpunkts, [2021]. — 16 nenu-
murētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 21×30 cm. — Bez lingvistiska satura. — ISBN 
978-9934-9064-3-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāso un iepazīsti dzīvnieku pasauli!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001068983
Saskaitīšana / [ilustrācijas]: Gareth Williams ; [teksts]: Jessica Greenwell ; no 
angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm + flomasters plastikāta 
ietverē. — (Raksti un dzēs!). — Oriģinālnosaukums: Adding. — ISBN 978-9934-
0-9482-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata palīdzēs bērnam apgūt vienkāršākās saskaitīšanas darbības. Bērns 
atrisina uzdevumu, uzraksta rezultātu un pēc tam to nodzēš. Grāmata piemērota bērniem, vecā-
kiem par 3 gadiem.

UDK	 087.5+511.12(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001069027
Savvaļas dzīvnieki Latvijā : krāsojamā grāmata. — [Rīga] : Grāmatpunkts, 
[2021]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 21×30 cm. — Bez lingvistis-
ka satura. — ISBN 978-9934-9064-2-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāso un iepazīsti dzīvnieku pasauli!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069030
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068983
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069027
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001064015
Dzene, Ilze. Es un mana ģimene : domāšanas attīstīšanas uzdevumi : 1. klase / 
Ilze Dzene ; tekstu autore Anna Diļeva ; ilustrāciju autore Katrīna Davidenko ; 
redaktores: Renāte Krauze-Esserte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 
1 tiešsaistes resurss (23 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,08 MB. — (Domāšanas attīstīša-
nas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Šis digitālais krājums domāts 6 līdz 7 gadus veciem bērniem. Krājums pa-
redzēts lasīšanas prasmju nostiprināšanai un padziļināšanai, kā arī tas var būt pamudinājums 
bērniem pašiem lasīt. Krājums būs noderīgs arī cittautiešiem, kuri mācās latviešu valodu.

UDK	 159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001068725
Foslīna, Liza. Vēsā mierā : emocijas darba vidē (un kā tās palīdz gūt panāku-
mus) / Liza Foslīna un Mollija Vesta Dafija ; tulkojums latviešu valodā: Jana Ga-
vare, ; redaktores: Anda Kalniņa-Stūrīte, Jana Strogonova. — [Rīga] : Growing, 
[2021]. — 294, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
piezīmēs: [253.]-285. lpp. un rādītājs: [287.]-294. lpp. — Tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: No Hard Feeling: Emotions at Work. — ISBN 978-
9934-23-446-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mēs zinām, ko nozīmē piedzīvot nepatīkamas emocijas darbā — sākot no 
vieglas skaudības un nedrošības līdz panikai un dusmām. Ignorējot vai apspiežot to, ko jūtam, 
mēs nodarām kaitējumu savai veselībai, un tas pats notiek, ja ļaujam vaļu emocijām. Šīs grāmatas 
mērķis ir palīdzēt saprast, kuras emocijas izpaust un kuras paturēt pie sevis, lai mēs justos lai-
mīgāki, efektīvāki. Grāmatā aprakstītas efektīvas un praktiskas emociju pārvaldības stratēģijas.

UDK	 159.98:331

Kopkataloga Id: 001069316
Veinberga, Sandra. Skaudība : kā to pamanīt citos un uzvarēt sevī / Sandra 
Veinberga ; vāks: Egils Griķis. — [Cēsu novads] : Sava grāmata, 2021. — 248 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 244. lpp. — ISBN 978-9934-604-44-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ir labas un sliktas sacensības cilvēku starpā. Labās ir tās, kurās sacenšamies 
ar godīgiem noteikumiem. To darām sportā, zinātnē utt., kur noteikumi zināmi, un visi tos ie-
vēro. Taču cilvēki mēdz sacensties arī bez taisnīgiem noteikumiem. Katru dienu salīdzinot sevi 
ar citiem, lai noskaidrotu, kurš ir labāks, gudrāks, daiļāks, apdāvinātāks un bagātāks. Ja nākas 
„zaudēt”, tad piedzimst skaudība un dusmas par to, ka kādam ir labāk.

UDK	 159.942

Kopkataloga Id: 001069047
Vudgeita, Vikija. Noslēpumainais miegs : aizraujošs ceļvedis miega pasaulē / 
teksta un ilustrāciju autore Vikija Vudgeita ; no angļu valodas tulkojusi Aija Bie-
zaite ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 72 lpp. : 
ilustrācijas ; 28 cm. — (A Dorling Kindersley book). — Alfabētiskais rādītājs: 70.-
71. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Magic of Sleep. — ISBN 978-9934-0-9663-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai zināji, ka miegā nevar nošķaudīties? Ka guļ ne vien dzīvnieki, bet arī augi? 
Grāmata iepazīstina ar brīnumaino miega pasauli, atklāj daudzus interesantus faktus un palīdz 
rast atbildes uz jautājumiem par šo tik būtisko cilvēku dzīves sastāvdaļu.

UDK	 159.963

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064015
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068725
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069316
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069047
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001068604
Baznīcas gadagrāmata / redaktors Aivars Gusevs ; literārā redaktore Valda 
Zvaigzne ; ievadvārdi: Jānis Vanags ; Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. — 
[Rīga] : IHTIS, [2021].

2022. — 331 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 20 cm. — Autori: Didzis Olte, 
Edmunds Keidens, Pāvils Bobinskis, Lauris Vilcāns, Hanss Martins Jensons, 
Kaspars Lauris, Natanaēls Uldis Žabris, Andrejs Irbe, Mārtiņš Luters (tulko-
jusi Gundega Dumpe), Jānis Vanags, Rinalds Grants, Inga Reča. — ISBN 978-
9934-8781-8-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pēdējais gads ir devis jaunu un līdz šim nepieredzētu pieredzi, kad bija jā-
maina daudzas lietas tik ierastajā ticības ceļā. Dažkārt, lai tiktu uz priekšu, ir jāpakāpjas daži soļi 
atpakaļ. To parāda arī 2022. gada LELB gadagrāmata. Šis gads mums ir ļoti īpašs, jo pirms 500 
gadiem Livoniju sasniedza Reformācijas gars, bet pirms 100 gadiem mūsu tēvi dibināja Latvijas 
Evaņģēliski luterisko Baznīcu. Atzīmējot šīs abas gadskārtas, gadagrāmata mūs atgriež pie mūsu 
ticības izpratnes saknēm — pie Vienprātības grāmatas.

UDK	 274.5(058)

Kopkataloga Id: 001069071
Komentāri vēstulei ebrejiem / no angļu valodas tulkojis Jānis Zariņš. — Atkār-
tots izdevums. — [Cēsu novads] : [Andris Zariņš], 2020. — 263 lpp. ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  „Bet galvenais pārrunājamā lietā ir tas, ka mums ir tāds Augstais priesteris, 
kas nosēdies pa labo roku godības tronim Debesīs, svētnīcas un īstās telts kalpotājs, ko uzcēlis 
Tas Kungs, ne cilvēks.” (Ebrejiem 8:1,2) Šajā grāmatā būs iespēja izpētīt „Vēstuli ebrejiem” pantu 
pēc panta un uzzināt vairāk par Kristus kalpošanu Debesu svētnīcā.

UDK	 27-248.74-273

Kopkataloga Id: 001069073
Kortess, Fēlikss H. Šinīs pēdējās dienās: vēstule ebrejiem : Bībeles studiju ma-
teriāls 2022. gada 1. ceturksnim / Fēlikss H. Kortess. — [Rīga] : [Septītās dienas 
Adventistu baznīca], [2021]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls ; 
2022 janvāris, februāris, marts). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: In These Last Days: the Message of Hebrews.
UDK	 27-248.74

Kopkataloga Id: 001068639
Lipska, Mārīte. Dieva apsolījumi uzvarošai dzīvei / redaktore Mārīte Lipska ; 
vāka dizains: Ernests Treijs. — [Rīga] : Patmos, [2021]. — 312 lpp. ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-548-55-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Apsolījumu Dieva Vārdā ir ļoti daudz, un tie doti visiem dzīves gadījumiem. 
Grāmatā apkopoti un tematiskās nodaļās iedalīti vairāk nekā divi tūkstoši Bībelē atrodamo apso-
lījumu, kas domāti ikvienam, kam nepieciešams Dieva dots nemainīgs, mīlestības pilns un spē-
cīgs padoms, stiprinājums slimībā vai nespēkā, mierinājums bēdās, palīdzība grūtā brīdī, iedro-
šinājums, cerība un prieks.

UDK	 27-14

Kopkataloga Id: 001069077
Lūgšanu nedēļas lasījumi / Anhels Manuels Rodrigess, Diksila Lizbete Rodrige-
sa, Rendijs Fišels ; ievads: Teds Vilsons. — [Rīga] : Patmoss, [2021]. — 56 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Tulkots no angļu 
valodas. — ISBN 978-9934-548-57-4 (brošēts).
UDK	 27-534.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068604
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069071
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069073
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068639
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069077
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Kopkataloga Id: 001066686
Mahājānas budistu teksti / Anša Zundes filozofiskā apdare un redakcija ar Agi-
tas Baltgalves padomiem ; tulkotāji: Agita Baltgalve, Evita Veinberga un Ansis 
Zunde ; Klāva Priedīša mākslinieciskais iekārtojums. — Rīga : Biedrība „Inte-
lekts”, 2021.

Sirds sūtra. Dimanta sūtra. Altāra sūtra. — 295 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija: 292.-295. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-600-
11-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti trīs nozīmīgi budisma pamatteksti. Sirds sūtra ir konspek-
tīvs Mahājānas budistu filozofijas „īsais kurss” vai „ticības apliecība”, kas skaitāma kā mantra. 
Dimanta sūtra ir viedajam Subhūti teikti un saprotami Buddhas vārdi, kam citi, ne tik viedi ļaudis, 
var sekot „kā orākula pravietojumiem”. Altāra sūtra sniedz populāru Sirds sūtras un Dimanta 
sūtras izvērsumu. Par sūtras autoru uzskata čaņbudisma Sesto patriarhu Huinenu (638-713), 
kurš, lai gan nepratis ne lasīt, ne rakstīt, tiek uzskatīts par vienu no cienījamākajām personām 
budisma vēsturē.

UDK	 24-1

Kopkataloga Id: 001068636
Pešelis, Andris. Dieva mazpazīstamās īpašības : rīta sveiciens 2022. gadam / 
Andris Pešelis ; vāka dizains: Ernests Treijs. — [Rīga] : Patmos, [2021]. — 432 lpp. ; 
24 cm. — „Rīta lasījumi, 2022”—Uz vāka. — Bibliogrāfija atsaucēs. — ISBN 978-
9934-548-59-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  A. Pešeļa cerība un vēlēšanās ir, lai šis darbs sniegtu iedvesmu lasītājam — 
pētot Svētos Rakstus, iepazīties ar Dieva īpašībām vēl tuvāk un saskarties ar tām savā ikdienas 
dzīvē.

UDK	 279.14

Kopkataloga Id: 001068641
Septītās dienas adventistu Draudzes vecāko rokasgrāmata / tulkoja Jana Ro-
derte ; Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferences sekretariāts. — [Rīga] : 
Patmos, [2021]. — 153 lpp. ; 20 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālno-
saukums: Seventh-Day Adventist Elder’s Handbook. — ISBN 978-9934-548-56-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Draudzes vecākā amats ir īpašs, jo viņš ir atbildīgs par visu, kas saistīts ar 
draudzes darbu. Mācītāju kalpošanas nodaļas pārraudzībā ir draudzes vecāko mācības un vadī-
ba. Rokasgrāmata ir palīgs draudzes vecākajiem dažādās dzīves situācijās.

UDK	 279.14(474.3)(035)

Kopkataloga Id: 001068643
Vaita, Elena G. Pēdējo dienu notikumi : vaigu vaigā ar pēdējo krīzi uz Zemes / 
kompilācija no E.G. Vaitas rakstiem ; no angļu valodas tulkojis Andris Zariņš. — 
Atkārtots izdevums. — [Cēsu novads] : [Andris Zariņš], [2020]. — 288 lpp. ; 
21 cm. — Rādītāji: 270.-288. lpp. — Oriģinālnosaukums: Last Day Events. — ISBN 
9984-9341-2-8 (iesiets) (2020).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā citēti daudzi E.G. Vaitas darbi, liela daļa šeit atrodamo materiālu 
nekad vēl nebija publicēti. Lai arī te nav iekļauti visi E.G. Vaitas izteicieni par Zemes vēstures 
pēdējiem notikumiem, tomēr darīti zināmi paši svarīgākie. Aptverti vissvarīgākie pēdējie notiku-
mu fakti uz Zemes, kā tie skatāmi saistībā ar lielo cīņu starp labo un ļauno, lai arī citiem varētu 
pastāstīt brīnišķo patiesību par Kristus otro atnākšanu.

UDK	 27-175

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066686
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068636
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068641
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068643
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Kopkataloga Id: 001069080
Veids, Lorons. Desmit baušļi : kā būtu, ja mēs rīkotos kā Dievs? / Lorons Veids ; 
no angļu valodas tulkojusi Agnese Koligina. — Otrais izdevums. — Rīga : Patmos, 
2021. — 140 lpp. ; 17 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosau-
kums: The Ten Commandments. — ISBN 978-9934-548-46-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kāda ir Dieva likuma nozīme 21. gadsimtā? Varbūt likums jau sen ir atcelts 
un tam nav nekādas nozīmes? Vēlaties par to padiskutēt? Tādā gadījumā šī grāmata domāta tieši 
jums! Tā noteikti būs lieliska dāvana ikvienam, kurš meklē ceļu un patiesību.

UDK	 27-282.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069080
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001067699
Digitalizācija un sabiedrība : rakstu krājums / zinātniskā redaktore Anda Ro-
žukalne ; rakstu tulkojums no vācu valodas: Ieva Sproģe, Egita Proveja. — Rīga : 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. — 143 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shē-
mas, tabulas ; 22 cm. — (Pilsoniskā izglītība). — Bibliogrāfija raksta beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-610-06-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2020. gadā koronavīrusa pandēmija deva spēcīgu virzību digitalizācijas at-
tīstībai. Iepriekš daudzkārt apsvērtās iespējas pandēmijas apstākļos tika realizētas dažu nedēļu 
laikā — tās bija attālinātas mācības, darbs no mājām, elastīgi darba laika modeļi un videokonfe-
rences. Bez digitālā atbalsta neiespējami kļuva pat vienkārši ikdienas kontakti — tas ir neaptve-
rami liels eksperimentu lauks, kas paplašināja skatījumu uz jaunām pieejām, kuras visticamāk, 
saglabāsies arī pēc pandēmijas.

UDK	 316.422+316.772.5+316.77:004

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

Kopkataloga Id: 001068821
Hybrid Threats : a strategic communications perspective / contributing au-
thors: Māris Andžāns, Una Bērziņa-Čerenkova [un vēl 15 autori] ; NATO Strategic 
Communications Centre of Excellence. — [Rīga] : NATO Strategic Communica-
tions Centre of Excellence, [2021]. — 119 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm + pielikums (brošūra, 288 lpp.). — Autori arī: Francesca Granelli, John-Paul 
Gravelines, Mils Hills, Miranda Holmstrom, Adam Klus, Irene Martinez-Sanchez, 
Mariita Mattiisen, Holger Molder, Yeganeh Morakabati, James Pamment, Aurel 
Sari, Vladimir Sazonov, Gregory Simons, Jonathan Terra. — Bibliogrāfija: 108.-
119. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934564321 (kļūda).
UDK	 327

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001068769
Intellectual Challenges to Economic Globalism / under editing R. Djakons and 
D. Lukianenko ; ISMA. — Riga : [Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola], 
2020. — 412 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts elektroniskā iz-
devuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-891-09-5 
(iesiets) ; ISBN 9789984891101 (kļūda).
UDK	 330.34+332

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067699
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068821
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068769
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Kopkataloga Id: 001066458
Zaļā biznesa plānošanas rokasgrāmata mikrouzņēmumiem / redaktori: Laura 
Fišere, Ilze Grīnfelde, Maira Leščevica ; tulkotāja Evita Lisovska ; dizains: Iri-
ta Grigaļūna. — Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2020. — 1 tiešsaistes resurss 
(104 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,91 MB. — Autori: Jaana Ruoho, 
Anna Nyquist, Karin Dahlström, Heli Tooman, Ilze Grīnfelde, Marit Piirman, Mai-
ra Leščevica. — Bibliogrāfija: 101.-103. lp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Business from Nature. Handbook for Green Business Planning in 
Micro-Entrepreneurs. — ISBN 978-9984-633-56-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Starptautiska pārrobežu projekta NaturBizz ietvaros tika izveidota apmācī-
bu programma, lai atbalstītu zaļās uzņēmējdarbības izaugsmi un konkurētspēju, pielāgojot un 
uzlabojot atbilstošās uzņēmējdarbības prasmes. Šī rokasgrāmata piedāvā NatureBizz apmācību 
programmu. Tā ir domāta zaļajiem mikrouzņēmējiem, kuri nelielā apjomā rada ilgtspējīgus pro-
duktus un pakalpojumus, balstītus dabas resursos.

UDK	 330.34(035)+658(035)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 001063271
Zlobins, Andrejs. On the Time-varying Effects of the ECB’s Asset Purchases / 
Andrejs Zlobins ; Latvijas Banka. — Rīga : Latvijas Banka, [2021]. — 1 tiešsaistes 
resurss (49 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,03 MB. — (Working Paper / Latvijas 
Banka ; 2021/2). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 36.-
40. lp. — ISBN 978-9934-578-39-7 (PDF).
UDK	 336.71(047)

338.48  Tūrisms

Kopkataloga Id: 001066480
Klepers, Andris. Specializētu tehnoloģisko iekārtu izmantošana apmeklējuma 
skaita noteikšanai tūrisma un atpūtas objektos vai publiskos pasākumos āra 
vidē : vadlīnijas / Andris Klepers ; līdzautori: Iveta Druva-Druvaskalne, Agita Lī-
viņa, Līga Cvetkova un Ilze Loža ; Vidzemes Augtskola. — Valmiera : Vidzemes 
Augstskola, 2020. — 1 tiešsaistes resurss (25 lp., PDF) : ilustrācijas, karte, tabu-
las ; 4,38 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-633-54-1 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Vadlīniju mērķis ir sniegt plašāku ieskatu dažādu tehnoloģisko risinājumu 
lietošanā apmeklētāju uzskaitei un veicināt to ieviešanu, lai virzītos uz viedo tūrisma galamērķu 
pārvaldību, argumentētu lēmumu pieņemšanu par dabas vai kultūras mantojuma apsaimnieko-
šanu utt. Apmeklējumu skaits ir viens no galvenajiem monitoringa rādītājiem.

UDK	 338.48

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001068990
Krastiņš, Uldis. Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krimināltiesību jautājumos 
apkopojums ar komentāriem mūsdienu skatījumā / Uldis Krastiņš ; mākslinie-
ciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. — 
207 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 204.-207. lpp. — ISBN 978-9934-508-91-2 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā vēsturiskā skatījumā atspoguļota LR Augstākās tiesas darbība tie-
su prakses veidošanā krimināltiesību jomā atšķirīgos mūsu valsts pastāvēšanas vēsturiskajos 
posmos, parādot gan kopīgo, gan atšķirīgo. Kopīgs šajā salīdzinājumā ir tas, ka tiesu uzdevums 
vienmēr ir bijis līdzīgs — veidot valstī vienveidīgu un stabilu tiesu praksi krimināllikuma normu 
piemērošanā.

UDK	 343.151(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063271
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066480
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068990
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36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums. 
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība

Kopkataloga Id: 001062603
Sociālais darbs: izglītība, pētniecība, prakse / sastādītāja un priekšvārda auto-
re Lolita Vilka ; redkolēģija: Dr.phil. Lolita Vilka, Dr.med. Liāna Deklava, Dr.med. 
Signe Tomsone, Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.theol. Olafs Brūvers, Anita Ābele, Marika 
Lotko, Dagnija Staķe ; literārie redaktori: Ināra Mikažāne (latviešu valodā) un Jā-
nis Zeimanis (angļu valodā) ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2021.

2021. — 216 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrā-
dīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934563928. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs, autoru rādītājs: 216. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-91-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājumā ir ietvertas vairākas aktuālas tēmas: par deinstitucionali-
zāciju Latvijā, par sociālās palīdzības un pakalpojumu attīstību, par sociālā darba izglītību, tai 
skaitā starptautisko pieredzi, par inovācijām sociālā darba praksē. Izdevums atspoguļo studentu 
un absolventu skatījumu uz profesijas izvēli.

UDK	 364-78(082)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001042714
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Studentu un 
maģistrantu zinātniskā konference. (2020 : Jelgava, Latvija). Pedagoģijas 
zinātņu sekcija. Studentu un maģistrantu zinātniskās konferences raksti : 2020. 
gada 17. aprīlis / recenzente Dr.paed. Iveta Līce ; vāka dizains: Nataļja Vronska ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un māj-
saimniecības institūts. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 
2020. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
1,47 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, anotācijas un 
saturs arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-366-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference tiek rīkota, lai veicinātu 
studentu zinātniski pētniecisko darbību un iepazīstinātu konferences dalībniekus ar inovācijām, 
aktualitātēm un problemātiku atbilstošajā nozarē. Raksti sagatavoti, izmantojot bakalaura vai 
maģistra darbā analizēto teorētisko un empīrisko informāciju.

UDK	 37(474.3)(062)+378.4(474.334.2)(062)+37.013(062)

Kopkataloga Id: 001064020
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 Rīga, Latvija). Cil-
vēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte. Human, Technologies and Quality of 
Education : proceedings of scientific papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības 
kvalitāte : rakstu krājums / editor, preface: Linda Daniela ; Latvijas Universitā-
te. — Riga : University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (1149 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 17,04 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
978-9934-18-735-3 (PDF).
UDK	 37(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062603
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001042714
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064020
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373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001068761
Poriņa, Dina. Ģimnāzija nav tikai sapnis : V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolai — 
100 / Dina Poriņa ; vāka noformētājas: Dina Poriņa, Laila Liepiņa. — Kuldīga : 
[Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola], 2020. — 361 lpp. : faksimili, ilustrācijas, por-
treti, tabulas ; 21 cm. — „Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas bijušās skolotājas 
Dinas Poriņas sacerējums un atstāstījums „Ģimnāzija nav tikai sapnis” skolas 
simtgadē 2020. gadā”—Uz vāka. — ISBN 978-9934-23-278-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dina Poriņa ir V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolotāja un direktora vietnie-
ce, tagad laikraksta „Kurzemnieks” literārā redaktore un žurnāliste. Grāmata ir vēsturisks atskats 
uz ievērojamu laika posmu, kas ļauj labāk saskatīt skolas cienījamo vēsturi, uzvaras un zaudēju-
mus, pat cīņu par tās izdzīvošanu.

UDK	 373.5(474.326)(091)

Kopkataloga Id: 001068795
Šīmanis, Gints. Salacgrīvas vidusskolai 100 / sastādītājs Gints Šīmanis ; vāka 
dizains: Marta Dance ; dizains: Anda Nordena ; [ievadvārdi]: Sanita Strauberga, 
Dagnis Straubergs. — Salacgrīva : Salacgrīvas vidusskola : Jāņa Lapsas piemiņas 
biedrība, 2021. — 263 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-8681-2-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir īpaša grāmata. Tās lappusēs atradīsiet neskaitāmu cilvēku atstāto man-
tojumu. To atstājuši skolēni, viņu vecāki, skolas darbinieki un atbalstītāji. Salacgrīvas vidusskola 
nav tikai reizrēķins un pareizrakstība. Šeit vienmēr vējojis tālo jūru vilinājums, kuģu vīru spīts un 
izturība. Skolas būtība ir cilvēki, kuri spēj palikt cilvēciski jebkuros apstākļos.

UDK	 373.5(474.363)(091)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 001067090
Norādījumi studiju darbu noformēšanai / atbildīgā par izdevumu Alla Anohi-
na-Naumeca ; redaktore Dzintra Birnbauma ; RTU Datorzinātnes un Informācijas 
Tehnoloģijas fakultāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(34 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 406,61 KB. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-
9934-22-696-0 (PDF).
UDK	 378.245(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068761
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068795
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067090
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001065728
Blūma, Laine. Matemātika 1.-3. klasei : mācību līdzeklis / Laine Blūma, Marita 
Dzene, Inese Gaša ; recenzentes: Elfrīda Krastiņa un Dace Kūma ; Valsts izglītī-
bas satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (164 datņu komplekts, PDF, DOCX) : ilustrācijas. — Mācību līdzeklis ir 
izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” ie-
tvaros. — ISBN 978-9934-540-56-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pirmais matemātikas temats skolā. Temata būtība ir aktualizēt un precizēt 
pirmsskolā apgūto par skaitļiem un figūrām: aprakstīt novēroto, paskaidrot savas darbības un 
domas.

UDK	 51(075.2)

Kopkataloga Id: 001069041
Graudiņa, Laura. Ciparu pareizrakstība : vadlīnijas ciparu pareizrakstībā : dar-
ba lapas bērniem 4-7 gadi / Laura Graudiņa ; vāka noformējums: Inese Gura. — 
Rīga : Kultūras un izglītības studija „Talantu pilsēta”, 2021. — 73, [1] lpp. : ilustrā-
cijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ietverti padomi pedagogiem, vecākiem un citiem bērnu skolotājiem, 
kā pareizi rakstīt ciparus, kā arī iestrādātas darba lapas 4 līdz 7 gadus veciem bērniem, un noslē-
gumā iekļautas idejas radošajiem darbiem ar cipariņiem.

UDK	 511.11(072)+003.356.2(072)

Kopkataloga Id: 001068557
Matemātikas spēles : trenē prātu! / [teksts]: Alex Howe & Elizabeth Golding ; 
[ilustrācijas]: Michael Chung ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore 
Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrāci-
jas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Train Your Brain!. Maths Games. — ISBN 978-
9934-0-9583-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ietvertas matemātikas spēles un āķīgi uzdevumi prāta treniņam. Ik 
dienu izpildi kaut dažus uzdevumus un atkārto tos, kuri tev šķita pārāk sarežģīti. Drīz vien tu jau 
brīnīsies par savām matemātikas spējām, kā arī gūsi prieku, pastāvīgi nodarbinot prātu.

UDK	 51-8

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 001054025
Elbere, Ilze. Metformin Effects on Gut Microbiome and Epigenetics in Type 2 
Diabetes Patients and Healthy Individuals : doctoral thesis promotion to the de-
gree of doctor of biology, molecular biology / Ilze Elbere ; supervisor Dr.biol. Jā-
nis Kloviņš ; reviewers: Dr.biol. Aija Linē, PhD Susanne Brix Pedersen, Dr.med. 
Mārcis Leja ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : [izgatavotājs nav 
zināms], 2021. — 107 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Darba 
forma: publikāciju kopa bioloģijas nozarē. — Bibliogrāfija: 96.-104. lpp. — Teksts 
angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.
UDK	 577.2(043)+579.61(043)+615.24(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065728
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069041
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068557
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001054025
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Kopkataloga Id: 001054038
Elbere, Ilze. Metformin Effects on Gut Microbiome and Epigenetics in Type 2 
Diabetes Patients and Healthy Individuals : summary of doctoral thesis submit-
ted for the degree of doctor of biology, subfield of molecular biology / Ilze Elbere ; 
supervisor Dr.biol. Jānis Kloviņš ; reviewers: Dr.biol. Aija Linē, PhD Susanne Brix 
Pedersen, Dr.med. Mārcis Leja ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : 
University of Latvia, 2021. — 33 lpp. : ilustrācija, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
26.-33. lpp.
UDK	 577.2(043)+579.61(043)+615.24(043)

Kopkataloga Id: 001054035
Elbere, Ilze. Metformīna ietekme uz 2. tipa cukura diabēta pacientu un veselu in-
divīdu zarnu mikrobiomu un epiģenētiku : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: molekulārā bioloģija / Ilze 
Elbere ; zinātniskais vadītājs Dr.biol. Jānis Kloviņš ; recenzenti: Dr.biol. Aija Linē, 
PhD Susanne Brix Pedersen, Dr.med. Mārcis Leja ; Latvijas Universitāte. Bioloģi-
jas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 33 lpp. : ilustrācija, tabula ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-33. lpp.
UDK	 577.2(043)+579.61(043)+615.24(043)

Kopkataloga Id: 001050076
Liekniņa, Ilva. ssRNS bakteriofāgu vīrusiem līdzīgās daļiņas — daudzpusīgi in-
strumenti vakcīnu izstrādes tehnoloģijā : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: molekulārā bioloģija / Ilva 
Liekniņa ; zinātniskais vadītājs Dr.biol. Kaspars Tārs ; recenzenti: Dr.biol. Andris 
Zeltiņš, Dr.biol. Uldis Kalnenieks, PhD. Nicola J. Stonehouse ; Latvijas Universitā-
te. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2021. — 33 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 29.-33. lpp. 
UDK	 578.89(043)+578.2(043)

Kopkataloga Id: 001050081
Liekniņa, Ilva. Virus like particles of ssRNA bacteriophages — versatile tools 
in vaccine development : doctoral thesis promotion to the degree of doctor of 
biology, molecular biology / Ilva Liekniņa ; supervisor Dr.biol. Kaspars Tārs ; re-
viewers: Dr.biol. Andris Zeltiņš, Dr.biol. Uldis Kalnenieks, PhD. Nicola J. Stone-
house ; University of Latvia. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 84 lp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Darba forma: publikāciju kopa bioloģijas noza-
rē. — Bibliogrāfija: 78.-84. lp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu 
valodā.
UDK	 578.89(043)+578.2(043)

Kopkataloga Id: 001050080
Liekniņa, Ilva. Virus Like Particles of ssRNA Bacteriophages — Versatile Tools 
in Vaccine Development : summary of doctoral thesis promotion to the degree of 
doctor of biology, molecular biology / Ilva Liekniņa ; supervisor Dr.biol. Kaspars 
Tārs ; reviewers: Dr.biol. Andris Zeltiņš ; Dr.biol. Uldis Kalnenieks, PhD. Nicola J. 
Stonehouse ; University of Latvia. — Riga : University of Latvia, 2021. — 34 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 31.-34. lpp.
UDK	 578.89(043)+578.2(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001054038
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001054035
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050076
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050081
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001050080
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Kopkataloga Id: 001068979
Sausiņa, Līga. Bioloģija 8. klasei : mācību grāmata / Līga Sausiņa ; Aivara Ruš-
maņa un Aigara Truhina zīmējumi ; redaktors Gints Tenbergs ; grāmatas dizaina 
un vāka autors Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 184 lpp. : ilus-
trācijas ; 30 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 182.-184. lpp. — „Apstiprinājusi Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-
9934-0-9525-2 (iesiets).
UDK	 57(075.2)

Kopkataloga Id: 001068988
Sausiņa, Līga. Tematiskais plāns bioloģijā 8. klasei : metodisks līdzeklis skolotā-
jiem / Līga Sausiņa ; redaktore Dzintra Stelpa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 
51 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-9735-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tematiskais plāns bioloģijā 8. klasei veidots atbilstoši projekta „Skola 2030” 
izstrādātajam un VISC ieteiktajam mācību priekšmeta programmas paraugam un satura izklāsta 
secībai skolēna grāmatā. Autore sastādījusi plānu, kas atbilst divām bioloģijas stundām nedēļā. 
Mācību satura izklāsts sadalīts 4 nodaļās un tām atbilstošajās apakšnodaļās, norādot to apguvē 
sasniedzamos rezultātus, mācīšanās aktivitātes un resursus.

UDK	 57(073)

58  Botānika

Kopkataloga Id: 001068963
Zviedre, Aija. Koku stāsti / Aija Zviedre, Sigita Vaivade ; māksliniece Rūta Ka-
zāka ; redaktore Mārīte Milzere ; foto: Daina Rudzīte, Ieva Benefelde. — [Cēsu 
novads] : Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants”, [2021]. — 68 lpp. : ilustrā-
cijas, portreti ; 23 cm.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā visiem saprotami, vienkārši, bet ar dziļu izpratni aprakstītas desmit 
Latvijā visbiežāk sastopamo koku sugas. Pieredzējusī mežkope Aija Zviedre šo grāmatu saraks-
tījusi it kā no koka pozīcijām: „Tajā es esmu bērzs, esmu ozols. Vienmēr domās izvēlējos kādu 
konkrētu man pazīstamu koku. Šāds rakstīšanas veids izvēlēts, lai bērns lasot varētu labāk sajust 
sevi koka veidolā… Es ceru, ka bērni šo grāmatu lasīs un kāds no viņiem izvēlēsies kļūt par mež-
kopi. Saprast koku jāsāk mācīt jau bērnam, lai viņš zina, kas tas ir par koku, kurš aug aiz loga”.

UDK	 582.091(474.3)(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068979
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068988
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068963
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001059585
Aumeistere, Līva. Mātes piena sastāva izpēte : promocijas darba kopsavilkums 
zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) pārtikas un dzērienu tehnolo-
ģijās iegūšanai = The Study of Human Milk Composition : summary of the docto-
ral thesis for acquiring a doctor of science (Ph.D.) in food and beverage techno-
logies / Līva Aumeistere ; darba vadītājas: Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, Dr.med. Dace 
Zavadska ; darba recenzenti: Dr.sc.ing. Vita Šterna, Dr.med. Laila Meija, Dr.med.
habil. Vytautas Usonis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehno-
loģijas fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2021. — 
68 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts angļu un latviešu 
valodā.
UDK	 613.287.1(043)

Kopkataloga Id: 001059665
Aumeistere, Līva. The Study of Human Milk Composition : Ph.D. thesis for the 
acquisition of a doctor degree doctor of science (Ph.D.) in food and beverage 
technologies = Mātes piena sastāva izpēte : promocijas darbs / Līva Aumeis-
tere ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, Dr.med. Dace Zavadska ; 
Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Techno-
logy. — 202 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 115.-
128. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija, saturs, secinājumi, tabulu un attēlu 
skaidrojumi arī latviešu valodā.
UDK	 613.287.1(043)

Kopkataloga Id: 001066769
Stāvusis, Jānis. Molecular Mechanisms Underlying Rare Neuromuscular Dis-
eases : doctoral thesis submitted for the degree of doctor of biology, subfield 
molecular biology / Jānis Stāvusis ; supervisor Dr.med. Baiba Lāce ; reviewers: 
Dr.biol. Jānis Kloviņš, Dr.med. Viktorija Ķēniņa, Dr.biol. Julien Ochala ; University 
of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 130 lp. : 
ilustrācijas ; 31 cm. — Darba forma: publikāciju kopa bioloģijas nozarē. — Biblio-
grāfija: 111.-129. lp.
UDK	 616.8-009.1(043)

Kopkataloga Id: 001066775
Stāvusis, Jānis. Molecular Mechanisms Underlying Rare Neuromuscular Diseas-
es : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of biology, 
subfield molecular biology / Jānis Stāvusis ; supervisor Dr.med. Baiba Lāce ; re-
viewers: Dr.biol. Jānis Kloviņš, Dr.med. Viktorija Ķēniņa, Dr.biol. Julien Ochala ; 
University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : Latvijas Universitāte, 2021. — 
31 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-31. lpp.
UDK	 616.8-009.1(043)

Kopkataloga Id: 001066778
Stāvusis, Jānis. Reto neiromuskulāro slimību molekulārie mehānismi : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: 
molekulārā bioloģija / Jānis Stāvusis ; zinātniskā vadītāja Dr.med. Baiba Lāce ; 
darba recenzenti: Dr.biol. Jānis Kloviņš, Dr.med. Viktorija Ķēniņa, Dr.biol. Julien 
Ochala ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2021. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-31. lpp.
UDK	 616.8-009.1(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059585
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001059665
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066769
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066775
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066778
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63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība.  
Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 001063076
Līdzsvarota lauksaimniecība (2021 : Jelgava, Latvija). Līdzsvarota lauksaim-
niecība : zinātniski praktiskās konferences raksti / atbildīgās par izdevumu: In-
grīda Augšpole, Dzidra Kreišmane, Diāna Ruska, Ina Alsiņa, Gunita Bimšteine ; 
latviešu valodas redaktore Solvita Bukšāne ; angļu valodas redaktore Inese Ozo-
la ; vāka dizains: Evija Godiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauk-
saimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības 
un meža zinātņu akadēmija. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (200 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
17,85 MB. — „ISSN 2500-9451”—Datnes 2. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-48-385-6 (PDF).
UDK	 63(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001058172
Students on Their Way to Science (16 : 2021 : Jelgava, Latvija). 16th Interna-
tional Scientific Conference „Students on Their Way to Science” : (undergraduate, 
graduate, post-graduate students) : collection of abstracts, April 23, 2021 / Latvia 
University of Life Sciences and Technologies. — Jelgava : Latvia University of Life 
Sciences and Technologies, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (114 lp., PDF) : ilustrāci-
jas, tabulas ; 2,26 MB. — „ISSN 2255-9566”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās.
UDK	 63(062)+62(062)+004(062)+3(062)+37(062)

631  Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 001065553
Ražas svētki „Vecauce” (2021 : Vecauce, Latvija). Ražas svētki „Vecauce-2021” / 
atbildīgie par izdevumu: Zinta Gaile, Dace Siliņa, Jānis Kaņeps ; angļu valodas re-
daktore Gundega Gaile ; vāku dizains: Evija Godiņa ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, LLU mācību un pētījumu saimniecība 
„Vecauce”. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021.

Raža ekstremālos apstākļos : zinātniskā semināra rakstu krājums. — 1 tieš-
saistes resurss (92 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,55 MB. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu va-
lodā. — ISBN 978-9984-48-386-3 (PDF).

UDK	 631.117(474.3)(062)+63(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001065621
Spuriņš, Uldis. No augsnes uz izaugsmi: Latvijas lauksaimniecības nozares ana-
līze / Uldis Spuriņš, Edmunds Krastiņš, Daunis Auers. — Rīga : Domnīca Cer-
tus, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (28 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 571,76 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-577-10-9 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Paturot prātā lauksaimniecības nozares attīstības globālās tendences, šajā 
ziņojumā ir apkopota informācija par pašreizējo ekonomisko situāciju Latvijas lauksaimniecī-
bas nozarē, kas varētu palīdzēt nākotnes attīstības scenāriju veidošanai un politikas iniciatīvu 
izstrādei.

UDK	 631(474.3)(047.3)+338.43.01(474.3)(047.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063076
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058172
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065553
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065621
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633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001058204
Zeipiņa, Solvita. Agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti audzētu dārzeņu ražu 
un kvalitāti = Influence of Agroecological Factors on Yield and Quality of Ra-
rely-Grown Vegetables : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes 
doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzi-
nātnē / Solvita Zeipiņa ; darba vadītājas: Dr.biol. Ina Alsiņa, Dr.agr. Līga Lepse ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un 
augu zinātņu institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 146, [1] lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 115.-130. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 635.1/.8:631.95(043)

Kopkataloga Id: 001058201
Zeipiņa, Solvita. Agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti audzētu dārzeņu ražu 
un kvalitāti : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes 
doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzi-
nātnē = Influence of Agroecological Factors on Rarely-Grown Vegetable Yield and 
Quality : summary of the doctoral thesis for the doctoral degree doctor of science 
(Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / Solvita Zeipiņa ; zinātniskās vadītā-
jas: Dr.biol. Ina Alsiņa, Dr.agr. Līga Lepse ; darba recenzenti: Dr.biol. Edīte Kaufma-
ne, Dr.agr. Arta Kronberga, Dr.agr. Gunita Bimšteine ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte], 2021. — 44 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un 
angļu valodā.
UDK	 635.1/.8:631.95(043)

637  Lauksaimniecības dzīvnieku un medījamo dzīvnieku 
produkti

Kopkataloga Id: 001062219
Majore, Kristīne. Sūkalu valorizācija laktozes pārstrādes produktu ieguvei : pro-
mocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (PhD) zinātniskā grāda iegūšanai 
pārtikas un dzērienu tehnoloģijās = Valorisation of Whey for Lactose Recycling 
Products Production : summary of the doctoral thesis for acquiring a doctor of 
science (PhD) in food and beverage technologies / Kristīne Majore ; darba vadī-
tāja Dr.sc.ing. Inga Ciproviča ; darba recenzenti: Dr.sc.ing. Māra Dūma, Dr.habil. 
Grazina Juodeikiene, Dr.biol. Armands Vīgants ; Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte], 2021. — 47 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 43.-47. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 637.344(043)

Kopkataloga Id: 001062224
Majore, Kristīne. Sūkalu valorizācija laktozes pārstrādes produktu ieguvei = 
Valorisation of Whey for Lactose Recycling Products Production : promocijas 
darbs zinātnes doktora (PhD) zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas un dzērienu 
tehnoloģijā / Kristīne Majore ; darba vadītāja Dr.sc.ing. Inga Ciproviča ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. — Jelgava : [izga-
tavotājs nav zināms], 2021. — 111 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 94.-106. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija un saturs arī latviešu 
valodā.
UDK	 637.344(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058204
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001058201
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062219
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001062224
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64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 001068773
Raiskums, Uldis. Radi savu dzīves garšu / Uldis Raiskums, Rūdolfs Šteinbergs ; 
ideja un teksts: Laura Tidriķe ; fotogrāfijas: Matīss Markovskis ; literārā redakto-
re Ingrīda Sjomkāne ; vāka dizains: Aija Freimane, Anda Nordena, Kitija Pekaine, 
Laura Tidriķe. — Rīga : Ziedu enerģija, 2021. — 295 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
28 cm. — ISBN 978-9934-9009-2-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gatavo kopā ar šefpavāru! Vingro kopā ar fizioterapeitu! 100 gardu recepšu 
un 100 efektīvu vingrojumu Tavai dzīves garšai. Radi restorānu savās mājās, smeļoties iedvesmu 
no šefpavāra R. Šteinberga piedāvātajām receptēm veselīgām uzkodām, sātīgiem pamatēdieniem 
un brīnišķīgiem desertiem. Sajūti sevi un savu ķermeni, attīsti spēku un lokanību, atjauno ener-
ģiju un rūpējies par ķermeņa vingrumu, veicot fizioterapeita U. Raiskuma izvēlētos vingrojumus.

UDK	 641.56(083.12)+796.012.61

Kopkataloga Id: 001068787
Reņģēdāju pavārgrāmata / producents, idejas un priekšvārda autors Dzintris 
Kolāts ; sakārtotājs Gints Šīmanis ; tulkotājs Jānis Frišvalds ; karikatūrists Aigars 
Lapiņš ; dizains: Anda Nordena. — Salacgrīva : Salacgrīvas novada pašvaldība, 
2021. — 159 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8681-4-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aicinām reņģi atpakaļ ēdienkartē! Šāds ir pirmā stāsta virsraksts „Reņģēdāju 
pavārgrāmatā”, kurā apkopotas vairāk kā 200 reņģu un brētliņu ēdienu pagatavošanas receptes 
no seniem laikiem līdz mūsu dienām un no reņģu zupas līdz kūkai. Pavārgrāmatas receptes pa-
pildinātas ar zvejnieku, zivju ēdienu un produkcijas gatavotāju stāstiem.

UDK	 641.55:597.541.12(083.12)

Kopkataloga Id: 001027125
Traditionell und lecker: Deutsche und regionale Küche in Lettland = Tradicio-
nāli un gardi: vācu un reģionālā virtuve Latvijā / projekta vadītājas: Ilze Garda, 
Māra Kraule, Olga Jesse ; Latvijas Vācu savienība, Gētes institūts. — [Rīga] : Latvi-
jas Vācu savienība, 2020. — 1 mape (16 atklātnes) : ilustrācijas ; 15 cm. — Recep-
tes vācu valodā, vāka noformējums un ievadteksts arī latviešu valodā.
UDK	 641.568(=112.2)(083.12)+641.568(474.3)(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068773
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068787
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001027125
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001066932
Vairāk nekā ilgas (2021 : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs : Dau-
gavpils, Latvija). Vairāk nekā ilgas : izstādes katalogs / Vībeke Glarbo, Hjērdisa 
Hoka ; izstādes kuratore Tatjana Černova ; ievads: Else Marie Bukdahl ; tulkojums 
no dāņu valodas angļu valodā: Anne Kristensen ; tulkojums no angļu valodas lat-
viešu valodā: Inga Gedžūne ; grafiskais dizains: Pāvels Terentjevs ; fotogrāfi: Santa 
Suhanova, Didzis Grodzs, Torben Glarbo. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrs, 2021. — 52 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā, titullapas noformējums latviešu valodā. — ISBN 
978-9934-594-27-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Abu mākslinieču skulptūras, gleznas, zīmējumi, instalācijas un iespiedgrafika 
dāvā mums apkārtējās pasaules pieredzi un interpretāciju, kas ir daudz fiziskāka un spraigāka 
nekā attēli, ko redzam televīzijā un elektroniskajos medijos. Caur saviem darbiem mākslinieces 
atver mums acis, ļaujot saskatīt dabas smalkumu un daili. Turklāt caur savas daiļrades procesiem 
viņas rada jaunu priekšstatu par dabu un vizualizē harmonisku kopumu, kurā jaušamas Japānas 
mākslas un kultūras atbalsis.

UDK	 7.071.1(489)(083.824)

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

Kopkataloga Id: 001065286
Koroļova, Alisa. Lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformācijas Rīgā 
postsociālisma periodā : promocijas darba kopsavilkums / Alisa Koroļova ; zi-
nātniskā vadītāja Dr.arch. Sandra Treija ; oficiālie recenzenti: Dr.arch. Aija Zie-
meļniece, Ph.D. Indre Gražulevičiūte-Vileniške, Ph.D. Gintars Stausks ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Arhitektūras fakultāte. Arhitektūras projektēšanas kated-
ra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) : ilus-
trācijas ; 999,51 KB. — Ziņas par autori: 56. lp. — Bibliogrāfija: 33.-55. lp. — ISBN 
978-9934-22-694-6 (PDF).
UDK	 711.58(474.362.2)(091)(043.2)

Kopkataloga Id: 001065288
Koroļova, Alisa. Open Space Transformations in Large-Scale Housing Estates 
of Riga in the Post-Socialist Period : summary of doctoral thesis / Alisa Koroļo-
va ; scientific supervisor Dr.arch. Sandra Treija ; official reviewers: Dr.arch. Aija 
Ziemeļniece, Ph.D. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė, Ph.D. Gintaras Stauskis ; Riga 
Technical University. Faculty of Architecture. Department of Architectural De-
sign. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
1,01 MB. — Ziņas par autori: 56. lp. — Bibliogrāfija: 33.-55. lp. — ISBN 978-9934-
22-695-3 (PDF).
UDK	 711.58(474.362.2)(091)(043.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066932
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065286
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065288
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75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001068966
Jurjāne, Aija. Jaunības avots / Aija Jurjāne ; sastādītāja Sandra Krastiņa ; tek-
stu autori: Anita Vanaga, Sandra Krastiņa, Rasa Jansone, Dace Lamberga, Anna 
Auziņa, Reinis Dzudzilo, Barbara Gaile, Edgars Vērpe, Aija Jurjāne, Ieva Jurjāne ; 
literārā redaktore Māra Ņikitina ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede ; foto: Nor-
munds Brasliņš, Ieva Epnere, Gvido Kajons, Raimo Lielbriedis, Krista Dzudzilo, 
Didzis Grodzs, Gunārs Janaitis, Ieva Jurjāne, Sandra Krastiņa, Andra Otto, Valdis 
Otto. — Rīga : Neputns, [2021]. — 374, [7] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — 
ISBN 978-9934-601-32-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums ir monogrāfisks mākslas albums, kurā vienuviet izvērsti skatītas 
abas Aijas Jurjānes darbības sfēras — glezniecība un pedagoģija. Monogrāfijā publicēti māksli-
nieces dienasgrāmatu un atmiņu pieraksti, kas novērojumos precīzi fiksējuši pēckara situāciju 
padomju Latvijā, dokumentālas fotogrāfijas un, protams, radošais mantojums — glezniecība, 
porcelāna virsglazūras apgleznojumi, akvareļi, skices, ilustrācijas, kā arī unikāli zīmējumi, kas 
bijuši paredzēti vien ģimenes lokam.

UDK	 75.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001069300
Krutins, Voldemārs. Voldemārs Krutins. Gleznas / kataloga sastādītājs, teksta 
autors Aivars Leitis ; foto: Didzis Grodzs ; redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; 
tulkojums angļu valodā: Klāvs Kalnačs ; grafiskais dizains: Sandra Betkere. — Jūr-
mala : RAD-DAR, 2021. — 109 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 27 cm. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-474-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Voldemāra Krutina gleznas būtībā ir tikai tiem, kas ir saglabājuši spēju re-
dzēt, sajust un pārdzīvot. Tieši vēlmē šīs spējas iegūt (atgūt?) sakņojas lielas gleznu daļas eksā-
tiski naivi skaistā izteiksme ar dokumentālas realitātes fiksējumiem kompozīcijās atveidotajos 
īstenības fragmentos un detaļās.

UDK	 75.071.1(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 001066936
Maršāla, Elisa. Starptelpa : izstādes katalogs / Elisa Maršāla ; kuratore, redak-
tore Tatjana Černova ; tulkojums: Inga Gedžūne ; foto: Romain Darnaud ; dizai-
ners Pāvels Terentjevs. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 
2021. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — „Izstāde Daugav-
pils Marka Rotko mākslas centrā no 2021. gada 16. novembra līdz 2022. gada 16. 
janvārim”—Iespiedziņās. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, titullapā 
nosaukums latviešu valodā, uz vāka angļu valodā. — ISBN 978-9934-594-30-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izstādē skatāmas trīs zīmīgākās mākslinieces darbu sērijas ar pēdējo gadu 
laikā tapušiem darbiem — „Žalūzijas”, „Ietvari” un „Horizonti”. Tajās viņa aicina skatītāju kon-
centrēties uz uztveri. Darbu sērijās tiek akcentēta atstarotā gaisma, panākot intensīvu krāsas 
dziļumu un dzidrumu.

UDK	 75.071.1(44)(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068966
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069300
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066936
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Kopkataloga Id: 001066878
Mark Rothko (17 : 2021 : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs : Daugav-
pils, Latvija). Mark Rothko 2021 : starptautiskais glezniecības simpozijs, 2021. 
gada 4.-18. septembris, Daugavpils = International Painting Symposium, 4-18 
September, Daugavpils : katalogs / kuratore Tatjana Černova ; teksts: Tatjana 
Černova, Hans Gercke ; tulkojums: Inga Gedžūne ; dizains: Pāvels Terentjevs ; 
foto: Santa Suhanova. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 
2021. — 52 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Mākslinieki: Eimija 
Vensela, Endrū Smits, Arvīds Bekers, Barbara Niča, Džoanna Potla, Kuba Janists, 
Leons Filipss, Māris Upzars, Renē de Roze. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-594-23-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jau 17. reizi Daugavpils M. Rotko mākslas centrs, kas cietoksnī ir ieņēmis 
bijušā artilērijas arsenāla ēku, rīko glezniecības simpoziju „Marks Rotko”. No brīvdabas plenēra 
pārveidots par stabilu simpoziju ar pasaulslaveniem viesmāksliniekiem, šis pasākums kļūst par 
vietu un laiku, kur māksla maina apkārtni.

UDK	 75.038(083.824)

Kopkataloga Id: 001066841
Mīlestība ir kosmisks vīruss (2021 : Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs : Daugavpils, Latvija). Maikls Kidners. Mīlestība ir kosmisks vīruss : iz-
stādes katalogs / izstādes kuratore Farida Zaletilo ; redaktori: Farida Zaletilo, 
Inga Gedžūne ; teksti: Farida Zaletilo, Matthew Flowers, Michael Kidner ; tulko-
jums latviešu valodā: Inga Gedžūne ; tulkojums krievu valodā: Farida Zaletilo ; 
dizains: Pāvels Terentjevs ; fotogrāfi: Jorge Lewinski, Antonio Parente. — Dau-
gavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2021. — 64 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — „Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 
no 2021. gada 29. oktobra līdz 2022. gada 16. janvārim”—Iespiedziņās. — Teksts 
paralēli latviešu, angļu un krievu valodā, tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-
9934-594-28-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Britu mākslinieks Maikls Kidners bija XX gadsimta sešdesmito gadu optiskās 
mākslas pionieris. Radošā ceļa sākumā, pirms attīstīt savu individuālo radošo rokrakstu, aizrāvās 
ar abstraktā ekspresionisma mākslu un it sevišķi ar Marka Rotko daiļradi. Daži no šī perioda dar-
biem tapa kā tiešs veltījums Rotko. Vienlaikus racionāla un rotaļīga, Kidnera māksla apvienoja 
vizuālā valodā ietērptas atbildes uz matemātikas, zinātnes un haosa teoriju principiem, māks-
liniekam saglabājot dziļu un nemainīgu interesi par cilvēka iracionālo un neparedzamo dabu.

UDK	 75.071.1(410)(083.82)

Kopkataloga Id: 001066873
Silva Linarte (3 : 2021 : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs : Daugav-
pils, Latvija). Silva Linarte : starptautiskais glezniecības simpozijs = Interna-
tional Painting Symposium : Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Latvia, 20 Au-
gust-3 September 2021 / kuratore Tatjana Černova ; teksts: Tatjana Černova, Elga 
Grīnvalde, Eimutis Markūnas, Petra Heitkötter ; tulkojums: Inga Gedžūne ; foto: 
Santa Suhanova ; dizains: Pāvels Terentjevs. — [Daugavpils] : Daugavpils Mar-
ka Rotko mākslas centrs, [2021]. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
Mākslinieki: Elga Grīnvalde, Eimutis Markūns, Petra Heitketere, Anna Špringere, 
Zigurds Poļikovs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu 
valodas. — ISBN 978-9934-594-25-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Godinot izcilās Latgales mākslinieces un ilggadējās mākslas pedagoģes Silvas 
Linartes (1939-2018) piemiņu un radošo veikumu, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā nori-
sinājās jau trešais māksliniecei veltītais glezniecības simpozijs, aicinot gleznotājus no Latvijas, 
Lietuvas, Vācijas un Polijas divu nedēļu laikā pievērsties radošajam procesam, savstarpējam dia-
logam un mākslas darbu jaunradei.

UDK	 75.038(4)(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066878
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066873
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Kopkataloga Id: 001066939
Valdis Bušs (5 : 2021 : Viļaka, Latvija). The 5th International Painting Plein 
Air „Valdis Bušs 2021” : 2021 July 12 to 23, Viļaka / kuratori: Elita Teilāne, Māris 
Čačka ; redaktors Māris Čačka ; teksts: Elita Teilāne ; tulkojums: Inga Gedžūne ; 
dizains: Pāvels Terentjevs. — [Daugavpils] : Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs, [2021]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts paralēli 
latviešu, angļu un krievu valodā, titullapā nosaukums tikai angļu valodā. — ISBN 
978-9934-594-24-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Balvu novada Medņevas pagasta Semenovas ciemā 2021. gada 12. jūlijā sākās 
piektais plenērs „Valdis Bušs”. Jubilejas starptautiskajā glezniecības plenērā piedalās latviešu 
mākslinieki: Osvalds Zvejsalnieks, Jānis Kupčs, Ieva Rupenheite, Neonilla Medvedeva, igauniete 
Kalli Kalde un lietuvietis Ričardas Garbačiauskas. 

UDK	 75.038(474)(083.824)

76  Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Kopkataloga Id: 001066934
Lībiete, Ilze. Ceļš uz jūru = Road to the Sea : izstādes katalogs / Ilze Lībiete, 
māksliniece, dizaina autore ; kurators Māris Čačka ; teksts: Inga Šteimane, Māris 
Čačka ; tulkotāja Inga Gedžūne ; foto: Santa Suhanova, Didzis Grodzs. — Dau-
gavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2021. — 51 lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 20 cm. — „Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, 29.10. 2021.-
16.01.2022.”—Iespiedziņās. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-594-20-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ilzes Lībietes epifāniskās litogrāfijas ir uztveramas kā vēsturisks tilts, kas sa-
vieno laikmetus. Viņas mākslā ieplūdusi Latvijas grafikas ekspresīvā 20. gadsimta pirmās puses 
reālisma tradīcija, veidojot sociālisma perioda asociatīvo tēlainību reizē ar sava laikmeta grafi-
ķiem, savukārt jaunākie darbi rāda šīs tēlainības potenciālu, iekļaujoties globālajā postmoder-
nisma kultūrā.

UDK	 76.071.1(474.3)(083.824)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 001067716
Balčus, Arnis. Nākotne pieder nākotnes cilvēkiem = The future belongs to future 
people / Arnis Balčus ; teksts: Sergejs Kruks ; dizains: Alexey Murashko ; tul-
kojums: Rita Ruduša. — [Rīga] : Mūsdienu kultūras centrs „Kultkom”, [2021]. — 
207 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8754-4-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Balčus fotogrāmatā skatāmas 99 fotogrāfijas no dažādiem kolektīviem ri-
tuāliem — gājieniem, atceres pasākumiem, Dziesmu svētkiem, kā arī tautu meitu, policistu un 
protestu dalībnieku portreti, veidojot kritisku, sentimentālu un ironisku Latvijas sabiedrības 
portretu. A. Balčus atlasījis un sakārtojis notikumus, kas nebija izpelnījušies žurnālistu uzmanī-
bu. Grāmata ir fotogrāfa vizuālā atbilde uz mūžīgi sarežģīto jautājumu, kas mēs esam.

UDK	 77-051(474.3)(084.12)+77.041(474.3)(084.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066939
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066934
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067716
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Kopkataloga Id: 001066926
Pličs, Igors. Latgales fotogrāfi laika ritumā XIX-XXI gadsimtā : vēsturiska izziņu 
grāmata / Igors Pličs, Pēteris Korsaks ; līdzautori: Vladimirs Nikonovs, Nikolajs 
Škuts ; arhīva materiālu tulkotāja Solvita Kļavinska. — [Preiļu novads] : Latga-
les fotogrāfu biedrība, 2021. — 600 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 599.-600. lpp. un rādītājs: 24.-35. lpp. — Teksts latviešu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-23-453-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirmo reizi Latvijas vēsturē izdota grāmata, kur vienkopus lasāma un skatā-
ma informācija par vairāk nekā 300 Latgales fotogrāfu darbību divu gadsimtu garumā. Grāmata 
tapusi vairāk nekā sešu gadu laikā ar mērķi pierādīt, ka Latgales fotogrāfija attīstījās un nereti 
pat bija soli priekšā citiem reģioniem. Pavisam grāmatā ir aptuveni 2000 fotogrāfijas un zīmogi, 
kā arī raksti par vairāk nekā 300 fotogrāfiem.

UDK	 77-051(474.38)+77(474.38)(091)

Kopkataloga Id: 001069063
Zēbergs, J. Skatiens klīst pilsētā = (Sketches of Jelgava) / foto: J. Zēbergs ; [teksts]: 
Māris Brancis, Lāsma Zariņa ; tulkojums: Sindija Lapčinska. — [Jelgava] : [Juris 
Zēbergs], [2021]. — 86 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15×21 cm. — Teksts para-
lēli latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Savā grāmatā J. Zēbergs aicina viņam pievienoties desmit gadu garā pastaigā 
pa Jelgavu visos gada un diennakts laikos. Fotogrāfijās redzamie objekti ir jelgavniekiem labi zi-
nāmi, bet tajā pašā laikā meistars aicina pilsētu vērot no viņa skatpunkta. Gandrīz par katru vietu 
ir savs stāsts — kad fotografēts, kādas emocijas vai notikums ar bildi saistās.

UDK	 77-051(474.334.2)(084.12)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001069307
Amoliņa, Maija. Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs! Mariss Jansons / Maija 
Amoliņa ; atbildīgā redaktore Inguna Ula Cepīte ; redaktore Dr.philol. Ieva Kal-
niņa ; mākslinieks Ivo Grundulis ; [ievadesejas]: Inguna Ula Cepīte, Ieva Rozen-
tāle. — Rīga : Pētergailis, [2021]. — 188, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
24 cm. — Personu rādītājs: 181.-187. lpp. — ISBN 978-9984-33-544-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā aprakstīts Marisa Jansona ceļš no maza Rīgas puikas, kas operā sē-
dējis tēva diriģēto baletu mēģinājumos, vēlāk tos izdejojot mājās un no saspraudēm un pogām 
izveidojot savu pirmo orķestri, līdz Herberta fon Karajana konkursa laureātam. Grāmatas neat-
sverama vērtība ir paša Jansona daudzie stāsti. Izdevuma lappusēs rodams M. Jansons gan kā 
azartisks autobraucējs, gan talantīgs basketbolists, gan sirsnīgs cilvēks, bet priekšplānā vienmēr 
ir mūzika.

UDK	 78.071.2(474.3)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 001069057
Михайлов, И. Настоящее : всегда на пороге из прошлого в будущее / И. Ми-
хайлов ; фото: А. Бондаренко ; дизайн: Д. Салминя. — [Rēzekne] : [Igors Mi-
hailovs], [2021]. — 60 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm.
UDK	 792.071.2.027(=161.1)(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069063
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069307
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069057
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793  Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 001068558
Loģikas spēles : trenē prātu! / [teksts]: Alex Howe & Elizabeth Golding ; [ilus-
trācijas]: Anastasiya Tkachova ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore 
Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — Oriģinālnosaukums: Train Your Brain!. Logic Games. — ISBN 978-9934-
0-9582-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ietvertas loģikas spēles un āķīgi uzdevumi tava prāta treniņam. Ik 
dienu izpildi kaut dažus uzdevumus un atkārto tos, kuri tev šķita pārāk sarežģīti. Drīz vien tu jau 
brīnīsies par savām domāšanas spējām, kā arī gūsi prieku, pastāvīgi nodarbinot prātu.

UDK	 793.7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068558


Latvijas jaunākās grāmatas 2021 Nr. 24, 16.–31. decembris

28

8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001067706
Vecgrāvis, Viesturs. Zilā puķe : latviešu un cittautu romantiskās dzejas antoloģi-
ja / sastādījis un komentējis Viesturs Vecgrāvis ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; 
vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021]. — 527 lpp. ; 
22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Biblio-
grāfija: 501. lpp. — ISBN 978-9934-18-722-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Antoloģija adresēta tiem, kuriem joprojām nozīmīga ir Aspazijas, Raiņa, Po-
ruka, K. Skalbes, F. Bārdas un citu mūsu romantiķu dzeja. Tā domāta arī tiem, kas vēlas plašāk 
izbaudīt romantiskās dzejas nianses un daudzveidību citu tautu lirikā, tā atrodot romantiskajā 
pasaules izjūtā gan kopīgo, gan atšķirīgo. Tomēr par visu vairāk šī grāmata noderēs tiem, kas mīl 
dzeju neatkarīgi no tās rakstītāju tautības un laikmeta, kurā tie dzīvojuši.

UDK	 82-1(082.21)+821.174-1(082.21)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001067691
Gživača, Nonna. Krievu valoda 4. klasei : darba burtnīca / Nonna Gživača, Ma-
rina Jefremova ; grāmatas un vāka dizaina autore Laura Mortensena ; Alises 
Landsbergas ilustrācijas ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 116 lpp., 6 nenumurētas lp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — (Кл@сс-
но!). — „Русский язык как иностранный”—Uz vāka. — Apstiprinājusi Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā. — Mācību komplektā ie-
tilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, audioieraksti un cits papildsaturs, sko-
lotāja grāmata, tiešsaistes mācību materiāls krievu valodas alfabēta apguvei. — 
Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-0-9497-2 (brošēts).
UDK	 811.161.1’243(076)

Kopkataloga Id: 001068601
Gživača, Nonna. Krievu valoda 4. klasei : книга для учителя / Nonna Gživa-
ča, Marina Jefremova ; redaktore Oļesja Burkevica ; vāka dizaina autore Laura 
Mortensena. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 51, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
(Кл@ссно!). — „Русский язык как иностранный”—Uz vāka. — Apstiprinājusi 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā. — Mācību kom-
plektā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, audioieraksti un cits papildsa-
turs, skolotāja grāmata, tiešsaistes mācību materiāls krievu valodas alfabēta ap-
guvei. — ISBN 978-9934-0-9495-8 (brošēts).
UDK	 811.161.1’243(072)

Kopkataloga Id: 001066908
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums = The Word: Aspects of Research : 
collection of articles / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Gunta Smiltniece (atbildīgā 
redaktore), Dr.philol. Linda Lauze (atbildīgā redaktore), Dr.philol. Juris Baldun-
čiks [un vēl 14 redaktori] ; kopsavilkumu redaktores: Sigita Ignatjeva (angļu va-
lodā), Linda Gaile (vācu valodā) ; Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultāte. — Liepāja : LiePA, 2021.

25. — 1 tiešsaistes resurss (359 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, 
tabulas ; 6,57 MB. — Redaktori arī: Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.philol. Mai-
ja Brēde, Dr.philol. Guntars Dreijers, Dr.hum. Regīna Kvašīte, Dr.paed. Diāna 
Laiveniece, Dr.philol. Dzintra Lele-Rozentāle, Dr.philol. Liene Markus-Narvila, 
Dr.philol. Ieva Ozola, Dr.philol. Jānis Sīlis, Dr.comp.sc. Inguna Skadiņa, Dr.phi-
lol. Dzintra Šulce, Dr. Sarmīte Trūpa, Dr.habil.philol. Pēteris Vanags u.c. — ISSN 
2661-5819 (elektronisks), ISSN 1407-4737 (iespiests). — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Raksti latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu valodā, rakstu kop-
savilkumi angļu, latviešu vai vācu valodā.

UDK	 81’1(082)+811.174(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067706
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067691
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068601
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066908
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001067703
Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse : kolektīva mono-
grāfija / zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Dr.habil.philol. Ina Druvie-
te ; zinātniskie recenzenti: Dr.habil.hum. Alvīds Butkus, Dr.habil.phil. Maija Kūle, 
Dr.habil.philol. Jānis Valdmanis ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; kopsavilkuma 
tulkojums angļu valodā: Margarita Spirida ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, [2021]. — 303 lpp. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 274.-297. lpp. 
un personu rādītājs: 298.-303. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-18-723-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija izstrādāta kā vienots pētījums, gan pievēršoties lingvistiskās 
attieksmes teorijai un tās praktiskajai izpausmei 21. gadsimta trešā gadu desmita sākumā, gan 
apcerot valodas kā identitātes koncepta attīstību Latvijā dažādu kultūru saskares un vēsturisko 
norišu kontekstā.

UDK	 811.174’27

Kopkataloga Id: 001068734
Latviešu valoda kā tulkojumvaloda : rakstu krājums / redkolēģija: Andrejs Veis-
bergs (galvenais redaktors), Gunta Ločmele, Nijolė Maskaliūnienė, Jānis Sīlis ; 
vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 218 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu va-
lodā, rakstu nosaukumi un kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
721-6 (brošēts).
UDK	 811.174’25(082)

Kopkataloga Id: 001069033
Mickeviča, Silvija. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 1. klase : mācību grā-
mata / Silvija Mickeviča, Sandra Zariņa, Linda Krastiņa, Liene Valdmane, Vineta 
Vaivade ; māksliniece Anita Ozoliņa ; redaktores: Linda Krastiņa, Liene Valdma-
ne. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2021.

II [2.] daļa. — 87 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Apstiprinājusi Latvijas Republi-
kas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā. — Mācību līdzekļu komplek-
tu „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase” veido mācību grāmata, 
darba burtnīca, skolotāja grāmata un elektroniskie mācību materiāli. — ISBN 
978-9984-829-98-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzekļu komplekts nodrošina latviešu valodas pamatprasmju, kā arī 
caurviju prasmju apguvi, sniedz iespēju strādāt ar bērniem individualizēti, piemeklējot dažādus 
tekstus un piedāvājot daudzveidīgus uzdevumus. Izvēlētie temati ir saistīti gan ar dabas un soci-
ālajām zinībām, gan matemātiku, datoriku un vizuālo mākslu.

UDK	 811.174’243(075.2)

Kopkataloga Id: 001069036
Mickeviča, Silvija. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 1. klase : darba burt-
nīca / Silvija Mickeviča, Sandra Zariņa, Linda Krastiņa, Liene Valdmane, Vineta 
Vaivade ; māksliniece Anita Ozoliņa. — [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2021.

II [2.] daļa. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9984-829-99-9 (bro-
šēts).

UDK	 811.174’243(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067703
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068734
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069033
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069036
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Kopkataloga Id: 001065292
Starptautiskais baltistu kongress (13 : 2021 : Rīga, Latvija). Latviešu valodas 
apguve : XIII [13.] Starptautiskais baltistu kongress : rakstu krājums / redakcijas 
kolēģija: Dr.habil.philol. Dace Markus (atbildīgā redaktore), Dr.philol. Regīna Kva-
šīte, Dr.philol. Anna Vulāne, Ph.D. Olga Ureka, Dr.philol. Viktorija Naville-Kapusti-
na, Dr.psych. Hanss Šahls ; literārā redaktore Sigita Ignatjeva. — Liepāja : LiePA, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (201 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
4,13 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934608094. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu valodā, viens raksts un kopsavilku-
mi angļu valodā. — ISBN 978-9934-608-10-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Krājumā ievietoto rakstu pamatā ir 13. baltistu kongresa sekcijās lasītie refe-
rāti, kas izstrādāti valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” apakšprojektā. Publicēto rak-
stu aktualitāti pastiprina Latvijas valdības lēmumi, kas paredz būtiskāku latviešu valodas apguvi 
un lietojumu izglītības sistēmā.

UDK	 811.174’24(062)

Kopkataloga Id: 001069356
Treimanis, Matīss. Latviski soli pa solim / Matīss Treimanis ; tulkojums somis-
ki: Soile Buks ; vāka noformējums: Dina Ābele. — Rīga : Autora izdevums ; Cēsis : 
Sava grāmata, MMXXI [2021]. 

Verbu konjugēšana lv-fi. — 253 lpp. ; 17×20 cm. — (Latviski soli pa solim). — 
Teksts latviešu un somu valodā. — ISBN 978-9934-604-41-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darbā verbu formas skaidrotas diahroniski, izšķirot darbības vārda formu 
veidojošās sastāvdaļas — sakni, vārddarināšanas piedēkli, laika pazīmi (formveidošanas piedēk-
li) un personas galotni, divdabjiem — divdabja pazīmi (formveidošanas piedēkli), locījuma galot-
ni, kā arī atgriezenisko morfēmu. Var runāt par celmiem, kas latviešu valodā tagadnē, pagātnē un 
nākotnē ir atšķirīgi un ar kuru palīdzību tādējādi var izteikt dažādus laikus. Darbā no celmiem 
ir atdalītas laiku pazīmes (formveidošanas piedēkļi). Šāda izpratne, ka latviešu valodā darbības 
vārdu formas veido, secīgi lipinot sastāvdaļu aiz sastāvdaļas, varētu atvieglot cittautiešiem un 
latviešu emigrantu bērniem apgūt latviešu verbu locīšanu.

UDK	 811.174’243’367.625(075.4)

Kopkataloga Id: 001065362
Treimanis, Matīss. Latviski soli pa solim / Matīss Treimanis ; tulkojums somis-
ki: Soile Buks ; vāka noformējums: Dina Ābele. — Rīga : Autora izdevums, MMXX 
[2020].

Verbu konjugēšana lv-fi. — 1 tiešsaistes resurss (253 lp., PDF) ; 1,49 MB. — 
(Latviski soli pa solim). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — 
Teksts latviešu un somu valodā. — ISBN 9789934604416 (kļūda).

UDK	 811.174’243’367.625(075.4)

Kopkataloga Id: 001065351
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, MMXXI [2021]. — 1 tieš-
saistes resurss (174 lp., PDF) ; 1,32 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Pieejami audio faili MP3 formātā: ievadlekcijas lasa Zane Daudziņa un 
Taru Eloranta. — Teksts latviešu un somu valodā. — ISBN 9789934604317 (kļū-
da).
UDK	 811.174’243(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065292
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069356
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065362
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065351
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82.09  Literatūras kritika. Literatūras pētījumi

Kopkataloga Id: 001069075
International Conference of Baltic Literary Scholars (13 : 2021 : Rīga, Latvi-
ja). The 13th International Conference of Baltic Literary Scholars „Shifting Lite-
rary Culture since Stagnation in the Brezhnev Era: the Baltic Paradigm” : Septem-
ber 23-24, 2021, National Library of Latvia / design: Mārtiņš Zutis ; organized by 
the Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia. — Rīga : 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2021. — 38, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-893-54-9 (brošēts).
UDK	 82.09(062)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001068547
Flečers, Toms. Ziemsvētkuzaurs un Ziemas ragana / Toms Flečers ; ilustrē-
jis Šeins Devrīss ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina 
Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 417, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
(Ziemsvētkuzaurs / Toms Flečers ; [2. grāmata]). — Oriģinālnosaukums: The 
Christmasaurus and the Winter Witch. — ISBN 978-9934-0-9673-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viljama Tuntuļa dzīvē tūlīt atkal iesprauksies maģija. Ieliec tosterī apaļmai-
zīti, un atgriezīsimies Ziemeļpolā, kur sastapsim Ziemsvētkuzauru — visneparastāko dinozauru, 
kurš velk kamanas, kas pieder Ziemassvētku vecītim — īstajam un vienīgajam, kurš Ziemassvēt-
ku vakarā apceļo pasauli un izvadā dāvanas, pateicoties… Ziemas raganai — noslēpumainai un 
maģiskai ledus būtnei, kurai piemīt apbrīnojamas spējas apturēt laiku. Un, kad Viljams uzzina, ka 
uz spēles ir Ziemassvētku liktenis, viņam un Ziemsvētkuzauram ir jāriskē ar visu, lai tos izglābtu.

UDK	 821.111-93-31

Kopkataloga Id: 001067631
Haironss, Toms. Dažreiz traks Dievs / Toms Haironss ; no angļu valodas atdze-
jojis Kārlis Vērdiņš ; redaktore Meldra Āboliņa ; [priekšvārds]: Juris Rubenis. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 30, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Sometimes a Wild God. — ISBN 978-9934-0-9803-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Haironsa Dievs nav atrodams cilvēku darinātās celtnēs vai sistēmās, bet 
dzīvajā, nepieradināmajā un nepakļaujamajā Dabā. Kalni, upes, vēji, meži un dzīvnieki mums ne-
mitīgi atgādina to dzīves daļu, kas nepakļaujas mūsu pavēlēm. Dievs vienmēr atnāk negaidīti, 
savādāk, nekā bijām iedomājušies”, priekšvārdā saka Juris Rubenis.

UDK	 821.111-1

Kopkataloga Id: 001068865
Osmans, Ričards. Slepkavību klubs ceturtdienās : romāns / Ričards Osmans ; 
no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Māra Poļakova. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 397, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Thursday Murder 
Club. — ISBN 978-9934-0-9616-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rāmā senioru ciematā četri neparastu draudzību noslēguši pensionāri reizi 
nedēļā satiekas un izmeklē slepkavības, kuras policija nav spējusi atklāt. Taču, kad nežēlīga slep-
kavība notiek pie viņu namdurvīm, Slepkavību klubs ceturtdienās negaidīti nokļūst savas pirmās 
īstās krimināllietas virpulī. Lai gan Elizabetei, Džoisai, Ibrahīmam un Ronam jau ir pāri septiņ-
desmit, viņiem vēl ir dažs labs dūzis piedurknē… Vai šis īpatnējais, taču superspējīgais pulciņš 
paspēs notvert slepkavu, kamēr vēl nav par vēlu?

UDK	 821.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069075
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068547
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068865
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Kopkataloga Id: 001068633
Veika, Džūlsa. Notinghilla sniegā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tul-
kojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2021]. — 
431 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: Notting Hill in 
the Snow. — ISBN 978-9934-25-035-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viola Smita, talantīga operas altiste, saņem piedāvājumu iestudēt kādas sko-
las Ziemassvētku ludziņu. Neits Viljams, tikko šķīries vientuļais tēvs, nepavisam negaida Ziemas-
svētkus. Bet, tā kā viņa mazajai meitai lugā atvēlēta loma, viņš ir spiests pārvarēt savu īgnumu un 
palīdzēt Violai. Kad starp Neitu un Violu sāk šķīst iemīlēšanās dzirksteles, abi pagalam apmulst. 
Vai Neits ir gatavs pielikt punktu izjukušajai laulībai un savā dzīvē ielaist citu sievieti? Un vai 
Viola ir gatava jaunām attiecībām?

UDK	 821.111-31

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001068958
Mindene, Inka Lorīna. Tumšās kaislības : mīlestība, iekāre un absolūta atdo-
šanās / Inka Lorīna Mindene ; no vācu valodas tulkojusi Adelīna Berga ; redak-
tore Anete Kauce ; vāka noformējums: Gunārs Vīķelis. — [Rīga] : Grāmatpunkts, 
[2021]. — 167, [1] lpp. ; 19 cm. — Oriģinālnosaukums: Dunkle Leidenschaft. — 
ISBN 978-9934-9064-0-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viņa pirksti spēlējas ar mani, kairina manu jutīgāko punktu un uzdzen manu 
baudu līdz augstākajam punktam. Sirds sitas kā traka. Es esmu gatava. Vēl vairāk — es gribu viņu! 
Tagad! Viņš tomēr atturas. Mans saprāts, uz kuru līdz šim vienmēr esmu varējusi paļauties, ir 
pilnībā pagaisis. Tas nebrīdina no šī vīrieša, kurš man piedāvā visu — tikai ne mīlestību…

UDK	 821.112.2-993

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001068989
Vargasa, Freda. Zilo apļu vīrs : romāns / Freda Vargasa ; no franču valodas tul-
kojusi Agnese Kasparova ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Kras-
nā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 191, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģinālnosaukums: L’Homme aux cercles bleus. — ISBN 978-9934-0-
9536-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Žans Batists Adamsbergs nav tāds kā citi policisti. Viņa metodes ir dīvainas: 
viņš nemeklē pavedienus, ignorē acīmredzami aizdomīgos un arestē tos, kam ir dzelžains alibi. 
Kad Parīzes ielās sāk parādīties savādi, ar zilu krītu uzzīmēti apļi, žurnālisti to pasniedz kā izklai-
dējošu stāstu, psihiatri piedāvā savas teorijas, tikai Adamsbergs to uztver nopietni. Viņš uzstāj, 
lai viņam tiek ziņots par jauniem apļiem un par apļu centrā novietotajiem dīvainajiem objektiem, 
starp kuriem ir alus pudeļu korķīši, briļļu stikliņš, baloža kāja, šķiltavas, piespraude ar uzrakstu 
„Es mīlu Elvisu”, peldcepure, lelles galva… Adamsbergs nojauš, ka aiz šiem šķietami nenozīmīga-
jiem notikumiem slēpjas liela cietsirdība.

UDK	 821.133.1-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068633
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068958
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068989
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821.134.2  Spāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001068868
Vilass, Manuels. Ordesa : romāns / Manuels Vilass ; no spāņu valodas tulkojis 
Edvīns Raups ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 367, 
[1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Ordesa. — ISBN 978-9934-0-9530-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Kāds pusmūža krīzes nomākts vīrs ir atgriezies Ordesā, nelielā kalnu pilsētā, 
kura glabā atmiņas no viņa bērnības. Nesen miruši viņa vecāki, un, lai pārvarētu un atbrīvotos 
no dažādu piedzīvoto zaudējumu skumjām, viņš apsēžas un ķeras pie grāmatas rakstīšanas. Bēr-
nība, dzīves līkloči, uzvaras un zaudējumi. Viņš raksta par dzīvajiem un mirušajiem, par saviem 
vecākiem un par mīlestību, kura nekad nebeidzas…

UDK	 821.134.2-31

821.162.1  Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 001069318
Vehterovičs, Pšemislavs. Būt kā tīģerim / Pšemislavs Vehterovičs ; ilustrācijas: 
Emīlija Džubaka ; no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore Inguna 
Cepīte. — Rīga : Pētergailis, [2021]. — 29 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Być jak Tygrys. — ISBN 978-9984-33-542-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Būt tīģerim nav nekāds vieglais darbiņš. Tas ir tik ļoti aizraujoši, ievelkoši, 
pārsteidzoši, taču viegli tas nav. Te vajag kādam piezagties klāt, uz vēdera pa zemi lienot, te kādu 
nākas pierunāt, lai ļaujas tikt apēsts. Ir jāiesaistās garās un kulturālās sarunās par šo jautājumu, 
turklāt, kad nu lieta darīta, vēl jātaisnojas paziņām — vienas vienīgas klapatas.

UDK	 821.162.1-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001068997
Ar saknēm savā novadā : Ozolnieku vidusskolas skolēnu dzejoļu krājums / li-
terārais konsultants Signe Lūsiņa ; ilustrācijas: Ozolnieku vidusskolas skolēnu 
darbi. — [Jelgavas novads] : [Ozolnieku vidusskola], [2021]. — 59 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm.
UDK	 821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 001068711
Atpile-Jugane, Ineta. Spuornu golu šolks / Ineta Atpile-Jugane ; foto: Arita At-
pile-Dona. — Rēzekne : Latgolys entuziastu grupa Biļdis, 2021. — 131, [1] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 16 cm. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-
8831-1-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļauti Inetas Atpiles-Juganes jaunākie dzejoļi latgaliski, kas ļauj 
katram pabūt vārdu un šolka (zīda) ceļos tik tālu, cik vēlas, pietuvoties latgaliešu valodas garšai, 
tam, ko autores dzeja spēj atvērt, atsegt ikvienā. Dzejas grāmatu papildina fotostāsts fotogrāfes 
Aritas Atpiles-Donas interpretācijā. Grāmatā īstenota autores iecere dažādot izmantotos mate-
riālus, lai panāktu gaisīgumu un vieglumu, kas raksturīgs tikai un vienīgi zīdam.

UDK	 821.174’282-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068868
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069318
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068997
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068711
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Kopkataloga Id: 001068717
Bērante, Renāte. Kur es biju, kad es nebiju jeb stāsts par Monti / Renāte Bērante 
stāsta ; Sabīne Baumane ilustrē ; literārā redaktore Liene Pālēna. — [Ozolnieku 
novads] : Monte Stories, 2021. — 29 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
(Montes stāsti). — ISBN 978-9934-9044-0-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir pirmā „Montes stāstu” pasaku grāmata par dzīvi pirms piedzimšanas. 
Grāmatā Monte iepazīstina ar sevi un savu pasauli. Mazie lasītāji uzzinās, kā raisīt iztēli, lai at-
rastu atbildes uz neizprotamo lielajā pasaulē. Ne visiem bērna jautājumiem šķiet pieņemamas 
mammas un tēta atbildes, tāpēc Monte ļausies iztēles pasaulei par savu un citu bērnu dzīvi pirms 
piedzimšanas.

UDK	 821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 001068552
Briedis, Leons. Skuķe : romāns / Leons Briedis ; redaktore, priekšvārda autore 
Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. — Rīga : Dienas Grāmata, 
[2021]. — 215, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-595-50-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Realitātē, kurā dzīvojam, nekas nav pazudis. Tajā eksistē tas stabilais pamats, 
kura dēļ vērts dzīvot, un tā ir mīlestība. Tāda ir romāna galvenā atziņa. Vēstījums sniedz bibliskas 
atklāsmes apjautu, ka dzīves pilnasinīgums ir tepat un blakus, tajā konkrētajā esamībā, kurā mēs 
dzīvojam. Arī ciezdami, maldīdamies un kļūdīdamies.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001066765
Celmiņa, Rita. Rita ripu ripina… / Rita Celmiņa. — [Latvija] : [izdevējs nav zi-
nāms], [2021?]. — 101 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm.

A n o t ā c i j a :  Rita ripu nekad nav ripinājusi, bet tagad ripinās. Nu ne gluži ripu, bet mazus, 
īsus atmiņu uzplaiksnījumus. Mazas epizodes, citu pakaļ citai… Atmiņai ir tendence izpušķot un 
izskaistināt. Atmiņai ar gadiem „izaug plīvurītis”, un jebkurā brīdī var parādīties kāds, kurš teiks 
pavisam ko citu…

UDK	 821.174-94+929(474.3)

Kopkataloga Id: 001068994
Cilvēktīkls : lugu krājums : viencēlieni / redaktore Skaidrīte Gugāne ; sastādī-
tāji: Vilnis Rullis, Ināra Andžāne, Lelde Stumbre, Dzintra Zimaiša, Biruta Zujāne 
ievads: Ērika Zirne ; literārā konsultante Biruta Zujāne ; vāka mākslinieciskais 
noformējums: Marija Leina. — [Rīga] : Biedrība „Dramaturgu asociācija”, 2021. — 
269 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-9068-0-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lugu krājums „Cilvēktīkls” ir otrais lugu krājums projekta „Lugu konkurss — 
lugu krājums” ietvaros. Pirmais lugu krājums „Cilvēkzvērs” tika izdots 2020. gadā nogalē. Lugu 
krājumā iekļauti 12 viencēlieni, kur lugu varoņi sapinušies visdažādākajos tīklos un cenšas no 
tiem izkļūt, kā nu kurš māk un spēj.

UDK	 821.174-2

Kopkataloga Id: 001068813
Cybuļs, Jurs. Vieļ pa vīnai i da dybuna! / Cybuļu Jurs, Krakopu Zintis, Krapacu 
Ļuce, Zalta Ubags ; kruojuma sastuodietojs i redaktors Cybuļu Jurs ; vuoki, ka-
rikaturas: Slyšans Prancs. — Reiga : Raudava, 2021. — 136 lpp. : faksimili, ilus-
trācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latgaliešu rakstu 
valodā. — ISBN 978-9934-8907-2-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir anekdošu un joku krājums latgaliešu rakstu valodā.

UDK	 821.174’282-7+821.174’282-36

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068717
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068552
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068994
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068813
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Kopkataloga Id: 001066639
Derkins, Petra. Latvija — tik un tā = It’s Latvia — Anyway / Petra Derkins, ko-
lāžas, asamblāžas ; Aivars Eipurs, minimas ; mākslinieks Andris Lamsters ; di-
zainers Jānis Sipjagins ; tulkotāja angļu valodā: Valda Liepiņa ; literārā redaktore 
Vita Aišpure. — Rīga : Madris, [2021]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas 
par autoriem: 94.-95. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no 
latviešu valodas. — ISBN 978-9984-31-892-9 (iesiets) ; ISBN 9984318923 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Petra Derkins un Aivars Eipurs radījuši brīvi asociatīvus vēstījumus par dažā-
diem procesiem, reālijām un notikumiem Latvijā šajā un pagājušajā gadsimtā. Gan mākslinieces 
asamblāžās un kolāžās, gan rakstnieka minimās ietvertas daudzas Latvijas norises un kultūras 
zīmes — Dziesmusvētki, Brīvības piemineklis, Rainis, Aspazija, Līgo un kapusvētki, Centrāltir-
gus, dzeršana un pārēšanās, Litene un Sibīrija, čeka, basketbols, tukšie veikali un hruščovkas, un 
garāžas, humpalu bums, mežu izciršana, bļitkošana un sēņošana, ceļošana, peļņa ārzemēs, bēgļu 
tēma, dzimstība un — līdz pat šai pandēmijai.

UDK	 821.174-7=030.174=111+7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001066215
Dzejnieka ID : 146 autoru kopdarbs / redaktore un sastādītāja Agnese Piļāne ; 
[ievads]: Aigars Zirnītis. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 303, [1] lpp. : karte, 
portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-600-66-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejoļi ir par laiku, dvēseli, visu, kas mūs iekļauj. No krāsām visbiežāk sasto-
pamā ir baltā krāsa. Visvairāk tiek aprakstīta daba visā tās pilnībā. Koki, puķes, lauki — latvie-
šiem tā ir sevišķi tuva tēma. Protams, dzejā tiek minēts Dievs, bet kā Dieva templis — neapšau-
bāmi ir Daba, bet Dieva galvenā izpausme — Mīlestība. Domas, sapņi, sirds melodijas, sāpes un 
skumjas, ilgas — tas viss dzejniekiem piemīt mazliet spilgtākā veidā, nekā tiem, kuri neizjūt šo 
vajadzību rakstīt.

UDK	 821.174-1(082)+821.174(092)

Kopkataloga Id: 001064311
Eli, Elyatha. Survive My Blood : two vampires, one Cinderella / Elyatha Eli. — 
First edition. — [Cēsis] : [Autora izdevums], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 
10,02 MB. — „Two vampires, one Cinderella. She didn’t lose her shoe — the heel 
pierced through his heart”—Datnes [3.] lp. — ISBN 978-9934-9036-4-9 (ePUB).
UDK	 821.174-312.9=111

Kopkataloga Id: 001066668
Indriķis Latvietis. Bailes / Indriķis Latvietis ; vāka dizains: Jānis Švarcanege-
ris. — [Rīga] : Baltic Screen, [2021].

4. Nāve, I [1.] daļa. — 328 lpp. ; 24 cm. — „Grāmata, kuras dēļ notika kratīšanas 
pie Jurģa Liepnieka un Lato Lapsas”—Uz vāka. — ISBN 978-9984-823-46-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romāna lasītāji paši savas labsajūtas vārdā tiek laipni aicināti uzskatīt, ka šīs 
un citu Indriķa Latvieša grāmatu pamatā nekādā gadījumā nav patiesi notikumi un ka to varoņi 
ir izdomāti no A līdz Z, jo Latvijas valstī, cik nu no tās vairs ir palicis pāri, nekas tāds notikt jo-
projām nevar. Bet, ja gadījumā arī notiek, tad zināšanas par to var būt kaitīgas veselībai un reizēm 
arī dzīvībai. Un, kā zināms, pie nāves pierast nevar. Vismaz pie savas ne. Pie valsts nāves — pie 
tās gan var.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001068517
Kalniete, Sandra. Tev būs četri vīri / Sandra Kalniete ; vāka dizaina autore Na-
tālija Kugajevska ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 
303, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9643-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Tev būs četri vīri un trīs bērni. Viens nedzimīs, otrs — dzimīs un mirīs, bet 
trešais nomirīs jaunīns. Un tu pati radībās tā kā mirīsi, tā kā nemirīsi”. Dīvains pareģojums jaunai 
meitenei, kura lidinās pusmetru virs zemes, jo ir iemīlējusies un tic, ka šī mīlestība ilgs mūžību. 
Taču liktenim ir savi plāni. Tieši par to ir šis romāns. Par likteni. Un par sievietes spēku.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066639
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066215
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066668
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068517
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Kopkataloga Id: 001067822
Krekle, Maija. Dzīvības vainags : romāns / Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas 
vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālī-
te. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 239, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 
2021/12 (270)). — „Dzīvības vainags” ir noslēdzošā grāmata t.s. Mežmaļu trilo-
ģijā. Tās pirmie darbi ir „Dzīvības spītīgie asni” un „Klusums izmisīgs”. — Re-
sursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290053. — Bibliogrāfija: 
234. lpp. — ISBN 978-9934-29-004-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lelde un mamma — tikai viņas divas palikušas no nesen vēl kuplās un laimī-
gās Mežmaļu ģimenes. Leldei sāpīgi pietrūkst māsas un tēva, tomēr viņa nespēj un nevēlas līdz ar 
māti dzīvot tikai pagātnē, kopā ar mirušajiem. Jaunība uzstājīgi prasa savu tiesu. Ilgu laiku šķiet, 
ka Leldei nav lemtas ne ilgstošas attiecības ar vīrieti, ne arī mātes laime. Tikai stūrgalvīga ticība 
dzīvības spēkam liek mēģināt atkal un atkal.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001068971
Melgalve, Ieva. Emī un Rū. Robota sirds / Ieva Melgalve un Elizabete Lukšo-Ra-
žinska ; redaktore Ingmāra Balode ; ilustratore Guna Poga ; 3D ilustrators Jānis 
Uzraugs ; dizainers Aleksejs Muraško ; Tuta Media. — [Rīga] : Marta Selecka, 
[2020]. — 125 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts iesietā izdevuma 
ISBN. — ISBN 978-9934-8986-3-1 (brošēts) ; ISBN 9789934898600 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Aizraujoša un sirsnīga grāmata zinātkāriem bērniem, kas tapusi pēc detek-
tīvseriāla „Emī un Rū” motīviem. Emīlija un Rūdis iepazīstas pavisam jocīgā situācijā — kādā 
pavisam parastā dienā uz mistiskas mājas bēniņiem viņus atvilina robotiņš Palauzis jeb Pasaules 
Labklājības Uzturēšanas Ierīce, kurš abus grib padarīt par saviem slepenajiem aģentiem. Tā ro-
das Čimpiņ-Rimpiņ aģentūra! Grāmatā atrodami ne tikai stāsti, bet arī šifrēti un slēpti ziņojumi.

UDK	 821.174-93-312.4

Kopkataloga Id: 001068953
Rimša-Eglīte, Līga. Saulespuķe : izkrāso dzeju! / Līga Rimša-Eglīte ; Dainas 
Smiltiņas zīmējumi. — [Cēsu novads] : [AUTOS], 2021. — 20 lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-9059-0-2 (brošēts).
UDK	 821.174-93-1+087.5

Kopkataloga Id: 001068537
Tilaks, Dzintars. M+A : skolas vecuma romāns / Dzintars Tilaks ; Natālijas Ku-
gajevskas vāka dizains ; vāka zīmējuma autors Toms Kalninskis ; redaktore Gun-
dega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 95, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
0-9728-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Marts mācās 6. klasē, bet tas nenozīmē, ka viņš nevar rīkoties kā pieaudzis. 
Iespējams, ka īsti bruņinieki, džentlmeņi vai godavīri savos zēnu gados ir bijuši mazliet neprātīgi, 
gatavi īstenot vistrakākās idejas. Un ir arī viņa — kāda svešiniece, kurai ir jāpalīdz un, kura kļūst 
par savējo Marta nelielajā komandā. Tā sākas piedzīvojumi, kad ir gan jānotic, jāizseko un jāno-
vēro, gan jāstājas pretim ļaunumam.

UDK	 821.174-93-31

Kopkataloga Id: 001066560
Tirza, Nora. Dedications = Veltījumi : dzeja / Nora Tirza ; vāka noformējums: 
Inese Gura ; priekšvārda autors Normunds Treijs. — Rīga : NT2015, 2021. — 127, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-8909-5-6 (iesiets).
UDK	 821.174-1+821.174-1=111

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067822
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068971
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068537
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066560
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Kopkataloga Id: 001068634
Zandis, Miks. Šaurais loks. Ārkārtas lietu aģentūra : romāns / Miks Zandis ; re-
daktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 446 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-25-038-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sansebastjanas naktsklubā Spānijā nogalina Latvijas pilsoni. Rīgā pie Ār-
kārtas lietu aģentūras direktora Māra, kurš vēl nesen bija policijas kapteinis, ierodas klients ar 
neparastu lūgumu — savaldzināt viņa sievu… No tā brīža Māra līdzsvarotā, rāmā dzīve radikāli 
mainās. Jau pirmais mēģinājums paraustīt aukliņu no kamola, kas ved līdz augstākajām varas 
struktūrām, pakļauj nāves briesmām viņu un viņa tuvākos cilvēkus.

UDK	 821.174-312.4+821.174-993

Kopkataloga Id: 001069044
Zusta, Zane. Labrīmes, kas mudina bērnu izaugt par labu cilvēku / Zane Zus-
ta ; Kristas Miltiņas dizains un ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 60, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21×27 cm. — ISBN 978-9934-0-9502-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Mazus dzejolīšus, kas padara ikdienu jaukāku, mani mudināja sacerēt dēli 
Gustavs un Patriks. Tāpēc šī grāmata ir veltījums viņiem! Audzinot bērnus, atklāju, ka rotaļīga 
rīme raisa smaidu un ar to dzīve piepeši šķiet daudz skaistāka. Izmēģiniet!” — saka Zane Zusta.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001068528
Zusta, Zane. Tauriņa spārnu vēzieni : romāns / Zane Zusta ; Ilzes Isakas vāka 
dizains ; redaktore Jana Boikova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 239, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-9733-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jasmīnas dzīve ne tikai no ārpuses šķiet apskaužama, bet ir patiesi harmonis-
ka un piepildīta. Viss būvēts uz drošiem savstarpējas uzticēšanās un mīlestības pamatiem, tāpēc 
jo grūtāk saprast, kā palaists garām brīdis, kad tajos iemetās trupe. Romāns par īsto dzīvi, par 
cilvēkiem, kuri patiesi mīl un katrā situācijā meklē ceļus, kurus ejot nemelot sev un pēc iespējas 
mazāk sāpināt citus.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001068800
Žuravska, Dzintra. Gadskārtu saulgriežos : dzeja / Dzintra Žuravska ; nofor-
mējumā izmantoti Agneses Žuravskas zīmējumi ; par izdevumu atbild Veronika 
Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2021]. — 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-614-03-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dz. Žuravskas dzejoļu krājums sakārtots nodaļās: Pavasara prelūdija, Vasaras 
viducī, Rudens elēģija un Ziemas saulgriežos. Bet vienalga — sals vai siltums, sniegi snigs vai lieti 
līs, kurš gan aizkavēt vairs spētu Saules gaitu debesīs?

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001066847
Смильге, Иева. Италия со мной : увлекательное путешествие по итальян-
ской культуре / Иева Смильге ; перевод с латышского: Рита Тур ; редактор 
Александр Заполь ; иллюстрации: Зане Хомка ; художественное оформле-
ние: Байба Линга-Берзиня. — [Rīga] : L’Italii, 2021. — 224 lpp. : ilustrācijas ; 
18 cm. — Teksts krievu valodā, daļa teksta itāļu valodā. — Oriģinālnosaukums: 
Itālija ar mani. — ISBN 978-9934-23-488-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autore jau vairākus gadus dzīvo Itālijā (Abruco reģionā), tradīcijām 
bagātā itāļu ģimenē, un pati ir piedzīvojusi visu to, par ko raksta, sākot ar espresso gatavoša-
nu tradicionālajā itāļu kafijas kanniņā, svaigas pastas gatavošanu kopā ar vīramāti un beidzot 
ar enerģisku žestikulēšanu un vietējā dialekta izmantošanu. Ieva piedāvā tieši tos itāļu kultūras 
aspektus, kas lasītājus varētu visvairāk pārsteigt, mulsināt, aizraut un uzjautrināt! Izlasot Ievas 
pieredzi, uzzināsiet, piemēram, kāda ir atšķirība starp Romas un Neapoles picu, kā Itālijā tiek 
svinēts karnevāls un kāpēc itāļi žestikulē.

UDK	 821.174-992+392(450)+641.568(450)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068634
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821.18  Albāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001069350
Kadare, Ismails. Mirušo armijas ģenerālis : romāns / Ismails Kadare ; no albā-
ņu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktors Vents Zvaigzne ; dizains: Aleksejs 
Muraško. — Rīga : Pētergailis, [2021]. — 254 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Gjenerali i ushtrisë së vdekur. — ISBN 978-
9984-33-543-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns sarakstīts elegantā, asprātīgā, ironiskā prozā, tā sižets risinās 20. 
gadsimta 60. gadu sākumā. Itālijas valdība ir nosūtījusi uz Albāniju ģenerāli, kuru pavada pries-
teris, ar mērķi atrast, savākt un aizvest atpakaļ uz Itāliju kara laikā mirušo tautiešu kaulus, lai tos 
varētu cienīgi apglabāt. Veicot izrakumus, abi brīnās par šīs misijas nozīmi, kā arī pārspriež kara 
un cilvēka centienu īslaicību un bezjēdzību. Dodoties dziļāk Albānijas laukos, atklājas, ka viņiem 
seko cits ģenerālis — vācietis, kurš arī meklē karā kritušo vācu karavīru mirstīgās atliekas. Tāpat 
kā viņa itāļu kolēģis, arī šis ģenerālis cīnās ar šo nepateicīgo uzdevumu un nomokās šaubās par 
nacionālā lepnuma žestu vērtību.

UDK	 821.18-31

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001068985
Kasalisa, Anna. Pelēns Peksis Ziemassvētkos / teksta autore Anna Kasalisa ; 
pēc Andrea Dami idejas ; ilustrējis Marko Kampanella ; no itāļu valodas tulko-
jusi Astra Šmite ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 26 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Il Natale di Topo 
Tip. — ISBN 978-9934-0-9403-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Peksis ir mīļš un jauks pelēns, bet viņš dara tādus pašus nedarbus kā cilvēk-
bērni. Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem, un Pelēna māmiņa zina, ka šis ir īstais laiks, kā iemācīt 
viņam kļūt līdzjūtīgam un devīgam. Šī sirsnīgā grāmata palīdzēs katram mazam „pelēnam” saska-
tīt laiku un vietu, kurā kādam vajadzīgs atbalsts un palīdzība.

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 001069042
Skaistākās klasiskās pasakas / māksliniece Agija Staka ; redaktors Aldis Vē-
vers ; Ingunas Kļavas-Švankas grāmatas un vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 109, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no vācu un angļu valo-
das. — ISBN 978-9934-0-9799-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apvienotas latviešu mākslinieces Agijas Stakas krāšņi ilustrētas se-
šas pasakas. Tā būs atkaltikšanās ar jau iemīļotajiem pasaku tēliem — trim sivēntiņiem, Sarkan-
galvīti, vilku un septiņiem kazlēniem, briedēnu Bembiju, un varbūt arī ar vēl neiepazītiem pasaku 
varoņiem.

UDK	 82-93-32+82-93-343

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069350
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068985
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069042
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001066068
Kākciema stāsti / grāmatu sastādīja: Marija Cinīte, Anna Buiķe ; grāmatu sagata-
voja: Daiga Jokste, Māra Priede ; Ropažu novads. — Ropaži : Sava grāmata, 2021.

Trešā daļa, Laika liecinieki : dzīves ritmi kopdarba 40 gados. — 200 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-604-42-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Kākciema stāstu” trešajā grāmata ir apkopoti 32 stāsti par kolhoza laikiem 
Kākciemā, Kākciema veidošanos, attīstīšanos un cilvēkiem, kas veidojuši Kākciemu. Tajā ievieto-
tas laikmeta liecinieku liecības. Grāmata ir nozīmīgs vietējās vēstures izpētes avots.

UDK	 908(474.362)(092)

Kopkataloga Id: 001068698
Laijere, Biruta. Atmiņu varā : ceļvedis pagātnē / Biruta Laijere ; redaktore Santa 
Karlsone ; dizains un vāka noformējums: Olita Korecka. — [Dobeles novads] : 
Autorizdevums, [2021].

Otrā grāmata. — 209 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-23-
480-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  B. Laijeres grāmata ir veltījums mūsu jaunākajām paaudzēm — mūsu bēr-
niem un mazbērniem, lai nepazūd atmiņā līdz galam neuzklausītie vecāku un vecvecāku stāsti. 
Lai cieņā tiktu turēti dzimtu piedzīvotie sūrie kara un pēckara laiki. Lai varētu salīdzināt 21. gad-
simtā augošās jaunās paaudzes ikdienu ar 20. gadsimta iespējām.

UDK	 908(474.333)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001061710
Bebre, Rita. Bebru dzimta attēlos un tekstos / Rita Bebre ; autores redakcijā ; 
mākslinieks V. Villerušs. — 1. izdevums radiem un draugiem. — Rīga : Salana Art, 
2021. — 252 lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ģenealoģiskā tabula, 
ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-589-08-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā atspoguļoti svarīgākie notikumi profesores R. Bebres dzīvē, daži 
spilgtākie aprakstīti plašāk. Katra cilvēka dzīve ir interesanta un grāmatas vērta. Autores priekš-
rocība ir tā, ka daudzus dzimtas visvecākos pārstāvjus viņa pazinusi personīgi. Izdevumā radīta 
bāze jaunajai paaudzei turpmākiem pētījumiem.

UDK	 929.52(474.3)

Kopkataloga Id: 001066216
Mozgirs, Zigfrīds Visvaldis. Mēs Mozgiri / Zigfrīds Visvaldis Mozgirs (maz-
dēls) ; redaktore Iveta Reinsone. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2021].

I [1.] nodaļa, Mani vecvecāki Drengeri : viņu senči un pēcnācēji (manas mātes 
līnija). — 189 lpp. : faksimili, ģenealoģijas tabulas, ilustrācijas, portreti, tabu-
las ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, ie-
tver netulkotus materiālus angļu valodā. — ISBN 978-9934-600-53-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Z.V. Mozgirs grāmatā stāsta par savas mātes vecākiem Ilzi un Villi un viņu 
dzimtām. Autoram ar vecvecākiem dzīvē nav bijusi saskare. Vecvecāku dzimtas gājuma pētījumi 
galvenokārt veikti, caurlūkojot Latvijas Valsts vēstures arhīva interneta portālā raduraksti.lv ie-
vietotās digitalizētās baznīcas grāmatas, tautas skaitīšanas un dvēseļu revīzijas.

UDK	 929.52(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066068
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068698
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001061710
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066216
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Kopkataloga Id: 001066218
Mozgirs, Zigfrīds Visvaldis. Mēs Mozgiri / Zigfrīds Visvaldis Mozgirs (maz-
dēls) ; redaktore Iveta Reinsone. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2020].

II [2.] nodaļa, Mani vecvecāki Mozgiri : viņu senči un pēcnācēji (mana tēva 
līnija). — 211 lpp. : faksimili, ģenealoģijas tabulas, ilustrācijas, portreti, tabu-
la ; 25 cm. — Teksts latviešu valodā, ietver netulkotus dokumentu materiālus 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-600-08-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Otrā grāmata veltīta tēva līnijai, senčiem, kuri dzīvoja Lietuvā. Dzimtas sakņu 
meklējumos autors ir apzinājis piecas paaudzes. Viņš senču dzīvesstāstos ļauj ielūkoties ikvie-
nam. Autors cer, ka Mozgiru dzimtas turpinātāji lasīs un novērtēs grāmatā apkopoto. Vienīgā 
saikne starp dzīvajiem un mirušajiem ir uzrakstītais un nofotografētais.

UDK	 929.52(474.3)

Kopkataloga Id: 001066219
Mozgirs, Zigfrīds Visvaldis. Mēs Mozgiri / Zigfrīds Visvaldis Mozgirs ; redaktore 
Iveta Reinsone. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2021].

III [3.] nodaļa, Mani vecāki Mozgiri un mēs — pieci bērni. — 271 lpp. : faksimi-
li, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-600-46-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Z.V. Mozgira grāmata stāsta par viņa ģimenes tapšanu un notikumiem 20. 
gadsimtā. Viņi ir reāli laikmeta aculiecinieki. Autora ģimenes liktenis cieši saistīts ar Latvijas 
valsts likteni, kurai pāri gāja Otrais pasaules karš un pārbaudījumu pilnie padomju režīma 50 
gadi.

UDK	 929.52(474.3)

Kopkataloga Id: 001066164
Piedzīvot Jaunolaini : stāstu krājums / sastādītāja un priekšvārda autore Anda 
Šarkovska. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 161 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Autori: Alberts Kadakovskis, Modris Ribickis, Ligita Ribicka, Regīna Zvilna, Ai-
gars Ernestsons, Ausma Konošonoka, Alīda Zepka, Vilnis Jansons, Zenta Lapiņa, 
Kaspars Tārs, Ginta Zīvarte, Solvita Pumpure, Marika Broka-Švarca, Madara Rep-
se, Laura Zīvarte, Rolands Lācis, Evija Trofimova, Jeļena Jermoškina. — ISBN 978-
9934-600-86-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Stāstos dalās Jaunolaines iedzīvotāji, kuri bijuši daudzu notikumu aculieci-
nieki. Stāsti ļauj daudz ko izzināt, atklāt un piedzīvot. Par to, kā notikušas mācības Zeiferta skolā, 
kā pāri vēlies 2. pasaules karš, ka ciema vietā bija biešu, mārrutku un kāpostu lauki un siltumnī-
cas, kā veidojusies Jelgavas šoseja. Šī vieta (Jaunolaine) daudzu atmiņās vēl glabā senāko nosau-
kumu Olaine, Olaines pagasts.

UDK	 929(474.362)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001066528
Čakša, Valda. Politiski represēto dzīvesstāsti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 
mutvārdu vēstures arhīvā / sastādītāja un zinātniskā redaktore Valda Čakša ; 
kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Lāsma Drozde ; Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija. — Rēzekne : [Valda Čakša], 2021. — 359 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
22 cm. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu, krievu un latgaliešu rakstu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-23-385-2 (iesiets).

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

UDK	 94(474.384.2)(093.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066218
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066219
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066164
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066528
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Kopkataloga Id: 001068976
Klišāns, Valdis. Vēsture un sociālās zinātnes vidusskolai, I : mācību grāmata / 
Valdis Klišāns ; autora redakcijā ; zinātniskais konsultants Dr.phil. Agita Misāne ; 
dizains: Eduards Groševs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].

1. daļa, Vēsture, reliģija un politika — 223, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
29 cm. — Bibliogrāfija: 223.-[224.] lpp. — ISBN 978-9934-0-9521-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmata ir daļa no vēstures un sociālo zinātņu 1. līmeņa kursa. Satu-
riski tā aptver daļu no jaunā integrētā un kompetencēs balstītā mācību priekšmeta vidusskolā 
„Vēsture un sociālās zinātnes”. Mācību grāmata galvenokārt veltīta vēstures, reliģijas un politikas 
sasniedzamo rezultātu apguvei.

UDK	 94(075.3)+3(075.3)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001066654
Es gribētu par kaut ko kļūt… : Latvijas ebreju meiteņu dienasgrāmatas, 1934-
1941 / redaktori: Gita Umanovska un Iļja Ļenskis ; zinātniskais redaktors Dr.hist. 
Kaspars Zellis ; konsultants Dr.hist.b.c. Marģers Vestermanis ; no vācu valodas 
tulkojusi Amanda Aizpuriete ; no krievu valodas tulkojusi Laila Moreina ; vāka 
mākslinieciskais noformējums: Iluta Koidu ; priekšvārds: Laura Melne. — Rīga : 
Muzejs „Ebreji Latvijā”, [2021]. — 285, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-9013-0-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā publicētas trīs Latvijas ebreju meiteņu dienasgrāmatas, kuras rak-
stītas no 1934. līdz 1941. gadam. Annija Hackelsone dzimusi 1923. gadā, dzīvoja Rīgā, dienasgrāma-
tu rakstīja vācu valodā. Hanna Bloha dzimusi 1922. gadā, dzīvoja Strenčos un Valmierā, dienasgrā-
matu rakstīja latviski. Šeina Grama dzimusi 1926. gadā, dzīvoja Preiļos un dienasgrāmatu rakstīja 
jidišā. Meitenes auga ļoti atšķirīgās vidēs, ģimenē runāja atšķirīgās valodās, aprakstīja atšķirīgus 
dzīves notikumus, bet viņas vieno traģisks liktenis — bojāeja Holokaustā. Dienasgrāmatas atklāj 
ne tikai viņu novērojumus, domas, jūtas un emocijas, bet arī atspoguļo tā laika notikumus un 
sabiedrības noskaņojumu.

UDK	 94(474.3)(=411.16)(093.3)

Kopkataloga Id: 001068975
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi = The Scholarly Readings of Young Histo-
rians : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē / zinātniskā redaktore, ievada 
autore Kristīne Beķere ; krājuma sastādītāji: Kristīne Beķere, Alberts Rokpelnis ; 
zinātniskā redkolēģija: Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr.hist. Anita Čerpinska, 
Dr.hist. Eva Eihmane [un vēl 6 redaktori] ; literārās redaktores: Andra Damberga 
(angļu valoda), Agita Kazakeviča (latviešu valoda) ; Valmieras pilsētas pašvaldī-
bas Valmieras muzejs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2021.

VI [6]. — 179 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. — Re-
daktori arī: Dr.hist. Uldis Neiburgs, Mg.hist. Alberts Rokpelnis, Dr.hist. Guntis 
Zemītis u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-18-637-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi nu jau ir izveidojušies par stabilu 
ikgadēju tradīciju Latvijas zinātnes dzīvē, tāpat kā lasījumiem sekojošais rakstu krājums. Šajā 
izdevumā publicēti 11 raksti, kuru pamatā ir referātu materiāli, kas nolasīti 2020. gada novembrī 
Valmieras muzeja un LU Latvijas vēstures institūta rīkotajā Baltijas valstu mēroga starptautiskajā 
konferencē „Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”.

UDK	 94(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068976
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066654
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068975
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Kopkataloga Id: 001066199
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi = The Scholarly Readings of Young Histo-
rians : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē / zinātniskā redaktore, ievada 
autore Kristīne Beķere ; krājuma sastādītāji: Kristīne Beķere, Alberts Rokpelnis ; 
zinātniskā redkolēģija: Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr.hist. Anita Čerpinska, 
Dr.hist. Eva Eihmane [un vēl 6 redaktori] ; literārās redaktores: Andra Damberga 
(angļu valoda), Agita Kazakeviča (latviešu valoda) ; Valmieras pilsētas pašvaldī-
bas Valmieras muzejs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2021.

VI [6]. — 1 tiešsaistes resurss (181 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, 
tabulas ; 1,52 MB. — Redaktori arī: Dr.hist. Uldis Neiburgs, Mg.hist. Alberts 
Rokpelnis, Dr.hist. Guntis Zemītis u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-638-7 (PDF).

UDK	 94(474.3)(082)

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=001066199
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