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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

Kopkataloga Id: 001070541
Dombrovskis, Valērijs. Kiber Es : viss par kiberpasauli / Valērijs Dombrovskis, 
Luīze Berga ; vāka dizains un vizuālais noformējums: Oksana Kosterjova ; zināt-
niskais recenzents Dr.psych., Dr.paed. Mārtiņš Veide ; Latvijas Kiberpsiholoģijas 
asociācija. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: 134.-138. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 139.-141. lpp. — ISBN 978-
9934-600-82-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir pirmais mēģinājums Latvijā dot iespēju lasītājiem pašiem kopā 
ar autoru izklāstītajām idejām sākt iepazīties ar kiberpsiholoģijas jomu un alternatīvu virtuālās 
un kiberpasaules redzējumu.

UDK	 077+159.9:004.738.5+316.772.5

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001069499
Menk, Oliver. The Influence of Leadership Power on Trust between Supervisors 
and Subordinates in Profit-Oriented Organizations in German Speaking Coun-
tries : doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in eco-
nomics and business / Oliver Menk ; supervisor Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls ; 
University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. — Riga : 
[izgatavotājs nav zināms], 2021. — 228 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 145.-163. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 005.322(=112.2)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070541
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069499
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Kopkataloga Id: 001069082
Menk, Oliver. The Influence of Leadership Power on Trust Between Supervizors 
and Subordinates in Profit-Oriented Organizations in German Speaking Coun-
tries : summary of doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree 
(Ph.D.) in economics and business / Oliver Menk ; supervisor Dr.sc.admin. Andre-
js Cekuls ; reviewers: Dr.sc.admin. Henrijs Kaļķis, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. 
Tatjana Tambovceva ; University of Latvia. Faculty of Business, Management 
and Economics = Līderības varas ietekme uz uzticēšanos starp priekšniekiem 
un padotajiem uz peļņu orientētājās organizācijās vāciski runājošajās valstīs : 
promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Oliver Menk ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.admin. 
Andrejs Cekuls ; recenzenti: Dr.sc.admin. Henrijs Kaļķis, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, 
Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekono-
mikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2021. — 95, [1] lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934187278. — Bibliogrāfija: 94.-[96.] lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-
726-1 (brošēts).
UDK	 005.322(=112.2)(043)

Kopkataloga Id: 001069500
Pfalz, Reimar. The Impact of Macroeconomic and Individual Factors on Real Es-
tate Mortgage Defaults in Risk Management : doctoral thesis submitted for the 
scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Reimar Pfalz ; su-
pervisor Dr.rer.pol. Stephan O. Hornig ; University of Latvia. Faculty of Business, 
Management and Economics. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 169 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 123.-136. lp.
UDK	 005.334:005.332.3(043)+336.77:332.2(043)

Kopkataloga Id: 001069084
Pfalz, Reimar. The Impact of Macroeconomic and Individual Factors on Real Es-
tate Mortgage Defaults in Risk Management : summary of doctoral thesis submit-
ted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Reimar 
Pfalz ; supervisor Dr.rer.pol. Stephan O. Hornig ; reviewers: Dr.oec. Andrejs Ce-
kuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; University of Latvia. 
Faculty of Business, Management and Economics = Makroekonomisko un indivi-
duālo faktoru ietekme uz nekustamā īpašuma aizdevumu saistību neizpildi risku 
pārvaldībā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) 
ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Reimar Pfalz ; darba zinātniskais va-
dītājs Dr.rer.pol. Stephan O. Hornig ; recenzenti: Dr.oec. Andrejs Cekuls, Dr.oec. 
Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Tatjana Tambovceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, 
vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2021. — 63 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā iz-
devuma ISBN 9789934187339. — Bibliogrāfija: 60.-63. lpp. — Teksts angļu un lat-
viešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9934-18-732-2 (brošēts).
UDK	 005.334:005.332.3(043)+336.77:332.2(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069082
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069500
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069084
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02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 001070643
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. Starpnozaru pētniecības 
centrs. Starpdisciplinārā konference (5 : 2021 : Rīga, Latvija). Starptautiska 
starpdisciplināra konference-diskusija „Bibliotēka un personība” = International 
Interdisciplinary Conference-Discussion „Library and Personality”, 2021. gada 7. 
oktobris : programma, kopsavilkumu krājums / zinātniskā redkolēģija: Dr.phil. 
Ineta Kivle, Dr.phil. Raivis Bičevskis, Dr.philol. Viesturs Zanders, Kaspars Ren-
ners ; dizains: Vija France ; latviešu tekstu redaktore Vita Aišpure ; angļu teksta 
redaktore Andra Damberga ; krājuma sastādītāji: Dr.phil. Ineta Kivle, Dr.phil. Rai-
vis Bičevskis ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Universitā-
tes Vēstures un filozofijas fakultāte. — [Rīga] : Latvijas Universitātes Akadēmiskā 
bibliotēka, 2021. — 59 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — „Latvijas 
Universitātes 102. gadskārtu atzīmējot! LU Akadēmiskās bibliotēkas 500 gadus 
gaidot!”—Virstitulā. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-844-10-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Konference ir iesākums pasākumu un norišu ciklam, kas veltīts LU Akadē-
miskās bibliotēkas nozīmīgajai jubilejai. Konference vienoja bibliotekārus, filosofus un vēstur-
niekus kopīgā diskusijā, kurā tika runāts par lielajām pasaules figūrām — bibliotekāriem antīkajā 
kultūrā, apgaismībā un mūsdienās, par Latvijas bibliotēku personībām un viņu devumu.

UDK	 02(062)

069  Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Kopkataloga Id: 001069717
Muzeji Rīgas skolās paaudžu paaudzēs / sastādītājs Uģis Vārslavāns ; redakto-
re Rita Cimdiņa ; tulkotāji: Ligita Kandere (vācu valodā), Jāzeps Imants Vikšers 
(krievu valodā) ; priekšvārds: M. Krastiņš ; [teksts]: U. Vārslavāns, J.I. Vikšers ; 
Rīgas Skolu muzejs. — Rīga : [Rīgas Skolēnu pils], 2021. — 142 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 18.-19. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums arī angļu, vācu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-23-424-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā atspoguļota un apkopota informācija par 42 Rīgas skolu muzejiem. 
Grāmatas līdzautori ir Rīgas skolu muzeju pedagogi. Mūsu vēsture sākas no mums pašiem — ģi-
menes, mājas, skolas, pilsētas. Tikai visi kopā tie veido valsti, tās sākumu un turpinājumu. Grāma-
ta ļauj ieskatīties Rīgas skolu muzeju ikdienas dzīvē. Skolas muzeja darba mērķis ir krāt, sistema-
tizēt, veidot izstādes un iegūtās vēstures atmiņas nodot jaunajai paaudzei.

UDK	 069:37(474.362.2)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001070472
CoComelon : krāsojamā grāmata. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 
24 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-27-
075-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties ar Džeidžeju, viņa ģimeni un draugiem šajā jaukajā krāsojamajā 
grāmatā! Te satiksi iemīļotos varoņus un ainas no animācijas seriāla CoComelon. Spēlēsimies 
kopā!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070643
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069717
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070472
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Kopkataloga Id: 001071054
Jurgaitis, Raimonds. Dzīvnieki mežā : krāsojamā grāmata / Raimonds Jurgaitis ; 
no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 18 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — (Mūsu mīluļi). — Oriģinālnosaukums: Laksto miške. — 
ISBN 978-9934-0-9846-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties ar jaukajiem meža dzīvnieciņiem! Tie raugās mums pretī ar tik 
mīlīgām actiņām. Vai redzi? Ikviens no tiem vēlas iepazīties ar tevi un pastāstīt par sevi. Izkrāso 
dzīvnieciņus un izrotā grāmatu ar košām uzlīmēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001070449
Ķepu patruļa. — Rīga : Story House Egmont, [2021].

Brašie kucēni : saliec attēlus!. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19×23 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-
9934-27-019-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lasi par drosmīgajiem un atsaucīgajiem Ķepu patruļas kucēniem, izjauc 
attēlus un mēģini tos atkal salikt īpašajos lodziņos. Tas ir pavisam viegli, turklāt trenē pirkstu 
veiklību.

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001071059
Miculevičūte-Smeu, Jurgita. Brīnumainie dzīvnieki / Jurgita Miculevičū-
te-Smeu ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Daina Randa-
re. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

Zelta tuksnesī : krāsojamā grāmata tavam radošumam un iztēlei. — 18 nenu-
murētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Brīnumainie 
dzīvnieki). — Oriģinālnosaukums: Fantastiniai gyvūnai. Auksinėje dykumo-
je. — ISBN 978-9934-0-9845-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Fantazē un sapņo! Bradā pa Zelta tuksneša smiltīm un iepazīsties ar brīnu-
mainiem dzīvniekiem. Uzzini, kādas maģiskas spējas tiem piemīt un kādus brīnumus tie spēj uz-
burt. Izrotā tuksnesi ar uzlīmēm un izkrāso neparastos dzīvniekus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001070478
Trīs kaķēni. — Rīga : Egmont, [2021].

Velosipēds : krāsojamā grāmata. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālno-
saukums: Kid-e-Cats. — ISBN 978-9934-27-065-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dodies brīnišķīgā piedzīvojumā kopā ar Pudiņu, Krekeru, Karameli un viņu 
draugiem! Sameklē zīmuļus un steidz izkrāsot kaķēnu aizraujošās velo sacīkstes.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001071025
Uzdevumi un uzlīmes maniem 2 gadiņiem / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ika-
le ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 16 lpp., 4 nenumurē-
tas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Sticker Fun for 2 Year 
Olds. — ISBN 978-9934-0-9436-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  No lauku sētas iemītniekiem līdz burbuļojošām peldēm vannā — divgad-
nieks ar interesi pildīs šīs aizraujošās un atraktīvās grāmatiņas uzdevumus. Katrs uzdevums ir 
īpaši izstrādāts, lai rosinātu iztēli un attīstītu bērna smalko motoriku.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071054
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070449
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071059
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070478
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071025
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Kopkataloga Id: 001071028
Uzdevumi un uzlīmes maniem 3 gadiņiem / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ika-
le ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 16 lpp., 4 nenumurē-
tas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Sticker Fun for 3 Year 
Olds. — ISBN 978-9934-0-9437-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  No smagiem ekskavatoriem līdz trokšņainiem džungļiem — trīsgadnieks ar 
interesi pildīs šīs aizraujošās un atraktīvās grāmatiņas uzdevumus. Katrs uzdevums ir īpaši iz-
strādāts, lai attīstītu bērna smalko motoriku, rosinātu iztēli un veicinātu problēmu risināšanas 
prasmju attīstību.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001071030
Uzdevumi un uzlīmes maniem 4 gadiņiem / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ika-
le ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 16 lpp., 4 nenumurē-
tas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Sticker Fun for 4 Year 
Olds. — ISBN 978-9934-0-9438-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  No pirātiem līdz rāpuļiem — četrgadnieks ar interesi pildīs šīs aizraujošās 
un atraktīvās grāmatas uzdevumus. Katrs uzdevums ir īpaši izstrādāts, lai attīstītu bērna smalko 
motoriku, rosinātu iztēli un veicinātu problēmu risināšanas prasmju attīstību.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001071048
Uzdevumi un uzlīmes maniem 5 gadiņiem / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ika-
le ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 16 lpp., 4 nenumurē-
tas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Sticker Fun for 5 Year 
Olds. — ISBN 978-9934-0-9439-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  No zudušiem citplanētiešiem līdz pils spokiem — piecgadnieks ar interesi 
pildīs šīs aizraujošās un atraktīvās grāmatas uzdevumus. Katrs uzdevums ir īpaši izstrādāts, lai 
attīstītu bērna smalko motoriku, rosinātu iztēli un veicinātu problēmu risināšanas prasmju at-
tīstību.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071028
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071030
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071048
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001070617
Agambens, Džordžo. Kapitālisms kā reliģija / Džordžo Agambens ; no itāļu valo-
das tulkojis Junius Freijs. — Rīga : Bolderāja, 2021. — 95, [2] lpp. ; 18 cm.

A n o t ā c i j a :  Izdevniecība Bolderāja ir laidusi klajā nelielu grāmatiņu — itāļu filozofa 
Džordžo Agambena sarakstīto eseju-runu krājumu „Kapitālisms kā reliģija”. Grāmatā ietverti pie-
ci teksti (esejas vai runas), un tā ir papildināta ar Dž. Agambena pārdomām „sērgas laikā”, proti, 
2020. gada pavasarī.

UDK	 14(540)+32:1

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001069649
Braiens, L. Veiss. Viņpus laika, kur nemirstība / Braiens L. Veiss ; no angļu va-
lodas tulkojusi Kristīne Ansone ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Anda 
Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 192 lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Many Lives, Many Masters. — ISBN 978-9934-0-1953-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā, kuras stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem, izirst robeža 
starp psihiatriju un metafiziku. Hipnozes seansa laikā Dr. Veiss, kura ārstēšanas metodes vien-
mēr ir sakņojušās stingri klīniskā pieejā psihiatrijai, pēkšņi tiek iesaistīts pacientes iepriekšējo 
dzīvju notikumos. Tas viņam ļauj iepazīties ar Meistariem jeb gara skolotājiem, kas darbojas kā 
dvēseļu terapeiti laikā starp to fiziskajām dzīvēm. Meistari Dr. Veisam atklāj gan ļoti personiskus 
sīkumus par viņa dzīvi, gan arī elpu aizraujošas universālas, visai cilvēcei un ikvienam no mums 
svarīgas atziņas.

UDK	 159.961+129+615.851.2

Kopkataloga Id: 001063995
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 3-gadniekiem : 2021, 1. krājums / 
Ilze Dzene ; ilustrāciju autore Katrīna Davidenko ; tekstu autore Anna Diļeva ; 
vāka noformējums: Linda Krūma ; redaktores: Renāte Krauze-Esserte, Anna Di-
ļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : ilustrāci-
jas ; 3,39 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Šis digitālais krājums domāts 3 līdz 4 gadus veciem bērniem. Šajā vecumā 
noteikti dodiet bērnam griezt ar šķērēm! Ir ļoti svarīgi attīstīt un nostiprināt šo prasmi, tāpēc 
krājumā ir daudz griešanas uzdevumu. Vēl krājumā atradīsiet uzdevumus pirkstiņu un sīkās mo-
torikas trenēšanai, šķirošanas, līmēšanas un krāsošanas uzdevumus.

UDK	 159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001064003
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 4-gadniekiem : 2021, 1. izdevums / 
Ilze Dzene ; ilustrāciju autore Katrīna Davidenko ; tekstu autore Renāte Krau-
ze-Esserte ; vāka noformējums: Linda Krūma ; redaktores: Renāte Krauze-Es-
serte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 12,25 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Šis 4-gadnieku krājums domāts 4 līdz 5 gadus veciem bērniem. Tajā iekļauti 
šādi uzdevumi: vārda pirmās skaņas saklausīšana, burtu, līniju un ciparu pārvilkšana, skaitīšana 
līdz 7, šķirošana pēc cipariem, krāsām un formām, kā arī uzdevumi vērības un uzmanības trenē-
šanai un loģiskās domāšanas attīstībai.

UDK	 159.955(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070617
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069649
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063995
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064003
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Kopkataloga Id: 001064009
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 5-gadniekiem : 2021, 1. krājums / 
Ilze Dzene ; ilustrāciju autore Katrīna Davidenko ; tekstu autore Renāte Krau-
ze-Esserte ; vāka noformējums: Linda Krūma ; redaktores: Renāte Krauze-Es-
serte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 3,96 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Šis krājums domāts 5 līdz 6 gadus veciem bērniem. Tajā iekļauti šādi uzde-
vumi: vārda pirmās skaņas un zilbes saklausīšana un uzdevumi, vārdu atšifrēšana, uzdevumi ar 
skaitļiem un daudzumiem, atšķirību meklēšana, labirinti, krāsošana, uzdevumi vērības un uzma-
nības trenēšanai un loģiskās domāšanas attīstībai.

UDK	 159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001064012
Dzene, Ilze. Domāšanas attīstīšanas uzdevumi 6-gadniekiem : 2021, 1. krājums / 
Ilze Dzene ; ilustrāciju autore Katrīna Davidenko ; tekstu autore Renāte Krau-
ze-Esserte ; vāka noformējums: Linda Krūma ; redaktores: Renāte Krauze-Es-
serte, Anna Diļeva. — [Latvija] : Ilze Dzene, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 6,50 MB. — (Domāšanas attīstīšanas uzdevumi).

A n o t ā c i j a :  Krājums domāts 6 līdz 7 gadus veciem bērniem. Bērnam, uzsākot skolas gai-
tas, vajadzētu prast saskaitīt ciparu 1-10 apjomā un izlasīt vienkāršus divzilbju vārdus. Šis krā-
jums ir veidots tā, lai tajā būtu pēc iespējas dažādi ar domāšanas attīstīšanu saistīti uzdevumi.

UDK	 159.955(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001070666
Emociju pētnieki : darba lapu grāmata / grāmatas sastādītāja, projekta vadītāja, 
[ievada autore] Edīte Putniņa ; satura autore Iveta Aunīte ; dzejoļu autore Inga 
Cipe ; māksliniece Estere Betija Grāvere. — Rīga : Fonds „Inteliģence”, [2021]. — 
45, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Ir izdots „Emociju pētnieku” dziesmu disks un 
dziesmu grāmata. — ISBN 978-9934-23-423-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Emocionālā inteliģence ir gudrība un prasme, ko mēs esam aicināti apgūt, lai 
labāk justos un saprastos viens ar otru šajā pasaulē. Emociju spektrs, ko ik dienu piedzīvojam, ir 
ļoti plašs. Šajā grāmatā katrai no 12 emocijām (prieks, dusmas, laime, bēdas, kautrīgums, draudzī-
ba, bailes, miers, uztraukums, pateicība, skaudība, mīļums) ērtam un daudzveidīgam praktiskam 
darbam veltīta sava nodaļa.

UDK	 159.942(076)

Kopkataloga Id: 001071145
Kalnciema, Baiba. Kāpēc esmu uztraucies? / Baiba Kalnciema ; māksliniece 
Gunta Zaļaiskalna ; redaktore Sanita Dāboliņa. — [Jūrmala] : [Autorizdevums], 
[2021]. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-23-403-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas atziņas rosinās bērnu vairāk iepazīt sevi, nenoliedzot emocijas. 
Praktiskie vingrinājumi mudinās sajust savu fizisko un emocionālo ķermeni, kā arī veidot drošas 
un atbalstošas attiecības ar sevi un apkārtējiem.

UDK	 159.942

Kopkataloga Id: 001069684
Pītersons, Džordans. 12 dzīves likumi : haosa un kārtības līdzsvars / Džordans 
Pītersons ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; literārā redaktore Gunita 
Skroderēna ; redaktors Valdis Zoldners. — [Pāvilostas novads] : Zoldnera izdev-
niecība, [2021]. — 284, [2] lpp. ; 25 cm. — Ziņas par autoru: [285.-286.] lpp. — 
Bibliogrāfija: [237.]-250. lpp. un rādītājs: 251.-260. lpp. — Oriģinālnosaukums: 12 
Rules for Live: an Antidote to Chaos. — ISBN 978-9934-8835-2-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  12 dzīves likumi ir divpadsmit vienkāršas dzīves patiesības, viedi eksistences 
likumi, kas apgāž vispārpieņemtus uzskatus un veldzē lasītāja dvēseli un prātu. Meistarīgi savijot 
seno domātāju atziņas, literatūras dižgaru domugraudus un mūsdienu zinātnes un filosofijas at-
klāsmes, Dž. Pītersons šajā grāmatā atbild uz vissarežģītākajiem jautājumiem par to, kā iekārtota 
pasaule.

UDK	 159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064009
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064012
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070666
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071145
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069684
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Kopkataloga Id: 001070102
Prisjolkova, Inese. No kūniņas par tauriņu / Inese Prisjolkova ; redaktore Dace 
Sokolova ; grāmatas dizains: Ginta Filia-Solis ; vāka dizains: Natālija Petruhina. — 
[Jūrmala] : [Pavasara studija], [2021]. — 270 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-8789-5-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „No kūniņas par tauriņu” ir 188 idejas un praktiski paņēmieni, kā dzīvot lai-
mīgi, jeb Laimes terapijas rokasgrāmata. Grāmatā ir konkrēti jautājumi un uzdevumi, kurus pār-
domājot un izpildot, mainās sievietes attieksme un dzīve. Ar šo metožu kopumu Tu pati sev kļūsi 
par laimes terapeiti — darot, izvērtējot, kaut ko mainot.

UDK	 159.923.2+159.922.1-055.2

Kopkataloga Id: 001070254
Rakelmans, Marks. Mīlēties : grāmata vīriešiem / Marks Rakelmans ; tulkojums 
latviešu valodā: Baiba Cekule. — [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs „Līna”, 
[2021]. — 319 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 317.-319. lpp. — Tulkots 
no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Make Love. Das Männerbuch. — ISBN 
978-9934-8873-7-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vīrieši… Vai viņi grib tikai vienu? Jā, tāpat kā sievietes, viņi ilgojas pēc pie-
pildītām attiecībām. Jo lielākajai daļai cilvēku tā ir neatņemama laimes sastāvdaļa. Šī grāmata 
neatklās slepeno mīlestības formulu, bet parādīs, ka labs sekss ir kaut kas vairāk nekā tikai divi 
orgasmi. Grāmata ir autora mēģinājums apvienot dažādu pētījumu rezultātus, teorijas, personīgo 
un profesionālo pieredzi vienā cilvēka seksualitātes kopainā. Grāmata papildināta ar Stefānijas 
Moshammeres, Olafa Blekera, Monikas Hefleres, Vitālija Gelviča fotogrāfijām un Oles Hencšela 
infografikām.

UDK	 159.922.1-055.1+613.880-055.1

Kopkataloga Id: 001070637
Rancāne, Kristiāna. Mandalas mieram / Kristiāna Rancāne ; vāku ilustratore 
Liāna Cvetkova. — [Preiļu novads] : [SimplyLove], 2021. — 66 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 16×23 cm. — ISBN 978-9934-23-510-8 (brošēts).
UDK	 159.944.4

Kopkataloga Id: 001069539
Sentklēra, Kasja. Krāsu slepenā dzīve / Kasja Sentklēra ; no angļu valodas tul-
kojusi Agija Krasta. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 319, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: [306.]-314. lpp. un rādītājs: [316.-320.] lpp. — Oriģinālno-
saukums: The Secret Lives of Colour. — ISBN 978-9934-0-9510-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļauti vēstījumi par 75 krāsām un toņiem, to rašanos un vēsturi. 
Jūs uzzināsiet, kā haki kļuva par sinonīmu militārismam, baltais aizsargāja pret mēri, Berlīnes zi-
lais kļuva par Pikaso iecienītāko krāsu, pavisam nejauši kāds pusaudzis ieguva moveīnu, Felovas 
pasūtījums Cartier salonā kļuva par iemeslu rozā uzvaras gājienam pasaulē, elektrozilais ir sais-
tīts ar katastrofu Černobiļā… Grāmatas autores aizraušanās ar krāsām un to izcelsmi ir pārtapusi 
unikālā pētījumā par cilvēces vēsturi. Caur modi, politiku, mākslu un kariem krāsu slepenā dzīve 
atklāj dzirkstošu stāstu par cilvēces kultūru.

UDK	 159.937.51

Kopkataloga Id: 001069622
Veiss, Braiens L. Mīlestība nekad nebeidzas : stāsts par dvēseles radinieku 
satikšanos / Braiens L. Veiss ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Fīrere ; vāka 
dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 207 lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Only Love is Real. — ISBN 978-
9934-0-9699-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas pamatā ir gandrīz neticams, tomēr patiess mīlas stāsts, kas, izvijies 
cauri laikmetiem, mīlētājus saved kopā Dr. Veisa kabinetā. Reizē tas ir arī stāsts par Dr. Veisa pār-
steidzošajiem pētījumiem hipnozes un pagājušo dzīvju terapijas jomā. Autors parāda, ka ikvie-
nam ir savs dvēseles radinieks, ko viņš ir mīlējis kādā no iepriekšējām dzīvēm. Viņš atklāj pasauli, 
kuras pamatā ir nemainīga un pārbaudīta atziņa: mīlestība nekad nebeidzas!

UDK	 159.962

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070102
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070254
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070637
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069539
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069622
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001070641
Bībele : 1965. gada izdevuma revidētais teksts ar pielikumiem / vāka mākslinie-
ce Ilze Makstniece ; Latvijas Bībeles biedrība. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 
2021. — 1203, 21, [1] lpp., 6 nenumurētas lpp. ielīmes : kartes ; 21 cm. — Ietver 
konkordanci un vārdnīcu. — ISBN 978-9934-592-09-6 (iesiets) (melni vāki).
UDK	 27-23

Kopkataloga Id: 001070639
Bībele / Bībeles tulkošanas komisijas koordinators Juris Cālītis ; Vecās Derības 
tulkotāji: Uldis Bērziņš, Laila Čakare, Enoks Neilands, Knuts Skujenieks, Ilmārs 
Zvirgzds ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis Zeps ; valodu kon-
sultantes: Maija Baltiņa, Ināra Ķemere ; literārā redaktore Milda Klampe ; vāka 
mākslinieciskais noformējums: Agata Muze. — [Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, 
2021. — 1271, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : kartes ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-592-08-9 (iesiets) (tumši zili vāki).

A n o t ā c i j a :  Šis tulkojums ir trešais nozīmīgākais Bībeles izdevums latviešu valodā pēc 
Ernsta Glika veiktā pirmā Bībeles tulkojuma latviešu valodā (Jaunā Derība — 1685. gadā, Vecā 
Derība- 1689.g.) un emigrācijā tapušā Bībeles 1965. gada izdevuma.

UDK	 27-23

Kopkataloga Id: 001070564
Ceļš = The Way : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģij-
pētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums / redakcijas kolēģija: Dr.phil. Valdis 
Tēraudkalns (atbildīgais redaktors), Dr.phil. Normunds Titāns, Dr.theol. Dace Ba-
lode [un vēl 9 redaktori] ; latviešu valodas redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas 
redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Ilze Stikāne ; iekšlapu dizains: Ilze 
Stikāne, Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021].

Nr. 72 (2021). — 189 lpp. ; 24 cm. — „ISSN 1407-7841”—Titullapas otrā pusē. — 
Redaktori arī: Dr.art. Deniss Hanovs, Dr.theol. Ralfs Kokins, Dr.theol. Elizabete 
Taivāne u.c. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  „Ceļš” ir LU Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēstu-
risks recenzēts izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju. Žurnāla raksti atrodami arī  EBSCO 
datubāzē. Jaunākajā numurā iespējams izlasīt aktuālākos pētījumus par sievietēm kristīgajā tra-
dīcijā, luterānismu dažādos vēsturiskajos kontekstos, baptismu, sūfismu, sociālajām zinātnēm un 
Bībeli, kā arī ekoloģiju un teoloģiju.

UDK	 2(082)+14(082)

Kopkataloga Id: 001068388
Ceļš = The Way : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģij-
pētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums / redakcijas kolēģija: Dr.phil. Valdis 
Tēraudkalns (atbildīgais redaktors), Dr.phil. Normunds Titāns, Dr.theol. Dace Ba-
lode [un vēl 9 redaktori] ; latviešu valodas redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas 
redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Ilze Stikāne ; iekšlapu dizains: Ilze 
Stikāne, Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021].

Nr. 72 (2021). — 1 tiešsaistes resurss (192 lp., PDF) ; 2,42 MB. — Redaktori 
arī: Dr.art. Deniss Hanovs, Dr.theol. Ralfs Kokins, Dr.theol. Elizabete Taivāne 
u.c. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kumi angļu valodā.

UDK	 2(082)+14(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070641
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070639
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070564
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001068388
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Kopkataloga Id: 001070131
Hess, Brūss. Cerība grūtībās / Brūss Hess ; tulkoja Ilgvars Vērmalis ; rediģēja 
Rita Priedīte ; Ginta Veilanda vāka dizains. — [Rīga] : Libri Style, 2021. — 139, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Hope through Hardship. — ISBN 978-9934-602-05-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pārsteidzošais Dieva Vārds, kas atjauno, apgaismo un dod gudrību, kas ir mū-
žīgs un dara sirdi priecīgu, ir bijis iedvesmas avots autoram. Grāmatā apkopotas mācītāja Brūsa 
Hesa svētrunas no cikla „Cerība grūtībās”, kas sludināts Vaildvudas draudzē Normanā (ASV) un 
latviešu valodā atskaņotas Latvijas Kristīgā radio raidījumā „Dārgumi katrai dienai”.

UDK	 277.4-287

Kopkataloga Id: 001070109
Hiršs, Ilmārs. Uzvarētāja ceļš : pārdomas par garīgo pieaugšanu / Ilmārs Hiršs ; 
literārā redaktore Sigita Hirša ; mākslinieks Gints Veilands. — [Rīga] : Libri Style, 
2021. — 415 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 415. lpp. — ISBN 978-9934-8653-5-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kristietība pēc savas būtības nav sastingušu dogmu mācība, bet nepārtraukts 
garīgās dzīves dinamiskas attīstības un pilnveidošanās ceļš, svēttapšanas un uzvarētāja ceļš, kas 
pakāpeniski ved cilvēku tuvāk Dievam. Grāmatu var izmantot kā palīglīdzekli kristieša pieaugša-
nas ceļā. Grāmatas centrālo daļu veido nodaļa „Dieva skolā”, kurā apskatīti 30 atsevišķi pieaug-
šanas aspekti, kas ļauj šo nodaļu izmantot nesteidzīgām pārdomām un studijām viena mēneša 
garumā.

UDK	 27-584

Kopkataloga Id: 001070549
Ipolīts Muaka Lusavu. Dziedināšanas lūgšanas: no izmisuma līdz priekam / 
Tēvs Ipolīts Muaka Lusavu ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tul-
kojusi Inese Gagaine ; vāka apstrāde: Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības Straumes, 
2021. — 69 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosau-
kums: Prières de guérison: de la détresse à la joie. — ISBN 978-9984-874-75-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izmisums ir sāpīga situācija. Grāmatā atradīsim daudz dziedināšanas lūgša-
nu, kas var palīdzēt uzvarēt izmisumu un no jauna atgūt zaudēto prieku.

UDK	 271.2-534.3

Kopkataloga Id: 001070534
Janga, Sāra. Brīdis ar Jēzu : katru gada dienu / Sāra Janga ; izdevuma redaktore 
Ilze Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; vāka apstrāde: 
Ainārs Vanags. — Rīga : Dzīvības Straumes, 2021. — 223 lpp. ; 20 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Un moment avec Jésus. — ISBN 978-9984-874-76-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai Dieva klātbūtne ir neiespējama? Bet varbūt pašsaprotama? Realitāte, kas 
mums jāapzinās arvien vairāk? Dziļas ilgas, kas tā arī netiek remdētas? Īsi, iedrošinoši vēstīju-
mi — vērtīgam dienas iesākumam.

UDK	 27-534.4

Kopkataloga Id: 001070536
Paīsijs Svētkalnietis, Sirdsskaidrais. Kaislības un tikumi / Sirdsskaidrais Paī-
sijs Svētkalnietis ; redakcija: Artūrs Letūrs ; tulkojums no krievu valodas: Bruno 
Falks ; mākslinieciskais noformējums: Artūra Letūra birojs. — Latvija : EIKON, 
2021. — 351, [1] lpp. ; 17 cm. — Oriģinālnosaukums: Страсти и добродетели. — 
ISBN 978-9934-8698-2-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Svētlaimīgā piemiņā starecs Paīsijs ir teicis: „Ir viens tikums — pazemība, 
bet, tā kā jūs to nesaprotat, tad klāt pielikšu arī mīlestību. Bet vai tad tajā, kurā ir pazemība, nav 
arī mīlestība?” Šīs „tikumu māsas,” kā Viedais dēvēja pazemību un mīlestību, ir garīgās dzīves 
fundaments, jo tās cilvēkam piesaista Dieva Žēlastību un no tām rodas visi pārējie tikumi. Vien-
kārši kultivējiet pazemību un mīlestību, un, tikko šie tikumi attīstīsies, lepnība un ieļaunojums 
zaudēs spēku, un kaislības agonijā kritīs.

UDK	 27-423.58+27-423.7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070131
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070109
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070549
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070534
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070536
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Kopkataloga Id: 001070628
Plett, Ludmila. Kad dvēsele raud / Ludmila Plett ; tulkotāja Dace Balode. — Pir-
mais izdevums. — [Rīga] : Misija „Dzīvie ūdeņi”, 2021. — 272 lpp. ; 21 cm. — (Dvē-
seļu aprūpe ; otrā grāmata). — Bibliogrāfija: 272. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Когда плачет душа.

A n o t ā c i j a :  Pazīstamās autores Ludmilas Pletas grāmata par dažādiem dvēseles pārdzī-
vojumiem un jautājumiem, par vientulību un ciešanām. Grāmata domāta tiem, kuri cieš un mo-
kās, kuru sirdis ir savainotas un salauztas, bet acis — asaru pilnas.

UDK	 27-584

Kopkataloga Id: 001070582
Tveitereids, Knuts. Iepazīsti Bībeli gada laikā / Knuts Tveitereids ; no norvēģu 
valodas tulkojusi Agrita Otomere ; redaktore Inta Rozenvalde ; dizains un ilustrā-
cijas: Eivind Stoud Platou. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2021]. — 1 sējums 
(nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: En helt overkom-
melig Bibel. — ISBN 978-9934-592-12-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Uz šīs grāmatas vākiem aplūkojami dažādi Jēzus atveidojumi. Jēzus ir tuvs 
visiem kristiešiem visās tautās, un cilvēki viņu iztēlojas atšķirīgi. Smaidošais Jēzus ir ieraudzīts 
uz kāda cietuma sienas Korejā — ieslodzītie Jēzu iztēlojās šādi. Jēzū viņi bija atraduši prieku, 
neatkarīgi no tā, cik drūma bija viņu situācija. Arī grāmatas 365 lappusēs, kas veltītas katrai gada 
dienai, lasītājs atradīs prieku, ko sniegs iepazīšanās ar svarīgākajiem Bībeles fragmentiem. 

UDK	 27-277

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070628
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070582
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001070019
Lāce, Madara. Sociālās zinības un vēsture 4. klasei / Madara Lāce, Ineta Upenie-
ce, Ilze Vaivode ; redaktores: Egina Birzgale, Ineta Upeniece ; ilustratore Diāna 
Siliņa ; recenzente Agnese Sarkane ; dizaineri: Laila Dambīte, Jānis Gribusts, Ed-
gars Zvirgzdiņš. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2021.

Otrā daļa. — 95, lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Mācību grāmatai pielīdzināta 
darba burtnīca. — ISBN 978-9984-11-595-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmatai pielīdzinātā darba burtnīca divās daļās „Sociālās zinības 4. 
klasei” ietilpst komplektizdevumā „Sociālās zinības 4.-6. klasei” un ir izmantojama kopā ar vie-
dtēmām, kas apkopotas mācību platformā www.soma.lv. Izdevuma otrajā daļā ir iekļauti temati 
„Kāpēc cilvēki lepojas ar savu kopienu?” un „Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi?”.

UDK	 3(075.2)+94(075.2)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001070958
Saskinds, Daniels. Pasaule bez darba : tehnoloģijas, automatizācija un kā mums 
uz tām reaģēt / Daniels Saskinds ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; lite-
rārā konsultante Renāte Punka ; mākslinieks Vilmārs Blūms. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, [2021]. — 288 lpp. : diagrammas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [267.]-280. lpp. 
un piezīmēs, personu rādītājs: [282.]-285. lpp. — Oriģinālnosaukums: A World 
without Work. — ISBN 978-9984-23-877-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jaunas tehnoloģijas vienmēr izraisījušas bailes, ka strādājošos cilvēkus aiz-
stās mašīnas. Gadsimtiem ilgi šīs bažas izrādījušās nepamatotas, un daudzu ekonomistu ieskatā 
tā tas ir arī šodien. Taču D. Saskinds mums demonstrē, ka šoreiz situācija ir citāda. Mākslīgā 
intelekta straujā attīstība patiešām rada draudus gandrīz visās nodarbinātības jomās. Mašīnas 
spēj izpildīt daudzus uzdevumus, kas vēl nesen tām nebija pa spēkam — diagnosticēt slimības, 
sastādīt juridiskus dokumentus, veidot jaunāko ziņu pārskatus un pat komponēt mūziku. Mūs-
dienās tehnoloģiskā bezdarba draudi kļūst par realitāti.

UDK	 316.422

32  Politika

Kopkataloga Id: 001069706
Mikltvaits, Džons. COVID-19 trauksmes zvans : kā pandēmija atsedza Rietumu 
pasaules trūkumus, un kā tos novērst / Džons Mikltvaits, Eidrians Vuldridžs ; no 
angļu valodas tulkojusi Aiga Jansone ; priekšvārda autors Pauls Raudseps ; re-
daktore Ieva Lešinska-Geibere. — [Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, 
[2021]. — 175 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: [167.]-175. lpp. — Oriģinālno-
saukums: The Wake-Up Call: why the Pandemic Has Exposed the Weakness of the 
West, and How to Fix it. — ISBN 978-9934-8932-1-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Covid-19 pandēmija parādījusi, ka valdības lomai atkal ir izšķiroša nozīme. 
Krīzes apstākļos gudra un uzņēmīga vai nekompetenta un neizlēmīga valdība patiesībā ir star-
pība starp tās valsts pilsoņu dzīvību un nāvi. Šī grāmata ir gan kā atsvaidzinošs un provokatīvs 
mūsdienu politiskās vēstures rezumējums, gan kā modinātājzvans rietumvalstu līderiem un val-
dībām apzināties pandēmijas atsegto problēmu dziļumu un vēl lielākos izaicinājumus, ar ko Rie-
tumu pasaule saskarsies, ja šīs problēmas netiks risinātas.

UDK	 32(4+7)”20”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070019
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070958
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069706
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Kopkataloga Id: 001070388
Skrūtons, Rodžers. Kā būt konservatīvam / Rodžers Skrūtons ; tulkotājs Kriš-
jānis Lācis ; redaktori: Agnese Irbe, Arturs Hansons, Jāzeps Baško ; vāka māksli-
nieks Arvils Feldmanis ; pēcvārds: Dr.phil. Raivis Bičevskis. — Liepāja : Kodoka, 
[2021]. — 282 lpp. ; 22 cm. — (Leukothea. Konservatīvās domas bibliotēka ; 1. 
sējums). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un alfabētiskais rādītājs: [275.]-
282. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: How to be a Con-
servative. — ISBN 978-9934-9049-0-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Britu filozofs Rodžers Skrūtons iepazīstina lasītājus ar tādu konservatīvismu, 
kas solās būt patīkams pārsteigums tiem, kuri par „konservatīvismu” ir sprieduši pēc Latvijas t.s. 
konservatīvo politisko spēku piedāvājuma. Skrūtona konservatīvisms nav ideoloģija vai pareizo 
atbilžu saraksts. Tas balstās izpratnē par cilvēka dabu, par to cilvēkam dārgo, kas saņemts man-
tojumā no iepriekšējām paaudzēm un kuru ir vērts nodot tālāk. Nošķirot derīgo no nederīgā un 
patieso no nepatiesā, viņš raksta gan par sociālismu, gan internacionālismu, gan multikulturālis-
mu, gan arī nacionālismu, vides aizsardzību un pašu konservatīvismu.

UDK	 32:1

323  Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 001070244
Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas 
veidošanu : kolektīvā monogrāfija / zinātniskās redaktores un ievada autores: 
Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde, Sigita Struberga ; recenzenti: Ph.D. Juris Pupče-
noks, Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu tekstu literā-
rā redaktore Katrīna Baltmane ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 278 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija: 265.-273. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Rakstu anotācijas latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-728-5 (brošēts).
UDK	 323.2(474.3)(082)+36(474.3)(082)+316.334.3(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001067355
Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas 
veidošanu : kolektīvā monogrāfija / zinātniskās redaktores un ievada autores: 
Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde, Sigita Struberga ; recenzenti: Ph.D. Juris Pupče-
noks, Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu tekstu literārā 
redaktore Katrīna Baltmane ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (273 lp., PDF) : diagrammas, 
tabulas ; 3,19 MB. — Bibliogrāfija: 260.-268. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Rakstu 
anotācijas latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-729-2 (PDF).
UDK	 323.2(474.3)(082)+36(474.3)(082)+316.334.3(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001070649
Turčinskis, Zigmārs. Ziemeļlatgales „Neatkarības vienība” : pretošanās pa-
domju okupācijai, 1947.-1954. gads / Zigmārs Turčinskis ; zinātniskā konsultante 
Inese Dreimane ; māksliniece Aija Andžāne ; kopsavilkums angļu valodā: Elīza 
Turčinska, Līva Kukle ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; pēcvārds: Dr. Artis 
Pabriks. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 574, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, por-
treti, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 555.-[563.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, 
rādītājs: 545.-554. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-15-909-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vēsturnieks Zigmārs Turčinskis savu jaunāko pētījumu ir veltījis pretošanās 
kustībai pret padomju okupāciju Latvijā, ko īstenoja nacionālo partizānu Ziemeļlatgales „Neatka-
rības vienība”. Tas ir dokumentos un liecībās balstīts stāsts par šīs partizānu organizācijas izveidi, 
darbību un bojāeju, vēstot arī par citām apkārtnes grupām. Monogrāfija ir tapusi kā veltījums, 
atzīmējot 75. gadadienu, kopš Ziemeļlatgalē sākās pirmās nacionālo partizānu cīņas.

UDK	 323.26(474.38)”1947/1954”+94(474.38)”1947/1954”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070388
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070244
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067355
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070649
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327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 001064033
Baltic Cyber Resilience / editors: Olevs Nikers, Otto Tabuns ; cover art: Emīls 
Garjānis. — Riga : Baltic Security Foundation, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp., 
PDF) ; 650,08 KB. — Autori: William Watson, Matthew Thomas, Olevs Nikers, 
Franklin Holcomb. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-
425-5 (PDF).
UDK	 327:004(474)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001070414
Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā / Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā ; juridis-
kā redaktore Signe Terihova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska ; 
priekšvārds: Ph.D. Ineta Ziemele. — Otrais papildinātais izdevums. — Rīga : Tie-
su namu aģentūra, 2021. — 542 lpp. ; 22 cm. — Autori: Sandra Garsvāne, Anhelita 
Kamenska, Ieva Leimane-Veldmeijere, Egils Levits, Mārtiņš Mits, Nils Muižnieks, 
Alla Spale, Ineta Tāre, Ineta Ziemele. — Bibliogrāfija: [467.]-539. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-89-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata bija pirmais darbs atjaunotajā Latvijā, kas deva iespēju lasītājam 
saprast, kas ir cilvēktiesības un kā valsts pārvaldei un tiesām cilvēktiesības ir jāpiemēro praksē. 
20 gadu laikā kopš pirmā izdevuma ir nostiprinājusies gan cilvēktiesību teorija, gan arī prakse. 
Latvijas tiesiskums un cilvēktiesību aizsardzība ir attīstījusies pozitīvā virzienā, paņemot labāko 
no starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām, tai skaitā Eiropas Cilvēktiesību tiesas un ANO ko-
mitejām, kas uzrauga attiecīgos starptautiskos līgumus.

UDK	 341.231.14+342.7(474.3)

Kopkataloga Id: 001069654
Civillikums. — 13. izdevums. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2021. — 448 lpp. : tabu-
las ; 21 cm. — Civillikums un pārējie tiesību akti ar grozījumiem, kas izsludināti 
līdz 08.11.2021. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-840-68-0 
(iesiets).
UDK	 347(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001070409
Treimane, Inese. Juridiskie teksti latviešu valodā : tradīcijas sākotne un rediģē-
šanas principi / Inese Treimane ; recenzenti: Dr.habil. philol. Andrejs Veisbergs, 
Dr.iur. Anda Smiltēna ; redaktore Astra Feldmane ; vāka dizaina autore Līga 
Krēže. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2021. — 158, [1] lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, portreti ; 21 cm. — Vāka noformējumā izmantots Ivara Heinrihsona mākslas 
darbs „Dons Kihots. Cīņa ar dzirnavām”. — Bibliogrāfija: 149.-[159.] lpp. — ISBN 
978-9984-829-95-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  I. Treimanes grāmata ir pirmais izdevums, kas veltīts latviešu valodā tapušo 
juridisko tekstu tradīcijai saistībā ar kvalitātes un rediģēšanas jautājumiem, sniedzot ieskatu šo 
tekstu vēsturē, to izstrādes teorētiskajās nostādnēs un daloties pieredzē un ieteikumos par tek-
sta kvalitātes uzlabošanas iespējām un racionālām darba metodēm. Izdevums var būt noderīgs 
palīgs juridisko tekstu izstrādātāju, tulkotāju un redaktoru darbā un topošo nozares speciālistu 
izaugsmē.

UDK	 340.113+811.174’373.46

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001064033
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070414
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069654
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070409
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Kopkataloga Id: 001065754
Veikša, Ingrīda. Autortiesības digitālajā laikmetā : monogrāfija / Ingrīda Veik-
ša ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Grasis, Dr.iur. Vladas Tumalavičius. — Rīga : Bizne-
sa augstskola Turība, 2021. — 457 lpp. ; 20 cm. — (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 
41). — Bibliogrāfija: 436.-457. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu va-
lodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-543-33-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā apkopoti materiāli, kurus autore gatavojusi gan dalībai konfe-
rencēs, gan publicēšanai starptautiskajos zinātniskajos žurnālos, gan diskusijām ar autortiesību 
speciālistiem, gan arī vienkārši izteikusi savu viedokli par sabiedrībai aktuāliem tematiem. Katrā 
rakstā rūpīgi analizēti gan literatūras avoti, gan tā brīža normatīvie regulējumi un tiesu prakse. 
Monogrāfija veltīta intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, pievēršot uzmanību autortiesībām, 
bet citus intelektuālā īpašuma veidus (preču zīmes, patentus, dizainparaugus u.c.) atstājot turp-
mākajiem pētījumiem.

UDK	 347.77/.78

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 001069365
Lielpēters, Eduards. Opportunities and Limitations of Digital Democracy in 
Latvia : doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in 
economics and business / Eduards Lielpēters ; supervisor Dr.oec. Biruta Sloka ; 
University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. — Riga : 
[izgatavotājs nav zināms], 2021. — 204 lp. : diagrammas, tabulas ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 178.-193. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 351(474.3)(043)+316.653(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001069366
Lielpēters, Eduards. Opportunities and Limitations of Digital Democracy in 
Latvia : summary of doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree 
(Ph.D.) in economics and business / Eduards Lielpēters ; supervisor Dr.oec. Biru-
ta Sloka ; reviewers: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Tatjana Muravska, Dr. Ligita 
Šimanskiene ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Eco-
nomics = Digitālās demokrātijas iespējas un ierobežojumi Latvijā : promocijas 
darba kopsavilkums zinātniskā doktora (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā 
iegūšanai / Eduards Lielpēters ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Biruta Sloka ; darba 
recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Tatjana Muravska, Dr. Ligita Šiman-
skiene ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : 
University of Latvia, 2021. — 126 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934187315. — Bibliogrāfi-
ja: 121.-126. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-730-8 (brošēts).
UDK	 351(474.3)(043)+316.653(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065754
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069365
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069366
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Kopkataloga Id: 001065294
Lielpēters, Eduards. Opportunities and Limitations of Digital Democracy in Lat-
via : summary of the doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree 
(Ph.D.) in Economics and Business / Eduards Lielpēters ; supervisor Dr.oec. Biru-
ta Sloka ; reviewers: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Tatjana Muravska, Dr. Ligita 
Šimanskiene ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Eco-
nomics = Digitālās demokrātijas iespējas un ierobežojumi Latvijā : promocijas 
darba kopsavilkums zinātniskā doktora (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā 
iegūšanai / Eduards Lielpēters ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Biruta Sloka ; darba 
recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Tatjana Muravska, Dr. Ligita Šiman-
skiene ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : 
University of Latvia, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (127 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 2,38 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934187308. — Bibliogrāfija: 122.-127. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, datnes noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-
18-731-5 (PDF).
UDK	 351(474.3)(043)+316.653(474.3)(043)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001069719
Žune, Inese. Saviļņoti mūzikā : Jūrmalas Mūzikas vidusskola sešos gadu desmi-
tos / Inese Žune ; zinātniskā un literārā redaktore Baiba Jaunslaviete ; mākslinie-
ce Arta Ozola-Jaunarāja ; kopsavilkuma tulkotāja angļu valodā Margarita Liskma-
ne. — [Jūrmala] : Jūrmalas Mūzikas vidusskola, [2021]. — 199, [1] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 21×27 cm. — Bibliogrāfija: 167.-172. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-411-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2020./2021. mācību gadā Jūrmalas Mūzikas vidusskola atzīmēja skolas 60 
gadu jubileju ar vadmotīvu „Saviļņoti mūzikā”. Ar tādu pašu nosaukumu, vainagojot skolas jubi-
lejas gadu, klajā laista grāmata, kas ietver sevī skolas izaugsmes un pārmaiņu stāstus, atminas iz-
cilākos pedagogus, audzēkņus un notikumus, godina personības, kas veidojušas skolas attīstības 
ceļu pagātnē un mūsdienās.

UDK	 373.6:78(474.362.4)(091)

39  Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.  
Tautu dzīve. Folklora

Kopkataloga Id: 001069344
Horna, Elīna. Mana Saka / Elīna Horna ; teksta redaktore, literārā konsultan-
te Beatrise Reidzāne ; māksliniece Agnese Blaubārde ; vāka noformējums: Ine-
se Gura ; tulkojums angļu valodā: Raitis Borgs un Ilze Ozoliņa ; teksts: Beatrise 
Reidzāne, Marita Horna, Lia Mona Ģibiete. — [Priekuļu novads] : Sava grāmata, 
[2021]. — 507 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, notis, portreti ; 27 cm. — Resurss 
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Grāmatas beigās skaidro-
jošā vārdnīca folkloras leksikai. — Bibliogrāfija: 503.-506. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu valodā, ievads arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-604-
25-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autore ir novadpētniece Elīna Horna, kas apkopojusi gan Sakas 
novada tautasdziesmu un vēstītājas folkloras materiālus, gan arī novada mūzikas folkloru, tautas 
tērpu veidus un etnogrāfiskos materiālus. Autore rūpīgi aprakstījusi katru folkloras un etnoloģi-
jas vienību, minot Latviešu folkloras krātuves reģistra numuru, pierakstītāja vārdu, teicēju un to, 
kādam žanram pieskaitāma tekstā citētā vienība. Lasītāju ērtībām izveidots īpašs reģistrs grā-
matas beigās.

UDK	 39(474.3)+398(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001065294
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069719
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069344


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 1, 1.–15. janvāris

17

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001070971
Pakalns, Guntis. Almas Makovskas pasakas / sastādītājs, priekšvārda, pēcvārda 
un komentāru autors Guntis Pakalns ; māksliniece Gita Treice ; redaktore Ieva 
Jansone ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Lat-
viešu folkloras krātuve. — Rīga : Zinātne, [2021]. — 301, [1] lpp. : ģenealoģiskā 
tabula, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Novadu folklora). — Resurss sagatavots 
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-599-24-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sērijā „Novadu folklora” šī ir vienpadsmitā grāmata, bet pirmā pasaku grā-
mata. Visas pasakas ierakstītas Vandzenē no teicējas Almas Makovskas (1922-2004) mutvārdu 
stāstījumu laikā no 1987. līdz 2003. gadam. Grāmatā ir 84 pasakas. Tās viņa bērnībā un jaunībā 
dzirdējusi no tēva, tēva brāļiem, mātes, arī skolā un no vietējiem stāstītājiem. Viņas dzimtā pasa-
ku stāstīšanas tradīcija saglabāta vairākās paaudzēs.

UDK	 398.21(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070971
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001070018
Ansone, Gunta. Dabaszinības 2. klasei : mācību grāmata / Guntas Ansones re-
dakcijā ; redaktores arī: Maira Gribuste, Egina Birzgale ; ilustrators Agris Bo-
brovs ; recenzente Inese Dudareva ; izdevuma dizaineri: Vilnis Laizāns, Jānis 
Gribusts, Edgars Zvirgzdiņš. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2021. — 95, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrija 2021. gadā. — Rādītājs: 94.-95. lpp. — ISBN 978-9984-11-586-3 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmatā ir šādas nodaļas: Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās? Kāpēc 
nepieciešama enerģija? Kāpēc notiek kustība? Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem? Katrā 
nodaļā ir praktiski veicami uzdevumi, pētniecības darbi un eksperimenti.

UDK	 5(075.2)

58  Botānika

Kopkataloga Id: 001071076
Skota, Keitija. Fungarium / ilustrējusi Keitija Skota ; teksta autori: Deivids L. 
Hoksvorts, Laura M. Suza, Pepeins V. Koijs, Kare Līmatainens, Toms Preskots, Lī 
Deiviss un Estere Gaja ; grāmatas dizains: Kath Grimshaw ; no angļu valodas tul-
kojusi Maija Brīvere ; zinātniskā redaktore Inita Daniēla ; literārā konsultante 
Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
38 cm. — (Laipni lūgti muzejā). — Rādītājs: 62.-63. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Fungarium. — ISBN 978-9984-23-855-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis muzejs ir vienmēr atvērts un var lepoties ar izcilāko sēņu kolekciju pa-
saulē. Sēnes ir visnoslēpumainākie un vismazāk izpētītie organismi uz Zemes — mikroskopiskas 
un milzīgas, spocīgas un fantastiski skaistas — tās ir visur. Uzzini vairāk par sēņu apbrīnojamo 
daudzveidību, izsmalcinātajām formām un lomu mūsu dzīvē. Vai esi dzirdējis par zombijsēnēm, 
kas var ieperināties kukaiņu ķermenī un to kontrolēt? Kā sēnes izmanto medicīnā un pārtikas 
ražošanā? Kā tās vairojas un sadarbojas ar augiem?

UDK	 582.28(02.053.2)+635.8(02.053.2)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001071083
Vaita, Tīgana. Oceanarium / ilustrējusi Tīgana Vaita ; teksta autore Lavdeja Tri-
nika ; dizains: Nathalie Eyraud ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; zi-
nātniskais konsultants Māris Lielkalns ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 38 cm. — (Laipni 
lūgti muzejā). — Rādītājs: 94.-95. lpp. — Oriģinālnosaukums: Oceanarium. — 
ISBN 978-9984-23-866-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis muzejs ir atvērts visu diennakti un var lepoties ar izcilāko jūras iemītnie-
ku kolekciju pasaulē, sākot no mikroskopiskām planktona sīkbūtnēm līdz lielākajam dzīvniekam, 
kāds jebkad dzīvojis uz mūsu planētas. Kā dziļūdens iemītnieki izstaro gaismu tumšajās dzīlēs? 
Ko ēd zilais valis? Kad izveidojušies okeāni un kādus noslēpumus tie glabā? Iepazīsti pasaules 
okeānu visā tā diženumā!

UDK	 591.541(26)(02.053.2)+591.9(26)(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070018
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071076
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071083
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001069674
Atbilde īstajā brīdī / sastādītājs Andis Užāns ; literārais redaktors Jānis Loja ; 
vāka māksliniece Iveta Bambere ; priekšvārds: Gunta Andžāne. — Rīga : Medi-
cīnas apgāds, [2021]. — 214, [1] lpp. ; 21 cm. — Grāmata izdota ar Latvijas ārstu 
psihoterapeitu asociācijas (LĀPA) atbalstu. — ISBN 978-9934-573-26-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata kādam būs ceļvedis sava jautājuma risināšanai, citam — ieskats 
psihoterapeita un pacienta darba attiecībās, vēl citam — pamudinājums sākt savas dzīves inven-
tarizāciju ar perspektīvu veselīgākai un priecīgākai dzīvei.

UDK	 615.851

Kopkataloga Id: 001070573
Kalniņš, Artis. Comparison of Treatment Methods for Coronary Heart Disease 
in Patients with Chronic Total Coronary Artery Occlusions : summary of the doc-
toral thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.), sector — clinical medicine, 
sub-sector — cardiology / Artis Kalniņš ; supervisors: Dr.med. Aivars Lejnieks, 
Dr.med. Andrejs Ērglis ; official reviewers: Dr.med. Oskars Kalējs, Dr.med. Ainārs 
Rudzītis, Ph.D. Sergey Furkalo ; Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš 
University, 2021. — 65 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 60.-64. lpp.
UDK	 616.132.2(043)

Kopkataloga Id: 001070575
Kalniņš, Artis. Koronārās sirds slimības ārstēšanas metožu salīdzinājums pa-
cientiem ar hroniskām totālām koronāro artēriju oklūzijām : promocijas darba 
kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, no-
zare — klīniskā medicīna, apakšnozare — kardioloģija / Artis Kalniņš ; darba 
vadītāji: Dr.med. Aivars Lejnieks, Dr.med. Andrejs Ērglis ; oficiālie recenzenti: Dr.
med. Oskars Kalējs, Dr.med. Ainārs Rudzītis, Ph.D. Sergey Furkalo ; Rīgas Stradiņa 
universitāte — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 67 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 62.-66. lpp.
UDK	 616.132.2(043)

Kopkataloga Id: 001070572
Kalniņš, Artis. Koronārās sirds slimības ārstēšanas metožu salīdzinājums pa-
cientiem ar hroniskām totālām koronāro artēriju oklūzijām : promocijas darbs 
zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā 
medicīna, apakšnozare — kardioloģija / Artis Kalniņš ; darba vadītāji: Dr.med. Ai-
vars Lejnieks, Dr.med. Andrejs Ērglis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izga-
tavotājs nav zināms], 2021. — 116 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 97.-109. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 616.132.2(043)

Kopkataloga Id: 001070569
Krustiņš, Uldis. Ārstēšanas rezultātu salīdzinājums pēc spieķkaula distālo ar-
tikulāro lūzumu osteosintēzes ar artroskopiski kontrolētām iekšējās un ārējās 
fiksācijas metodēm : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda 
„zinātnes doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnoza-
re — ortopēdija / Uldis Krustiņš ; darba vadītājs Dr.med. Andris Jumtiņš ; zi-
nātniskais konsultants Dr.med. Mārtiņš Kapickis ; oficiālie recenzenti: Dr.med. 
Pēteris Studers, Dr.med. Konstantīns Kalnbērzs, Dr.habil.med. Narunas Porva-
neckas ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. — 
102 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 95.-100. lpp.
UDK	 616.717.5(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070573
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070575
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070572
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070569
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Kopkataloga Id: 001070565
Krustiņš, Uldis. Ārstēšanas rezultātu salīdzinājums pēc spieķkaula distālo ar-
tikulāro lūzumu osteosintēzes ar artroskopiski kontrolētām iekšējās un ārējās 
fiksācijas metodēm : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes dok-
tors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — ortopēdija / 
Uldis Krustiņš ; darba vadītājs Andris Jumtiņš ; zinātniskais konsultants Dr.med. 
Mārtiņš Kapickis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2021. — 142 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 120.-
126. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 616.717.5(043)

Kopkataloga Id: 001070568
Krustiņš, Uldis. Comparison of the Results after Arthroscopically Assisted Sur-
geries of the Articular Distal Radius Fractures with Internal and External Fixa-
tion Methods : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree 
„Doctor of Science (Ph.D.)”, sector — clinical medicine, sub-sector — orthopa-
edics / Uldis Krustiņš ; scientific supervisor Dr.med. Andris Jumtiņš ; scientific 
consultant Dr.med. Mārtiņš Kapickis ; official reviewers: Dr.med. Pēteris Studers, 
Dr.med. Konstantīns Kalnbērzs, Dr.habil.med. Narunas Porvaneckas ; Rīga Stra-
diņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2021. — 106 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 99.-104. lpp.
UDK	 616.717.5(043)

Kopkataloga Id: 001070308
Lazdiņa, Sintija. Latviešu dzemdību stāsti / Sintija Lazdiņa ; redaktore Ilva 
Priedniece ; ilustratore Laura Gaile ; vāka dizains: Līga Dubrovska. — [Rīga] : [IT 
crew], [2022]. — 247 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-23-481-1 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir apkopoti stāsti par dažādu dzemdību pieredzi — gan mierpilnu 
un apgarotu, kad viss noris rimti un plūstoši, gan trauksmainu, kad vienam negaidītam pavēr-
sienam seko nākamais, gan humora pilnu, gan smeldzīgu. Pateicoties lielajai sieviešu atsaucībai, 
kuras iesūtīja savus stāstus, lai taptu šī grāmata, tā parāda dzemdības visā to daudzveidībā un 
palīdz apzināties, ka dzemdību gaita ir neparedzama.

UDK	 618.2

Kopkataloga Id: 001070966
Ramosa, Eimija. Keto diēta iesācējiem : izsmeļoša keto dzīvesveida rokasgrā-
mata / Eimija Ramosa ; redaktore Margita Krasnā ; tulkojums latviešu valodā: 
Sintija Zariņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 159, [1] lpp. : ilustrācijas, tabu-
las ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 147.-[152.] lpp. un rādītāji: 153.-[160.] lpp. — Oriģināl-
nosaukums: The Complete Ketogenic Diet for Beginners. — ISBN 978-9934-0-
9552-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pētījumos atklāts, ka, ievērojot ketogēno (keto) diētu, cilvēkiem ir izdevies 
uzlabot veselību un iegūt tievāku vidukli. Atbilstoši keto diētas pamatprincipam uzturā jālieto 
mazāk ogļhidrātu, bet vairāk tauku. Tātad tievētājs ar prieku var turpināt baudīt ierasto pārtiku. 
Autore grāmatā ir iekļāvusi būtisku informāciju un precīzas norādes, ieskaitot maltīšu plānus, 
atbalstu diētas ievērošanā un veselīgas receptes, lai ēšana atbilstoši keto principiem būtu viegla.

UDK	 613.2(035)+613.3(083.12)+641.561(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070565
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070568
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070308
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070966
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Kopkataloga Id: 001069726
Svjatska, Baiba. Dzīve ar garšu : veselīga dzīvesveida ceļvedis / Baiba Svjatska ; 
māksliniece Oksana Simaņenko ; vāka dizains: Veronika Bikovska. — [Rīga] : 
Ezerrozes grāmatas, 2021. — 176 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 164.-172. lpp. — ISBN 978-9934-600-89-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Saki uz neredzēšanos striktām diētām! Laiks sevī modināt dusošo, priekpilno 
sievieti-dievieti. Šis veselīgā dzīvesveida ceļvedis palīdzēs veidot apzinātas rīcības, kļūt pašpār-
liecinātākai un izbaudīt visu, ko dari, jūtoties labi savā ķermenī. Tu iegūsi gan tādu augumu, kādu 
vēlies, gan pārliecību par sevi. Pārmaiņas, ko dos šī grāmata, paliks uz visiem laikiem un mainīs 
attieksmi pret dzīvi, ēšanu, sevi un savu ķermeni. Grāmatā atradīsi arī QR kodu. Noskenē to savā 
viedtālrunī un tiksi pie gardām receptēm, videotreniņiem un treneres padomiem!

UDK	 613.24

Kopkataloga Id: 001069668
Tautas veselības gadagrāmata / sastādītāji: Liāna Deklava, Uldis Līkops ; māk-
slinieces: Ilze Ozola, Iveta Bambere ; literārais redaktors Jānis Loja ; priekšvārds: 
Uldis Līkops. — [Rīga] : Latvijas Sarkanais Krusts : Medicīnas apgāds, [2021].

2022. — 303, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — 
Tekstu autori: Inguna Almbauere, Andrejs Bajārs, Līga Brūvere, Lolita Cibule, 
Ramona Gredzena, Diāna Jakuboviča, Alise Janševska, Inga Jurševska, Baiba 
Kauliņa, Anželika Koševacka, Ksenija Kramiča, Gundars Kuklis, Sandra Lase, 
Zane Liepiņa, Elīna Malkiela, Ērika Naglinska, Ilze Priedniece, Gunta Purvēna, 
Līga Putraima, Mariana Rižikova, Didzis Rozenbergs, Elza Sebre, Vita Skuja, 
Sabīne Šmukste, Ginta Teivāne, Artūrs Tereško, Iveta Troalika, Dace Valnere, 
Ilona Vilkoite, Līva Vītola, Aiga Zakevica, Ilona Zaremba, Sanita Zeiza. — ISBN 
978-9934-573-27-9 (brošēts).

UDK	 61(058)

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

Kopkataloga Id: 001070927
Veisbārde, Ilze. Ēd laimīgs : receptes lieliem un maziem svētkiem / Ilze Veisbār-
de ; fotogrāfe Ieva Andersone ; grāmatas dizains: Beāte Paegle ; nodaļu ievadtek-
stus pierakstīja Inga Pizāne ; tekstus pārlasīja Santa Liģere. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, [2021]. — 267, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9984-
23-882-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pavārgrāmatā atradīsiet daudz kārdinošu ideju gan ģimenes svinību galdam, 
gan pārbaudītas un Ilzes kulināres talanta cienītāju aprobētas garšas, kas iemitinājušās Veisbār-
žu mājās pēc ceļojumiem uz Vidusjūras valstīm un arī tālāk pasaulē. Krāšņajās fotogrāfijās var 
ne tikai apskatīt, kāds rezultāts sagaidāms, izmantojot konkrēto recepti, — tās ļauj kaut nedaudz 
iejusties arī svētku gaisotnē. Ilze ir pārliecināta — to uzburt nav nemaz tik grūti.

UDK	 641.566(474.3)(083.12)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001069494
Schönberger, Marius. The Performance Impact of Computer System Validation 
on the Business Value of SMEs : doctoral thesis, discipline: economics and busi-
ness, sub-discipline: business management / Marius Schönberger ; supervisors: 
Dr.oec. Tatjana Vasiljeva, Dr.sc.ing. Irina Yatskiv ; BA School of Business and Fi-
nance. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 254 lp. : ilustrācijas, diagram-
mas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 187.-203. lp.
UDK	 658.11(043)+004.415.5(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069726
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069668
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070927
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069494
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Kopkataloga Id: 001069067
Schönberger, Marius. The Performance Impact of Computer System Validation 
on the Business Value of SMEs : summary of the doctoral thesis, discipline: eco-
nomics and business, sub-discipline: business management / Marius Schönber-
ger ; supervisors: Dr.oec. Tatjana Vasiljeva, Dr.sc.ing. Irina Yatskiv ; reviewers: 
Dr.oec. Andra Zvirbule, Dr.sc.admin., Dr.tech. Andrejs Cekuls, Dr.sc. Mario Spre-
mić ; BA School of Business and Finance = Datorsistēmu validēšanas ietekme uz 
MVU snieguma biznesa vērtību : promocijas darba kopsavilkums, zinātnes no-
zare: ekonomika un uzņēmējdarbība, zinātnes apakšanozare: uzņēmējdarbības 
vadība / Mariuss Šēnbergers ; darba vadītāji: Dr.oec. Tatjana Vasiljeva, Dr.sc.ing. 
Irina Yatskiv ; recenzenti: Dr.oec. Andra Zvirbule, Dr.sc.admin., Dr.tech. Andrejs 
Cekuls, Dr.sc. Mario Spremić ; Banku augstskola. — Riga : BA School of Business 
and Finance, 2021. — 136 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 128.-
136. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 
978-9984-705-53-8 (brošēts).
UDK	 658.11(043)+004.415.5(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069067
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001070625
Kandinskis, Vasilijs. Par garīgo mākslā. Jo īpaši glezniecībā / Vasilijs Kandins-
kis ; no vācu valodas tulkojusi Linda Gediņa ; literārā redaktore Laura Slišāne ; 
tulkotājas pēcvārds ; mākslinieciskais noformējums: Līva Kalniņa. — [Rīga] : 
Bolderāja, 2021. — 126 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Oriģinālnosaukums: Über das Geistige in der Kunst. — ISBN 978-9934-
8995-2-2 (brošēts).
UDK	 7.01

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001070287
Mašnovskis, Vitolds. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdi-
ja / autors, sastādītājs Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Dr.art. Agnese Berghol-
de-Volfa, Māra Siliņa ; tulkotājas vācu valodā: Agnese Bergholde-Volfa, Christina 
Runce ; māksliniece Inta Bērente-Strenga ; priekšvārds: Kristīne Zaļuma. — Rīga : 
DUE, 2021.

IV [4. sējums], N-Š. — 398 lpp. : ilustrācijas, karte, plāni, portreti ; 31 cm. — 
Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 
396.-398. lpp. — Teksts latviešu valodā, satura rādītājs, priekšvārdi un pa-
skaidrojumi pie attēliem arī vācu valodā. — ISBN 978-9934-8999-1-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ceturtajā enciklopēdijas sējumā apkopoti 123 muižu apraksti alfabētiskā se-
cībā no burta N līdz Š. Vispirms tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums, 
tad īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un beigas. Seko kungu mājas vai pils 
būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un parka raksturojums.

UDK	 728.83(474.3)(031)

73  Tēlniecība

Kopkataloga Id: 001070328
Dumpe, Arta. Dzīve mākslā / Arta Dumpe ; Baibas Gustes priekšvārds ; redak-
tore Ieva Jansone ; mākslinieks Aldis Aleks. — Rīga : Zinātne, [2021]. — 207 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Personu rādītājs: 202.-207. lpp. — ISBN 978-9934-
599-17-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Arta Dumpe ir spilgta gan kā personība, gan kā izcila tēlniece. Viņas radošais 
mūžs ir kā saikne starp latviešu pirmajiem profesionālajiem māksliniekiem un mūsdienām, jo 
viņa ir mācījusies pie Jēkaba Bīnes, Teodora Zaļkalna, Kārļa Jansona, Emīla Meldera un Kārļa 
Zemdegas, kurš studentiem mācījis „nebūt mēmiem!”. Arta Dumpe to ir iegaumējusi, un viņas 
darbus raksturo spēcīgs formu izteiksmīgums ar ārēju vai iekšēju dinamiku, kurā izpaužas arī 
mākslinieces patiesums un aizrautība. A. Dumpes daiļrade ir bagāta ar dažādiem aspektiem, tā ir 
tikpat daudzšķautņaina kā viņas personība, kuru precīzāk varam izprast šajā grāmatā apkopota-
jās mākslinieces atmiņās.

UDK	 73.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070625
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070287
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070328
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745/749  Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.  
Lietišķā māksla

Kopkataloga Id: 001070465
Lazdiņa, Aija. Darbiņi visam gadam / Aija Lazdiņa, Elza Apse ; foto un ilustrā-
cijas: Mārtiņš Rudzītis un Artūrs Krūmiņš ; literārā redaktore Rita Cielēna. — 
[Rīga] : Baltais Valis, [2021]. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-
9050-4-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata noderēs bērniem un ģimenēm kā ideju krātuve radošiem, oriģinā-
liem darbiem, kas pieskaņoti gan dabas norisēm, gan dažādiem svētkiem. Te varēs gūt iedvesmu 
ātri paveicamiem darbiņiem un nopietniem rokdarbu projektiem. Grāmata piedāvā pārveidot 
skaistās, noderīgās lietās dabā atrodamas veltes — ziedus, lapas, koku zarus, un pat dažkārt at-
kritumu tvertnei nolemtus priekšmetus.

UDK	 745.54

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001070305
Ābele, Kristiāna. Voldemārs Zeltiņš : monogrāfija / Kristiāna Ābele ; recenzenti: 
Dr.art. Aija Brasliņa, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs ; literārā redaktore Māra 
Ņikitina ; tulkotājas angļu valodā: Stella Pelše, Kristiāna Ābele ; dizains: Armands 
Zelčs. — Rīga : Neputns, [2021]. — 359 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 
26 cm. — Fotogrāfi: Kristiāna Ābele, Normunds Brasliņš, Dace Grāmatiņa, Guna 
Kreislere, Ikars Kubliņš, Oto Laiva, Liāna Liepa, Eduards Manneks, Jānis Pipars, 
Ansis Skariņš, Ādolfs Raugze, Ģirts Rība, Jānis Rieksts, Jānis Vinters. — Biblio-
grāfija: 339.-350. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 352.-359. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-601-31-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Apņēmīgu pētījumu rezultātā ir tapusi apjomīga leģendārā mākslinieka 
Voldemāra Zeltiņa monogrāfija, kas ietver gan laikmeta un radošo centienu raksturojumu, gan 
mazaplūkoto, taču zīmīgo 20. gs. sākuma jauno literātu un mākslinieku, vēlāko klasiķu, bohēmu, 
gan ieskatu paša V. Zeltiņa dzīves gaitās, gan plašu viņa atstātā mākslas mantojuma analīzi un 
vērtējumu. Grāmatā ietverti visi līdz šim apzinātie darbi. Tukšums grāmatplauktā, kas līdz šim 
disonējis ar mākslas vēsturnieku atziņām par V. Zeltiņu, nu ir aizpildīts.

UDK	 75.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001066404
Ģērmanis, Andrejs. Andrejs Ģērmanis — 80 : gleznas : albums / Andrejs Ģērma-
nis. — Rīga : Mākslas Atbalsta biedrība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : 
ilustrācijas, 98.57 MB. — ISBN 978-9934-9047-0-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Sakarā ar astoņdesmitgadi izdots Andreja Ģērmaņa gleznu albums. Visu līdz-
šinējo mūžu Andreju Ģērmani interesējuši tradicionālie žanri — ainava, portrets, klusā daba. Ir 
arī daži žanriski motīvi un pa kādam dekoratīvam mēģinājumam.

UDK	 75.071.1(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 001066403
Ģērmanis, Juris. Juris Ģērmanis — 80 : gleznas : albums / Juris Ģērmanis. — 
Rīga : Mākslas Atbalsta biedrība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : ilus-
trācijas ; 187,04 MB. — ISBN 978-9934-8230-8-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Sakarā ar astoņdesmitgadi izdots Jura Ģērmaņa gleznu albums. Mākslinieks 
gleznojis vairāk nekā pusgadsimtu, un darbu viņam ir daudz, šajā laikā gūtā pieredze rezumējas 
viņa darbos. Gleznotājs attīstījis savu ceļu divos virzienos — psiholoģiskos un reālistiskos por-
tretos, kā arī Latvijas ainavās.

UDK	 75.071.1(474.3)(084)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070465
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070305
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066404
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066403
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Kopkataloga Id: 001071547
Īvāns, Dainis. Silva Linarte 21. gadsimta ainavā / Dainis Īvāns ; sastādītājs Māris 
Čačka ; tulkotājs krievu valodā Roalds Dobrovenskis ; tulkotāja angļu valodā Irīna 
Gorkina ; māksliniece Liene Kancāne ; konsultantes: Ilona Linarte-Ruža, Dace Pu-
dāne, Sandra Maskaļova ; literārā redaktore Baiba Īvāne ; fotoreprodukciju auto-
res: Baiba Priedīte, Santa Suhanova, Olga Kariki, Svetlana Pokule. — Daugavpils : 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Vienības nams”, [2021]. — 175, [1] lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-23-533-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mūsdienu Latgales mākslinieku vidū paliekoša vieta ir Silvai Linartei — vie-
nai no izcilākajām 20. un 21. gadsimta Daugavpils un Latgales gleznotājām. Lakoniskajā, šķietami 
trauslajā glezniecības manierē radītās dabas ainavas, atmiņu fragmenti vai mākslinieciski vēstī-
jumi atklāj mākslinieces niansēto pasaules uztveri. Gan mākslinieces radošais veikums, gan ar 
to nesaraujami saistītais dzīvesstāsts ir būtiska Latvijas kultūrvēstures daļa, un tā ir iemūžināta 
šajā grāmatā.

UDK	 75.071.1(474.3)(084)

76  Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Kopkataloga Id: 001070151
Tugaļevs, Vladimirs. Vladimirs Tugaļevs : grafika periodā 1988.-1993. g. = Вла-
димир Тугалев : графика периода 1988.-1993. г. = Vladimir Tugalev : graph-
ic design in period 1988-1993 / Vladimirs Tugaļevs ; sastādītājs Leonīds Tuga-
ļevs. — [Jūrmala] : [Leonīds Tugaļevs], [2021]. — 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 
34 cm. — Nosaukums paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-23-477-4 (iesiets).
UDK	 76.071.1(474.3)(084)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 001070333
Gedzjuns, Dominiks. Republika attēlos, 1956-1961 / Dominiks Gedzjuns ; sastā-
dītāji un redaktori: Toms Zariņš, Aleksejs Muraško ; literārā redaktore Karīna 
Horsta ; tulkojums angļu valodā: Rita Ruduša ; angļu teksta redaktore Daina Ru-
duša ; priekšvārds: Toms Zariņš. — [Rīga] : Kultkom, [2021]. — 192 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas ; 29 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu va-
lodā. — ISBN 978-9934-8754-6-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā skatāmas 137 krāsu un melnbaltas fotogrāfijas no preses fotogrāfa 
Dominika Gedzjuna četrdesmit darba gados tapušā fotoarhīva, sniedzot izvērstu ieskatu 20. gs. 
50. gadu beigu un 60. gadu sākuma Latvijā.

UDK	 77-051(474.3)(084.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071547
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070151
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070333
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791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 001070301
Latvijas kinomāksla : jaunie laiki, 1990-2020 / zinātniskās redaktores, priekš-
vārda autores: Inga Pērkone, Dita Rietuma ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. 
Viktors Freibergs, Dr.philol. Ilva Skulte ; literārās redaktores: Kristīne Matīsa, 
Kristīne Stripkāne ; mākslinieces: Dace Eglīte, Sarmīte Māliņa ; tulkotāja Aman-
da Jātniece ; Latvijas Kultūras akadēmija. — Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 
432 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 23 cm. — Teksta autori: Zane Balčus, Ine-
se Boka-Grūbe, Dārta Ceriņa, Inga Pērkone, Elīna Reitere, Dita Rietuma, Dāvis 
Sīmanis, Ieva Viese-Vigula, Daniela Zacmane. — Resurss sagatavots ar Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija rakstu beigās un filmu rādītājs: 428.-
432. lpp. — Teksts latviešu valodā, ievads un kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-595-51-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatu veido trīs nodaļas par svarīgākajām norisēm ražošanas un māksli-
nieciskās izteiksmes aspektā spēlfilmu, dokumentālo un animācijas filmu veidos. Autori uzsver 
arī to, ka 21. gadsimta filmām raksturīga robežu izzušana starp filmu veidiem — dokumentālās 
filmas arvien vairāk izmanto inscenējumu un animāciju, spēlfilmās tiek miksēts iestudēts un do-
kumentāls materiāls, pilnmetrāžas animācijas filmas konkurē ar spēlfilmām utt. Trīs desmitga-
dēs Latvijas kino ir piedzīvojis ne tikai sociālpolitiskas pārmaiņas, paaudžu nomaiņu un atgrie-
šanos Eiropā, bet arī atgriezies Eiropas kino kontekstā un piedzīvojis arī pamatīgu tehnoloģisku 
revolūciju.

UDK	 791.12(474.3)

793  Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 001070195
Antiņa, Ināra. Bērnistaba : 365 radošas idejas zinātkāriem bērniem / Ināra An-
tiņa ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; ilustrācijas: Edgars Švanks ; 
redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 432 lpp : ilustrā-
cijas, notis, tabulas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-9702-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Bērnistaba” ir Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio interneta projekts bēr-
niem, kuri mācās pazīt burtus, ciparus, apgūst vārdus, iepazīst dažādas norises sabiedrībā un 
dabā, apgūst jaunas prasmes. Krājumā ir 365 idejas — katrai dienai pa aizraujošai nodarbei, lai 
bērna dienu padarītu izzinošāku un interesantāku, gūstot jaunas iemaņas, zināšanas un pieredzi.

UDK	 793.7(02.053.2)+5(02.053.2)

794  Galda spēles (balstītas uz domāšanu, veiklību un veiksmi)

Kopkataloga Id: 001069883
Таль, Михаил. Шахматное творчество, 1962-1967 / Михаил Таль ; автор-со-
ставитель В. Кириллов ; ответственный за выпуск А. Жуков. — [Rīga] : Re-
torika A ; Москва : Russian Chess House, 2021. — 258 lpp., 26 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm.
UDK	 794.1-051(474.3)

Kopkataloga Id: 001069882
Таль, Михаил. Шахматное творчество, 1968-1973 / Михаил Таль ; автор-со-
ставитель В. Кириллов ; ответственный за выпуск А. Жуков. — [Rīga] : Re-
torika A ; Москва : Russian Chess House, 2021. — 266 lpp., 26 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-568-46-6 (iesiets).
UDK	 794.1-051(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070301
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070195
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069883
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069882
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Kopkataloga Id: 001069878
Таль, Михаил. Шахматное творчество, 1980-1986 / Михаил Таль ; автор-со-
ставитель В. Кириллов ; ответственный за выпуск А. Жуков. — [Rīga] : Re-
torika A ; Москва : Russian Chess House, 2021. — 252 lpp., 38 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-568-47-3.
UDK	 794.1-051(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069878
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001070577
Celmiņa, Daiga. Iztēle kā personības izziņas darbību veicinošs faktors litera-
tūras mācību procesā vidusskolā : promocijas darba kopsavilkums zinātnes 
doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozares skolas pedagoģijas 
apakšnozarē / Daiga Celmiņa ; zinātniskā vadītāja Dr.paed. Beatrise Garjāne ; 
darba recenzenti: Dr.paed. Baiba Briede, Dr.paed. Inta Klāsone, Dr.paed. Gunta Si-
liņa-Jasjukēviča ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu institūts = Imagination 
as a Factor Promoting Personality Cognition in the Secondary School Literature 
Study Process : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree 
(Ph.D.) in the field of educational sciences, school pedagogy / Daiga Celmiņa ; 
academic supervisor Dr.paed. Beatrise Garjāne ; reviewers: Dr.paed. Baiba Brie-
de, Dr.paed. Inta Klāsone, Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča ; Liepaja University. 
Institute of Educational Sciences. — Liepāja : LiePA, 2021. — 59 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-58. lpp. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valo-
dās. — ISBN 978-9934-608-18-6 (brošēts).
UDK	 82:37.026(043)

Kopkataloga Id: 001070576
Celmiņa, Daiga. Iztēle kā personības izziņas darbību veicinošs faktors literatū-
ras mācību procesā vidusskolā : promocijas darbs zinātnes doktora grāda (Ph.D.) 
iegūšanai izglītības zinātņu nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē / Daiga Cel-
miņa ; darba zinātniskā vadītāja Dr.paed. Beatrise Garjāne ; Liepājas Universitāte. 
Izglītības zinātņu institūts. — Liepāja : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 195 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 131.-140. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 82:37.026(043)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001070104
Flotova, Luīze fon. Tulkojums un dzimte: tulkošana feminisma laikmetā / Luīze 
fon Flotova ; no angļu valodas tulkojuši: Dace Strelēvica-Ošiņa (priekšvārds un 
1.-6. nodaļa) un Dens Dimiņš (7. nodaļa un glosārijs) ; tulkotāju redakcijā ; vāka 
dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021]. — 191 lpp. ; 
20 cm. — Bibliogrāfija: 179.-191. lpp. — Oriģinālnosaukums: Translation and gen-
der: translating in the ‘era of feminism’. — ISBN 978-9934-18-734-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā lasītājs varēs iegūt vēsturisku atskatu uz to, kādas problēmas sievie-
šu kustība saskata valodā; uzzināt, kā feminisma idejas un literatūra ir ietekmējušas mūsdienu 
tulkošanas praksi; par dzimtesapzinīga skatījuma ietekmi uz tulkošanu; kādas grūtības rodas 
tulkotājiem, kanoniskus darbus tulkojot atkārtoti; par konkrētu darbu kritiskiem vērtējumiem, 
kādi tiek veltīti dzimtesapzinīgajai tulkošanai, nākotnes perspektīvām un citiem interesantiem 
jautājumiem.

UDK	 81’25+141.72

Kopkataloga Id: 001070924
Latīņu—latviešu vārdnīca / sastādījums: A. Gavrilovs ; recenzente L. Čerfasa ; 
redaktore I. Ķemere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 519, [1] lpp. : tabula ; 
17 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Teksts paralēli latīņu 
un latviešu valodā. — ISBN 978-5-405-00913-1 (iesiets)(2021).

A n o t ā c i j a :  Vārdnīca domāta vispārizglītojošām skolām. Tā sakārtota divās daļās. Pir-
majā daļā ietverta latīņu valodas vispārējā leksika. Tajā ievietots ap 5000 pamatvārdu, katram 
vārdam norādīts vārdu šķiras apzīmējums. Otrajā daļā skaidroti ap 3000 latīņu un grieķu valodas 
cilmes īpašvārdu. Tie galvenokārt ir vēsturisko un ģeogrāfisko vietu nosaukumi, kā arī mitoloģi-
jas varoņu, zinātnieku, dzejnieku un citu ievērojamu personu vārdi.

UDK	 811.124’374.8-022.215=174

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070577
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070576
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070104
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070924
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001071991
Atpile-Jugane, I. Burtu vuoceleite / I. Atpile-Jugane ; dizainere: Ieva Širiņa ; at-
bildīgā par izdevumu Aina Strode. — [Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmi-
ja, [2021]. — 37 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Teksts latgaliešu rakstu 
valodā. — ISBN 978-9984-44-258-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas mērķis ir popularizēt latgaliešu valodu, izveidojot ilustrētu lasām-
grāmatu bērniem, vecākiem un citiem interesentiem. Autores divrinžu saturs rada pozitīvas un 
priekpilnas asociācijas. Grāmata iepazīstina ar tautā mazlietotiem latgaliešu valodas vārdiem, 
ko jaunā paaudze dažkārt nav dzirdējusi un to iekļaušana ikdienas leksikā var bagātināt ikviena 
latgalieša vārdu krājumu.

UDK	 811.174’282(075.2)

Kopkataloga Id: 001066935
Atpile-Jugane, I. Burtu vuoceleite / I. Atpile-Jugane ; dizainere: Ieva Širiņa ; at-
bildīgā par izdevumu Aina Strode. — [Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmi-
ja, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) : ilustrācijas ; 19,90 MB. — Teksts 
latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-44-259-4 (PDF).
UDK	 811.174’282(075.2)

Kopkataloga Id: 001070326
Cibuļs, Juris. Latgaliešu ābeces (1768-2020) / Juris Cibuļs ; redaktore Anna Sta-
fecka ; mākslinieks Andris Nikolajevs. — Otrais pārstrādātais, labotais un papil-
dinātais izdevums. — Rīga : Zinātne, [2021]. — 231 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
tabulas ; 22 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 221.-226. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, pielikumi angļu un franču valodā, 
kopsavilkumi angļu, franču, krievu, ķīniešu un vācu valodā. — ISBN 978-9934-
599-21-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Juris Cibuļs savācis ap 10 290 ābeču no 223 zemēm 1183 valodās. Kolekcija ap 
220 reižu izstādīta gan Latvijā, gan arī vairākkārt ārzemēs. „Latgaliešu ābeču” pirmais izdevums 
pie lasītājiem nonāca 2009. gadā. Arī šajā izdevumā autors sniedz ieskatu garajā un sarežģītajā 
attīstības ceļā, kuru ir nogājusi latgaliešu ābece vairāku gadsimtu laikā. Tā iepazīstina ar dažā-
diem ābeču tipiem un veidiem, raksturojot to sastādīšanas un ilustrēšanas principus.

UDK	 811.174’282(474.38)(075.2)(091)

Kopkataloga Id: 001070201
Sālījuma, Gunta. Latviešu valoda 5. klasei : mācību grāmata / Gunta Sālījuma, 
Vija Valtere ; ilustrācijas: Una Leitāne ; Aigara Truhina dizains un vāka dizains ; 
redaktore Inese Auziņa. — Labots un papildināts izdevums. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 255 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. — Mācību grāmatu 
apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā. — ISBN 978-9934-0-
9422-4 (iesiets).
UDK	 811.174(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071991
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066935
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070326
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070201
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Kopkataloga Id: 001069361
Valodas situācija Latvijā: 2016-2020 : sociolingvistisks pētījums / zinātniskās re-
daktores: Gunta Kļava, Inita Vītola ; autori: Ina Druviete, Gunta Kļava, Nadežda 
Kopoloveca, Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Kertu Rozenvalde, Andris Saulītis ; re-
cenzenti: Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.philol. Linda Lauze ; literārā redaktore 
Daira Liepiņa ; dizaina autore Vanda Voiciša. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 
2021. — 199 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
189.-199. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-829-96-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latviešu valodas aģentūra regulāri veic valodas situācijas izpēti Latvijā. Šajā 
pētījumā analizēta valodas situācijas dinamika no 2016. gada līdz 2020. gadam — raksturota 
iedzīvotāju latviešu valodas prasme un tās apguves problemātika, valodas lietojums dažādās 
jomās, citu valodu prasme un pozīcijas lingvistiskajā vidē, vairāk uzmanības pievēršot valodu 
lomai darba vidē, aplūkota arī latviešu valodas situācija diasporā. Pētījums balstās uz aptauju 
rezultātiem, kas analizēti kontekstā gan ar iepriekšējos posmos veikto pētījumu rezultātiem, gan 
citiem datu avotiem.

UDK	 811.174’27(474.3)(047.31)

Kopkataloga Id: 001063194
Valodas situācija Latvijā: 2016-2020 : sociolingvistisks pētījums / zinātniskās re-
daktores: Gunta Kļava, Inita Vītola ; autori: Ina Druviete, Gunta Kļava, Nadežda 
Kopoloveca, Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Kertu Rozenvalde, Andris Saulītis ; re-
cenzenti: Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.philol. Linda Lauze ; literārā redaktore 
Daira Liepiņa ; dizaina autore Vanda Voiciša. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (200 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, karte, ta-
bulas ; 6,04 MB. — Bibliogrāfija: 189.-199. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9984-829-97-5 (PDF).
UDK	 811.174’27(474.3)(047.31)

82.09  Literatūras kritika. Literatūras pētījumi

Kopkataloga Id: 001069536
Panteļējevs, Andrejs. intīmi.. par grāmatām / Andrejs Panteļējevs ; grāmatas 
un vāka dizaina autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Zaiga Lasenberga. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 156, [5] lpp. ; 21 cm. — Alfabētiskais rādītājs: [160.-
161.] lpp. — ISBN 978-9934-0-9818-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pa šīs zemes takām vēl staigā paaudze, kam lasīt grāmatas bija tikpat dabis-
ki kā elpot. Un daļai gribējās ne tikai izlasīt, bet savas pārdomas par grāmatā iegūto un izjusto 
pašiem uzlikt uz papīra. Rezultātā grāmatu lasīšana radījusi cilvēku grupu ar kopīgām intere-
sēm — grāmatu lasīšanu un vērtēšanu. Viens no tiem ir politiķis, Atmodas laika aktīvists, depu-
tāts Andrejs Panteļējevs, kura atziņas, pārdomas par izlasīto, kas izteiktas savdabīgā, interesantā 
stilā, ir iekļautas šajā grāmatā.

UDK	 82.09+821.174.09

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069361
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001063194
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069536
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001069535
Hokinsa, Paula. Gausā uguns : romāns / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tul-
kojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 284, 
[3] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: A Slow Fire Burning. — ISBN 
978-9934-0-9794-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lorai gandrīz visu mūžu tiek aizrādīts un pārmests. Viņu uzskata par ne-
līdzsvarotu, nesavaldīgu vienpati. Daži dēvē viņu par bīstamu. Mirjama zina — lai gan kāds ir 
redzējis Loru ar asiņainām drānām atstājam nozieguma vietu, tas vēl nenozīmē, ka viņa ir slep-
kava. Rūgta pieredze ir Mirjamai iemācījusi, cik viegli ir nonākt nepareizā vietā nepareizā laikā. 
Karlu ir satriekusi māsasdēla brutālā slepkavība. Viņa neuzticas nevienam. Bet cik tālu viņa ies, 
lai rastu sirdsmieru? Visi — vainīgi vai nevainīgi — ir traumēti. Un daži ir traumēti tik stipri, ka 
spēj nogalināt.

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001070897
Perija, Tasmīna. Viesības uz jahtas : romāns / Tasmīna Perija ; no angļu valo-
das tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, 
[2022]. — 429 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: The 
Yacht Party. — ISBN 978-9934-25-036-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pētnieciskās žurnālistikas pārstāvei Larai rodas iespēja karjeru pavērst jau-
nā virzienā, jo draudzene Sandrīne viņu uzaicina pievienoties „Kolektīvam”. Tas ir pētnieciskās 
žurnālistikas tīkls, ko dibinājis aktīvs mediju magnāts un pārliecināts taisnības cīnītājs Eduardo 
Ortega. Diemžēl apstākļi izvēršas traģiski, Sandrīne tiek atrasta mirusi, un Lara uzskata, ka drau-
dzenes nāve ir saistīta ar viņas pēdējo darbu — rakstu par noslēpumainu finansistu Džonatonu 
Maieru, kurš plaši pazīstams ar to, ka rīko krāšņas viesības uz savas Montekarlo jahtas „Pandora” 
klāja.

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001070963
Roulinga, Dž. K. Dziesminieka Ķestera pasakas / Dž.K. Roulinga ; no angļu valo-
das tulkojusi Ieva Kolmane ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 129, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „No oriģinālā rūnu raksta tulkojusi 
Hermione Grendžera ; ar prof. Baltusa Dumidora piezīmēm”—Titullapā. — Ori-
ģinālnosaukums: The Tales of Beedle the Bard. — ISBN 978-9934-0-9676-1 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Pieci valdzinoši stāsti, pilni maģijas un negaidītu pavērsienu — „Dziesminie-
ka Ķestera pasakas” jau gadsimtiem ilgi bijušas iemīļota vakara lasāmviela neskaitāmās burvju 
ģimenēs. Asprātīgi izstāstītas, šīs piecas valdzinošās pasakas ar ņipro, ironisko humoru, ko lasītā-
ji jau pazīst no Harija Potera sērijas, kaut ko iemācīs gan bērniem, gan viņu vecākiem.

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001070188
Seterfīlda, Diāna. Reiz uz upes : romāns / Diāna Seterfīlda ; no angļu valodas 
tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 476, [2] lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [478.] lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Once Upon a River. — ISBN 978-9934-0-9460-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tumšā naktī, pašā ziemas vidū, krodziņā Temzas krastā klātesošie piedzī-
vo brīnumainu notikumu. Īsinot vakara stundas, apmeklētāji dalās ar stāstiem, bet tad durvis 
atveras un tajās parādās smagi ievainots svešinieks. Viņam uz rokām ir maza bērna līķis. Pēc 
vairākām stundām mazā meitenīte sakustas, ievelk elpu un atdzīvojas. Vai noticis brīnums? Vai tā 
ir maģija? Vai to var izskaidrot zinātniski? Ļaudis grib atrisināt noslīkušās un atkal atdzīvojušās 
meitenītes mīklu, tomēr noslēpums paliek. Meitene nerunā un nevar atbildēt uz jautājumiem. Kā 
viņu sauc? No kurienes nākusi? Un kas ir viņas tuvinieki?

UDK	 821.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069535
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070897
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070963
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070188
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Kopkataloga Id: 001069532
Stouneksa, Emma. Bākas uzraugi : romāns / Emma Stouneksa ; no angļu valodas 
tulkojusi Maija Opse ; redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 
351, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Lamplighters. — ISBN 978-9934-
0-9787-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kornvola, 1972. gads. Trīs uzraugi pazūd no kādas nomaļas bākas. Ieejas dur-
vis ir aizslēgtas no iekšpuses. Abi pulksteņi ir apstājušies vienā laikā. Galvenā uzrauga pierakstos 
fiksēta spēcīga vētra, tomēr debesis visu nedēļu ir bijušas skaidras. Kas patiesībā noticis bākas 
tornī? Vai jebkad izdosies uzzināt šo noslēpumu? 20 gadus vēlāk pazudušo uzraugu sievas vēl 
aizvien cenšas samierināties ar notikušo. Traģēdijai vajadzētu viņas satuvināt, tomēr viņas at-
tālinās cita no citas. Un tad uzrodas kāds rakstnieks. Viņš vēlas katrai no viņām dāvāt iespēju 
pavēstīt savu stāsta versiju. Tomēr patiesība virspusē var uznirt vien tad, ja tiks pārvarētas pašas 
tumšākās bailes…

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001070202
Šeflers, Aksels. Pīps un Pūzija / Aksels Šeflers ; teksta autore Kamilla Rīda ; no 
angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2021].

Draudzīgais gliemezis. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Pīps 
un Pūzija / Aksels Šeflers). — Oriģinālnosaukums: Pip and Posy. Friendly 
Snail. — ISBN 978-9934-0-9464-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad Pūzijas trokšņainās rotaļas pārbiedē Pīpa gliemezīti, Pīps ļoti sadusmo-
jas uz draudzeni. Bet tad kāds rijīgs putns mēģina gliemezi nolaupīt, un draugi saprot, ka dažreiz 
ir patiešām labi sacelt lielu troksni. Šī jaukā grāmatiņa vēsta, cik svarīgi ir novērtēt vienam otra 
atšķirības.

UDK	 821.111-93-32

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001070458
Enkanto : no filmas / [adaptējusi] Suzanne Francis ; tulkojis Kristaps Baķis ; re-
daktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2021]. — 64 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Encanto 
Movie Storybook. — ISBN 978-9934-27-045-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Enkanto” ir stāsts par neparasto Madrigalu ģimeni, kas dzīvo noslēgti Ko-
lumbijas kalnos — maģiskā mājā, rosīgā ciematā, burvīgā vietā, ko dēvē par Enkanto. Enkanto 
maģija katram ģimenes bērnam ir dāvājusi īpašas spējas, pārcilvēcīgu spēku vai dotības sadzie-
dēt. Tikai Mirabella ir palikusi bez spējām. Kad meitene uzzina, ka Enkanto maģija ir briesmās, 
viņa saprot, ka ir šīs neparastās ģimenes pēdējā cerība.

UDK	 821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 001070900
Lobels, Ārnolds. Vardes un Krupja piedzīvojumi / Ārnolds Lobels ; autora ilus-
trācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Inese Zandere. — 
Rīga : liels un mazs, [2021]. — 252, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Adventures of Tod and Frog. — ISBN 978-9934-574-69-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Amerikāņu bērnu rakstnieka un ilustratora Ārnolda Lobela grāmatas saraks-
tītas vienkāršā, bērniem viegli uztveramā valodā, taču stāsta par svarīgām sajūtām — draudzību, 
mīlestību, vientulību, bailēm. Draugus Vardi un Krupi iemīļojuši vairāku paaudžu lasītāji. Varde 
ir aktīvs un dzīvespriecīgs piedzīvojumu meklētājs, Krupis — neuzņēmīgāks un neveiklāks, bet 
draudzībā viņi papildina viens otru un nespēj viens bez otra iztikt. Abus šos jaukos tēlus autors 
ir radījis, atspoguļojot pats savu raksturu un emocijas.

UDK	 821.111(73)-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069532
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070202
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070900
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Kopkataloga Id: 001070896
Vaita, Kārena. Ziemassvētki Tredstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu va-
lodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Marta Mežule. — Rīga : Kontinents, 
[2022]. — 511 lpp. ; 21 cm. — (Tredstrītas sērija / Kārena Vaita ; Sestā grāmata). — 
Oriģinālnosaukums: The Christmas Spirits on Tradd Street. — ISBN 978-9934-
25-039-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šogad Melānijai vajadzētu sagaidīt Ziemassvētkus ar īpašu prieku — viņa ir 
apprecējusies ar savu ideālo vīrieti, sagaidījusi burvīgus dvīņus un ievākusies sapņu mājā. Tomēr 
šo idilli aptumšo kāds pagātnes nelabvēlis. Taču Melānija negrasās padoties — viņa liks lietā 
visus spēkus, lai nosargātu savas ģimenes laimi.

UDK	 821.111(73)-31

821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 001070654
Taunzenda, Džesika. Dobvidus: Moriganas Kraukles medības / Džesika Taun-
zenda ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Līva 
Kukle ; literārā redaktore Lilita Vīksna. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 574, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Nekadbija / Džesika Taunzenda ; 3. grāmata). — 
Oriģinālnosaukums: Hollowpox. The Hunt for Morrigan Crow. — ISBN 978-9934-
29-006-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Morigana ir pierādījusi uzticību elitārajai Brīnamainajai biedrībai, pirmo rei-
zi mūžā ieguvusi īstus draugus, un viņai beidzot ir ļauts apgūt neparasto un bīstamo Brīnamkales 
maģiju. Taču Nekadbijā sāk plosīties savāda slimība, kam pakļauti Brīnzvēri. Moriganas iemīļotā, 
parasti tik jautrā pilsēta slīgst bailēs un neziņā, un meitene drīz vien saprot, ka tieši viņai būs 
jāatrod zāles, lai izglābtu savus draugus un Nekadbiju no vēl nebijušām briesmām.

UDK	 821.111(94)-93-31+821.111(94)-312.9

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001070556
Beka, Zoī. Lielpilsētas paradīze : romāns / Zoī Beka ; no vācu valodas tulkojusi 
Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktores: Diāna Kalna, Ag-
ita Kazakeviča ; vāka dizains: Nataļja Kugajevska. — Rīga : Pētergailis, [2021]. — 
262, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. — Ziņas par autori: 262.-[263.] lpp. — Oriģinālno-
saukums: Paradise City. — ISBN 978-9984-33-545-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaule, kurā dzīvība koncentrējas milzīgās metropolēs un veselības lie-
totne viedierīcē pastāvīgi uzrauga dzīvībai svarīgās funkcijas — tāda tēlota tuvā nākotne. Ro-
māns — vīzija par veselības diktatūras režīmu nākotnes Vācijā. Pēc globālām dabas katastrofām 
un pandēmijām, kuru dēļ bojā gājuši daudzi miljoni cilvēku, mainījusies Eiropas karte, citāds 
kļuvis ikdienas dzīves ritējums. Jaunajā pasaulē ir dažādas ērtības, ko nodrošina IT risinājumi — 
sistēmas, kas bezjūtīgi izdara secinājumus un pieņem lēmumus, pamatojoties uz algoritmiem.

UDK	 821.112.2-312.4

Kopkataloga Id: 001071086
Zīgners, Ingo. Mazais Pūķis Kokosrieksts / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tul-
kojusi Inga Karlsberga ; ; literārā konsultante Ildze Jurisone. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, [2021].

Ziemassvētki Pūķu alā. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokosnuss. Weihnachtsfest in der Dra-
chenhöhle. — ISBN 978-9984-23-883-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tuvojas Ziemassvētku vakars, taču laika prognozes nav sevišķi iepriecinošas: 
tiek solīts lietus un negaiss. Lielākā daļa Pūķu salas iemītnieku ir aizlidojuši uz siltajiem dienvi-
diem, bet mazā pūķa Kokosrieksta vecāki plāno remontēt savu alu. Par laimi, Kokosriekstam nav 
iemesla skumt: viņa draugi dzeloņcūka Matilde un aszobu pūķītis Oskars arī ir palikuši mājās. 
Kopā būs līksmāk!

UDK	 821.112.2-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070896
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070654
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070556
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071086
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821.113.3  Īslandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 001069584
Sigurdardotira, Irsa. Lelle : romāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valo-
das tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2021]. — 383, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Piektais darbs 
par Huldara un Freijas kopīgi izmekletājiem noziegumiem. — Oriģinālnosau-
kums: Brúðan. — ISBN 978-9934-0-9693-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zvejas izbrauciens, lai kopīgi atpūstos, izmainīs mātes un meitas dzīvi uz 
visiem laikiem… Viņām izdodas izvilkt tikai vecu lelli. Pēc ilgā laika, kas pavadīts okeānā, lelle 
izskatās briesmīgi, un māte instinktīvi vēlas iemest to atpakaļ ūdenī, tomēr meita lūdz lelli patu-
rēt. Tas izrādīsies liktenīgi… Tovakar māte sociālajos tīklos ievieto lelles attēlu, bet no rīta viņa 
ir mirusi un lelle pazudusi. Vairākus gadus vēlāk detektīvs Huldars okeāna ūdeņos meklē kāda 
mirstīgās atliekas. Vienlaikus Huldars ir iesaistīts kāda bezpajumtnieka narkomāna slepkavības 
izmeklēšanā, bet Freijai jāpārbauda aizdomas par iespējamu nodarījumu audžu mājā. Drīz kļūst 
skaidrs, ka visus šos gadījumus saista kāds pazudis liecinieks — meitene, kura pirms daudziem 
gadiem gribēja paturēt atrasto lelli.

UDK	 821.113.3-312.4

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 001070923
Hansena, Sigri Agnēte. Tu redzēji? : romāns / Sigri Agnēte Hansena ; no norvēģu 
valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; redaktore Inese Zandere ; vāka ilustrācija: 
Rūta Briede ; dizains: Artis Briedis. — Rīga : liels un mazs, [2021]. — 142, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģinālnosaukums: Ser du dette?. — ISBN 978-9934-574-
73-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata par aktuālu tēmu — drošību internetā. Iespējams, ka spēcīgi izstās-
tīts un personisks stāsts spēj pusaudzim par to iemācīt daudz vairāk nekā sausi pasniegta infor-
mācija, piemēram, sociālo zinību stundā. Vienlaikus šis romāns ir apliecinājums tam, ka arī pēc 
piedzīvotiem satricinājumiem un nodevības ir iespējams dzīvot tālāk, ka tas nav pasaules gals.

UDK	 821.113.5-93-31

Kopkataloga Id: 001070902
Parra, Marija. Glimmerdāles Tonje / Marija Parra ; no norvēģu valodas tulkojusi 
Jolanta Pētersone ; ilustrējis Reinis Pētersons ; rediģējusi un atdzejojusi Inese 
Zandere ; dizains: Ūna Laukmane. — Rīga : liels un mazs, [2021]. — 267, [4] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu. — Oriģinālnosaukums: Tonje Glimmerdal. — ISBN 978-9934-574-71-9 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Galvenā varone ir Tonje, zemnieku saimniecības iemītniece, vienīgais bērns 
Glimmerdāles ielejā. Tonjes moto, kas pārņemts no viņas tantēm — brašām slēpotājām, ir „āt-
rums un pašpārliecība”. Viņai patīk traukties ar slēpēm vai ragavām, dziedot pilnā rīklē, jo tad 
ir mazāk bail. Viņa tiekas ar 74 gadus veco Gunvalu, kurš ir viņas kaimiņš, krusttēvs un labākais 
draugs, spēlē vijoli un ir lielisks pavārs. Tomēr meitenei pietrūkst citu bērnu draudzības. Tonjei 
izdodas atrisināt ļoti grūtus savas un pieaugušo dzīves samežģījumus: viņa sadraudzējas ar sā-
kotnēji visai agresīvu zēnu, kuru pametis tēvs, būvē jaunas attiecības starp veco Gunvalu un viņa 
pieaugušo meitu, kuri nav satikušies 30 gadus, panāk, lai Glimmerdāles kempingā tiktu atļauts 
apmesties ģimenēm ar bērniem. Pateicoties Tonjes drosmei neklusēt un runāt to, ko liek sirds, 
Glimmerdālē atkal skan smiekli un vijole.

UDK	 821.113.5-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069584
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070923
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070902
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821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001070663
Ērnestama, Marija. Viens no mums : romāns / Marija Ērnestama ; no zvied-
ru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka dizains ; atbildīgā redak-
tore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2021]. — 406 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Kleopatras kam. — ISBN 978-
9934-29-008-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Marija Ērnestama ir radījusi kriminālu drāmu ar ļoti netipiskiem un negai-
dītiem pagriezieniem. Tādiem, kas liek grozīt galvu neticībā un samierināties, ka paredzēt rakst-
nieces domu gaitu nekādi nav iespējams. Arvien dziļāk romānā mēs uzzinām, cik daudz tumšu 
noslēpumu, dīvainu tieksmju un skeletu skapī ir katram no iesaistītajiem draugiem. Un aizvien 
paliek neatbildamais jautājums — vai iznīcinot ļaunumu, mēs paši par tādu nepārvēršamies? Vai 
palīdzēt izbeigt ciešanas ir lielāks noziegums kā ik dienu noskatīties, kā otrs cieš?

UDK	 821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 001070935
Šulmans, Alekss. Izdzīvojušie / Alekss Šulmans ; no zviedru valodas tulkojusi 
Jolanta Pētersone ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Elizabete Laura 
Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 238, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: Överlevarna. — ISBN 978-9984-23-891-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Emocionāls stāsts par trīs brāļiem, par disfunkcionālu, bet mīlošu ģimeni un 
traģēdiju, kas maina dzīvi, attiecības un pat atmiņas. Pēc ilgākas atsvešināšanās brāļi atgriežas 
kādreizējā ģimenes vasaras mājā pie nomaļa ezera. Pirms divdesmit gadiem tur norisinājusies 
drāma, kas atstājusi neizdzēšamas pēdas šīs ģimenes dzīvē. Par nule aizsaulē aizgājušās mātes 
vēlmi, lai viņas pelnus izkaisa šajā vietā, nevis apglabā līdzās jau mirušajam vīram, viņi uzzinājuši 
tikai bēru priekšvakarā, un šis notikums uzjunda sen apslāpētu kaislību mutuli.

UDK	 821.113.6-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001070964
Starobiņeca, Anna. Mango dievi / Anna Starobiņeca ; Marijas Muravski ilustrā-
cijas ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Marika Taube. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 300, [4] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Zvērīgs 
detektīvs / Anna Starobiņeca ; 5). — Oriģinālnosaukums: Боги манго. — ISBN 
978-9934-0-9666-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Piektā grāmata par noziegumiem, kurus izmeklē Tālmeža policists Āpsis Ve-
cākais, Āpškāns un Grifs Maitēdājs. Tālmeža policijas darbinieki dodas komandējumā uz Āfrikas 
savannu, lai izmeklētu Teiksmaino Žirafju jaundzimušā mazuļa nolaupīšanu. Nāves briesmas vi-
ņiem draud nepārtraukti, jo Tālais Skrajmežs nežēlo nevienu. Tomēr policisti neatkāpjas grūtību 
priekšā. Viņi veic izmeklēšanu pēc taisnīguma principiem. Taču ar šīs sarežģītās lietas atrisinā-
šanu viss vēl nebeidzas. Ir jāatklāj skarbā patiesība Skrajmeža zvēriem, bet vietējai varai tā itin 
nemaz nav vajadzīga.

UDK	 821.161.1-93-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070663
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070935
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070964
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821.162.1  Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 001070645
Milošs, Česlavs. Dāvana = Dar / Česlavs Milošs ; sastādītāja, atdzejotāja un 
priekšvārda autore Ingmāra Balode ; redaktors Jānis Elsbergs ; priekšvārda 
tulkotājs un poļu valodas redaktors Janusz Kamiński ; māksliniece Anna Aizsil-
niece. — Rīga : Neputns, [2021]. — 369 lpp. : portrets ; 17 cm. — (Samta dzejas 
sērija / Neputns). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu. — Atsevišķus dzejoļus atdzejojuši arī: Uldis Bērziņš, Hermanis Marģers Ma-
jevskis, Māris Salējs. — Teksts paralēli latviešu un poļu valodā, tulkots no poļu 
valodas. — ISBN 978-9934-601-30-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Č. Miloša dzejas mantojums ir milzīgs, pirmais no viņa 18 dzejoļu krājumiem 
poliski iznācis 1933. gadā, bet pēdējais — 2003. gadā. Latvijā līdz šim Miloša dzeja publicēta galve-
nokārt lielākos un mazākos atdzejas krājumos U. Bērziņa, M. Salēja, H.M. Majevska atdzejojumos, 
kā arī D. Dreikas tulkotā un veidotā izlasē. Č. Miloša dzejā būtiskas ir divas kategorijas — laiks 
un telpa.

UDK	 821.162.1-1

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001070933
Radzevičūte, Undine. Zivis un pūķi : romāns / Undine Radzevičūte ; no lietuviešu 
valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; mākslinieks 
Aigars Ozoliņš. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. — 349, [1] lpp. ; 21 cm. — Re-
surss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: 
Žuvys ir drakonai. — ISBN 978-9984-23-887-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  U. Radzevičūtes romāns plūst divās paralēlās straumēs: viena vēsta par glez-
notāja, jezuītu mūka Džuzepes Kastiļjones darbošanos 18. gadsimta Ķīnā, bet otra — par trīs 
paaudžu sievietēm mūsdienu pilsētā. Tas stāsta par ļoti daudz ko. Par 18. gadsimta eiropiešu 
sapni mainīt pastāvošo kārtību visā pasaulē, pat Ķīnā. Par tālaika franču mīlestību pret visu, kas 
nācis no Ķīnas, un par Vecās pasaules naidu pret frančiem. Par arvien izteiktāko Austrumu un 
Rietumu difūziju. Par mūsdienu cilvēku, kas grib aizbēgt uz Ķīnu, kura vairs neeksistē. Un par 
Austrumiem, kas vienmēr ir kopā ar mums, vienalga, uz kuru pusi mēs skatītos.

UDK	 821.172-31

Kopkataloga Id: 001070912
Vile, Jurga. Sibīrijas haiku / rakstījusi Jurga Vile ; zīmējusi Lina Itagaki ; tulkojusi 
Dace Meiere ; redaktore Inese Zandere. — Rīga : Liels un mazs, [2021]. — 1 sējums 
(nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 23 cm. — Tulkots no lietuviešu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Sibiro haiku. — ISBN 978-9934-574-36-8 (brošēts) (2021).

A n o t ā c i j a :  Agrā 1941. gada jūnija rītā dusmīgi karavīri iztriec lietuviešu zēnu Aļģi un 
visu viņa ģimeni no gultām un pavēl gatavoties tālam ceļam. Tā daudzi jo daudzi lietuvieši pret 
savu gribu dodas uz Sibīriju. Kādēļ viņus ved projām? Par kādiem noziegumiem? Kur tā Sibīrija 
ir? Neskaitāmi jautājumi jaucas Aļģim pa galvu. Tur, tālajā un skarbajā zemē, viņa ģimene cenšas 
izdzīvot, ēdot sasalušus kartupeļus, zupu pasālot ar asarām un sirdi sildot ar dziesmām. Stāsts 
atklāj ne tikai Aļģa likteni — šādus sāpīgus stāstus sirdīs glabā daudzi lietuvieši un latvieši.

UDK	 821.172-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070645
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070933
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070912
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001069599
Aizsila, Ilze. Mīlas kastings : romāns / Ilze Aizsila ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; 
redaktore Laura Bebre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 397, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Grāmatas noformējumā izmantota Ilzes Krastiņas glezna. — ISBN 978-9934-0-
9645-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc garas prombūtnes Vācijā Ivo ir spiests atgriezties dzimtajā Latgalē. Viņš 
īrē istabu eksotiskas gleznotājas Kamenes mājā un iekārtojas darbā vietējā veikalā. It kā ar raibo 
ikdienu darbā vēl nebūtu gana, privāto dzīvi sarežģī Kamenes bijušais draugs — neatlaidīgais 
un vienmēr klātesošais Jānis. Ivo neiztur abu nebeidzamos strīdus un aicina meiteni padomāt 
par attiecību problēmas risināšanu ar īstermiņa dēkas palīdzību. Idejas iedvesmota, gleznotāja 
sarīko vīriešu konkursu — mīlas kastingu. Nu Ivo problēmu kļūst vēl vairāk…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001070185
Andersone, Džena. Dadži : stāsti / Džena Andersone ; redaktore Daina Grūbe. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 397, [3] lpp. ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-0-9747-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc profesijas autore ir juriste, divus gadus mācījusies Literārajā Akadēmijā. 
„Dadži” ir viņas pirmais stāstu krājums. Krājuma tematika ir saistīta ar cilvēka dvēseles tumša-
jiem nostūriem, vientulību, mīlestību, izdzīvošanu, bailēm, pieaugšanu, attiecībām ar apkārtējo 
pasauli un sevi pašu.

UDK	 821.174-32

Kopkataloga Id: 001069725
Auziņa, Anna. Mājoklis : Terēzes dienasgrāmata : romāns / Anna Auziņa ; redak-
tors Arvis Viguls ; dizains: Estere Betija Grāvere. — [Rīga] : Biedrība Ascendum, 
[2021]. — 182 lpp. ; 18 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — ISBN 978-9934-9062-0-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejnieces Annas Auziņas debijas romāns stāsta par jaunas sievietes pieaug-
šanu, seksualitāti un attiecībām ar Dievu. Būtiska vieta tajā ir galvenās varones Terēzes bērnībai 
un jaunībai, kas paiet 20. gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001070918
Auziņš, Arnolds. Triks un čiks : dzejoļi bērniem / Arnolds Auziņš ; ilustrējusi 
Ūna Laukmane ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — Rīga : liels un 
mazs, [2021]. — 57, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-574-75-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2021. gada novembrī dzejnieks un rakstnieks Arnolds Auziņš svinēja 90. 
dzimšanas dienu. „Šajā krājumā lasāmi dzejoļi, kas uzrunā bērnus draudzīga vectētiņa balsī — 
jokojot, vērojot, par šo un to pabrīnoties, ironizējot, sabarot un dodot labi domātus padomus. 
Tieši tādi ir mūsu vectētiņi, un tādus mēs viņus mīlam,” saka krājuma redaktore Inese Zandere.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001070192
Belševica, Krista Anna. Pelēks suns sapņo par zelta zivtiņām : stāsti par atmi-
ņām / Krista Anna Belševica ; māksliniece Alise Krajeviča ; redaktore Anda Ogri-
ņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 140, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Resurss 
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-0-9717-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāsti kā neērtas sarunas par lietām, par kurām negribas ar sevi runāt. Ne-
pakļaujoties banalitātes uzspiestajiem rāmjiem un metot izaicinājumu dzīves jēgas definīcijām, 
tiek uzdoti teju hamletiski jautājumi: būt manas miesas auglim vai nebūt, vai tāda, kāda esmu, 
drīkstu mīlēt, un citi. Autore ar dziļas vērotājas talantu skrupulozi fiksē mirkļus, it kā veidojot 
atmiņu karti, kurā ir vieta gan aizkustinošam jūtīgumam un šaubām, gan smalkas ironijas caurvī-
tām pretrunām un bailēm, gan radīšanas noslēpumam.

UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069599
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070185
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069725
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070918
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070192
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Kopkataloga Id: 001066176
Bērziņa, Ingrīda. Runča Piča raibie Piedzīvojumi : stāsti bērniem / Ingrīda Bēr-
ziņa ; ilustrācijas: Gina Viegliņa-Valliete. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 
93 lpp. : ilustrācijas ; 16×22 cm. — ISBN 978-9934-600-87-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa, kas vēsta par kaķīša Pičuka aizrautīgajiem un nebēdnīgajiem pie-
dzīvojumiem.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001070623
Briedis, Leons. Mana Pārdaugava / Leons Briedis ; literārā redaktore Sandra 
Rutmane ; mākslinieciskais noformējums: Līva Kalniņa. — [Rīga] : Bolderāja, 
2021. — 194, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūr-
kapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-8995-3-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Laiks nepielūdzami iet uz priekšu. Leons Briedis diemžēl vairs nav ar mums. 
Rīga vēl joprojām nav gatava. Mūsu acu priekšā pilsēta mainās, izzūd un rodas no jauna. Tomēr 
svarīgi vienas paaudzes pieredzēto nodot nākamajai. Atmiņas par Pārdaugavu ir uzrakstītas lie-
liski — kā laikā apstādināts spraigs un mirdzošs fragments no Rīgas, kāda tā bijusi Leonam.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001071189
Brīdiņš, Vilnis. tête-à-tête sarunas / Vilnis Brīdiņš ; pēcvārds: Skaidrīte Logina ; 
vāka izstrāde: Dace Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles, 
[2021]. — 156 lpp. : portrets ; 15 cm. — ISBN 978-9934-28-020-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzejoļu krājums attaisno tā nosaukumu. Patiešām, Vilnis Brīdiņš tajā ļauj 
lasītājam ieiet viņa têt à têt pasaulē un mazu daļu no savas dzīves mirkļiem izdzīvot kopā.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001070440
Brokāne, Marija. Dzīve klusumā : Eleonoras Brokānes-Stepaņukas dzīve : jaunā-
kās māsiņas piemiņai / Marija Brokāne ; grāmatas dizains: Stella Elksne. — Rē-
zekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. — 193 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9984-29-348-6 (iesiets).
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001071135
Cipe, Inga. Pasaka par Puķu zirni / Inga Cipe ; Valdas Ošiņas zīmējumi ; redak-
tore Džina Briška. — [Cēsu novads] : Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde, 
[2021]. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 978-9934-23-517-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Viss sākās ar Pavasari. Visapkārt plauka un smaržoja. Pumpuri sprāga ar 
tādu joni, ka rūpīgi ieklausoties, to varēja pat dzirdēt,” tā sākas pasaka par Puķuzirni. Daba ir tā, 
kura vislabāk bērnā rosina radošumu — pētot, vērojot, darot… Izlasi — kā vecmāmiņa un Rūta 
pavasarī dārzā stādīja sēkliņas, un kā puķuzirnis no mazas sēkliņas līdz ziedam tika!

UDK	 821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 001069651
Daudziņa, Zane. Dienasgrāmata / Zane Daudziņa ; autores ilustrācijas un vāka 
zīmējums ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Bārbala 
Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-0-9592-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pandēmijas gads ieviesis savas korekcijas mūsu visu dzīvēs. Kā šo laiku pār-
dzīvoja un turpina pārdzīvot radošo profesiju pārstāvji, kuru darbā neatņemama ir enerģijas mij-
iedarbība — starp docētāju un studentu, aktieri un skatītāju? Runas pedagoģe un aktrise Zane 
Daudziņa pandēmijas gadu fiksējusi savā dienasgrāmatā, kurā atklāti stāsta par neziņu un sat-
raukumu, adaptēšanos situācijai un prieka meklēšanu ikdienā — apstākļos, kādus vēl tikai pirms 
dažiem gadiem neviens no mums nebūtu spējis prognozēt.

UDK	 821.174-94+792.071.2.028(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066176
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070623
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070440
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071135
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069651
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Kopkataloga Id: 001070660
Drage, Gvido. Karma-sūtra : stāsti / Gvido Drage ; mākslinieks Emīls Garjānis ; li-
terārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 158, [2] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-15-985-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gvido Drage, sēņu vecis ar motorzāģi, sāka rakstīt pēc un pirms 40. Vispirms 
sapinās ar dzeju, tad iekrita lielās mīlas — haiku — skavās, līdz sīks sānsolītis ar prozu izrādī-
jās autora „karma fatale”. Viņa teksti veidoti tādā vīrišķās rakstības formā, kurā autors nebaidās 
atklāt savu prozas cilvēku ievainojamību, sastopoties ar dzīvi un mīlestību, nebaidās apspēlēt 
vispārpieņemto tikai viņam piemītošā, šarmantā veidā, kā arī nebaidās būt tāds, kāds viņš ir: 
valodā, izteiksmē, eksistenciālajā pozīcijā. Un visam pāri viegls humors.

UDK	 821.174-32

Kopkataloga Id: 001070544
Dravniece, Aina. Ritums : dzeja / Aina Dravniece. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 
2021. — 192 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-600-90-6 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001070177
Edvarts Virza: ideologs, karavīrs, dzejnieks : kolektīvā monogrāfija / sastādī-
tājas, priekšvārda autores un zinātniskās redaktores: Dr.philol. Anda Kubuliņa, 
Dr.philol. Ieva Kalniņa ; redkolēģija: Ausma Cimdiņa, Zanda Gūtmane, Zane Šiliņa, 
Vita Zelče, Inguna Daukste-Silasproģe, Liāne Kleina ; recenzentes: Dr.phil. Velga 
Vēvere, Dr.philol. Laura Laurušaite ; literārā redaktore Ieva Kalniņa ; mākslinieks 
Aldis Aleks. — Rīga : Zinātne, [2021]. — 429, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrka-
pitāla fonda finansiālu atbalstu. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras pie-
zīmēs, personu rādītājs: 406.-[424.] lpp. — Teksts latviešu valodā; ievads, kopsa-
vilkums un rakstu anotācijas angļu valodā. — ISBN 978-9934-599-19-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kolektīvā monogrāfija ir novatorisks izdevums latviešu literatūras vēsturē 
ne tikai kā visaptverošs E. Virzas darbības un literārā devuma skatījums, bet tas arī atklās, kā 
latviešu literatūrā un kultūrā nostiprinās nacionālkonservatīvs labējs pasaules skatījums un kā 
tiek nostiprināta Latvijas valsts ideja.

UDK	 821.174(092)(082)

Kopkataloga Id: 001070929
Ingrems, Ričards. Apmātība : romāns / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 334, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 978-9934-0-9575-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romāna galvenais varonis Stefans Bosko ir slovāks — vienkāršs cilvēks, kas 
apzinīgi dara savu darbu vienā no Barselonas autonomām un nevar lepoties ar kādiem īpašiem 
talantiem vai prasmēm. Viņa ikdiena paiet visnotaļ ierasti un bez lieliem pārsteigumiem. Bosko 
ir laba reputācija kā bosa, tā darbinieku acīs, viņš ir atradis sev lielisku mājokli, viņš ir iemīlējis 
pilsētu, kurā dzīvo un strādā. Nekas neliek Bosko justies dzīvē nekomfortabli. Taču — līdz brīdim, 
kad viņš ierauga automašīnā kādas pazīstamas sievietes seju.

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070660
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070544
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070929
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Kopkataloga Id: 001070669
Judina, Dace. Uz dzīvību un nāvi : detektīvromāns / Dace Judina ; autores redak-
cijā ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 397, [2] lpp. ; 
21 cm. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; piecpadsmitā grāmata). — 
ISBN 978-9934-15-998-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Deviņu mūzu fonda direktoram, pret kuru sākta finanšu pārbaude, tiek no-
laupīts dēls, dēla sieva un divi darbinieki. Prasība — atkāpties no amata, citādi kāds dabūs ce-
menta zābaciņus, bet kāds cits būs ilgi jāvāc kopā. Tikmēr biezo dārzos parādās savādas skulp-
tūras, kuras ļoti atgādina reālus cilvēkus. Starptautiskas kompānijas biznesa centra svinīgajā 
atvēršanā tehniskajam direktoram no autoceltņa nāvējoši uzkrīt pustonnīga torte, bet pēc pāris 
dienām mirušā šefa auto nāvējoši notriec firmas mārketinga vadītāju. Mežāju ūdenstorņa rezer-
vuārā tiek atrasts torņa sarga līķis. Pagastā klīst baumas par Melno Vīru — Bergu dzimtas rēgu, 
kas parādās, kad kādam jāmirst.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001069723
Kairiša, Elga. Ne tagad, ne vēlāk — nekad! : romāns / Elga Kairiša ; redakto-
re Iveta Reinsone ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 
2021. — 500 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-600-91-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katrs cilvēks un viņa dzīve ir vērtība. Arī tad, ja ārēji tā šķiet parasta, ir vērts 
ieskatīties dziļāk, lai pamanītu to īpašo, kas jebkuru personību dara unikālu. Ikviena cilvēka dzīve 
ir pilna ar ceļiem, un viņš pa tiem iet, gan maldīdamies, gan nonākot strupceļā, gan uzskrienot 
taisni virsū vilku midzenim. Izsekojot kāda gaitām viņa dzīves ceļu labirintos, mēs iepazīstam 
cilvēka dvēseles spēku, no senčiem mantoto gudrību un intuīciju, kas ļauj daudzo maldu taku 
tīklā atrast pareizo vai vismaz ērtāko un drošāko ceļu, kas aizved ja ne komfortā, tad vismaz 
stabilitātē un gaismā.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001071236
Krūmiņa, Inese. Klusiem ziedu solīšiem / Inese Krūmiņa ; vāka izstrāde: Dace un 
Jānis Junemaņi. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 166 lpp. ; 19 cm. — 
ISBN 978-9934-28-007-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001070206
Laukmane, Maija. Ziemas grāmatiņa : dzejoļi bērniem / Maija Laukmane ; re-
daktore Guna Pitkevica ; grāmatas un vāka dizains: Eduards Groševs. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2021]. — 62, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-
9800-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ziema ir ļoti bagāts gadalaiks. Tajā risinās tik daudz ievērojamu notikumu — 
puteņu gaudošana un lāsteku pilēšana, pikošanās un slidošana, bļitkošana un slēpošana, blēņas 
un sirdsdarbi. Ziemā dzīvo paši skaistākie gada svētki, un dzejā atklāts, kā saglabāt prieku, ko tie 
atnes. Jāatzīmē, ka grāmatas ilustrācijas veidojuši Talsu Mākslas skolas un Valdemārpils Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi skolotāju Ineses Mīlbergas, Ineses Križanovskas un Aijas Gūtmanes 
vadībā.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001069616
Logina, Renāte. Velc, pelīte! / ilustrācijas zīmējusi un vārdus pierakstījusi Re-
nāte Logina ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 27 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas, notis ; 21×21 cm. — ISBN 978-9934-0-9538-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Brīnišķīga grāmatiņa, kas mazulim vakarā palīdzēs nomierināties un iemigt. 
Lielisks papildinājums ir ieskaņotā dziesmiņa ar grāmatas mākslinieces Renātes Loginas vār-
diem. Varbūt arī tev ienāk prātā kāds jauns pantiņš senai dziesmiņai?

UDK	 821.174-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070669
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Kopkataloga Id: 001070186
Lubāniņa, Kristīne. Karma atlikumu neizdod : romāns / Kristīne Lubāniņa ; 
vāka dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2021]. — 172, [2] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 
978-9934-0-9779-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kāds pensionārs rīta agrumā izved pastaigāties suni. Tas viņu vedina uz tiltu 
pār upīti, un tur vīrs ierauga… Jā, ko viņš ierauga? Kaut ko, kas liek asinīm dzīslās sastingt un 
izjauc mazpilsētas, kura kriminogēnās situācijas ziņā atzīta par drošāko vietu valstī, mierīgās dzī-
ves plūdumu. Vai tiešām drošāko? Un kas ir grāmatas nosaukumā minētā karma? Par to jādomā 
galvenajiem varoņiem Jēkabam un Kārlim — jaunības neapdomība un vieglprātība nes sev līdzi 
mokošas, reizēm pat traģiskas sekas. Tās pilnībā ir jāizdzīvo katram pašam — par visu naudu, jo 
„karma atlikumu neizdod”.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001069060
Mastiņa, Inga. Lapsa brauc ar auto / teksta autore Inga Mastiņa ; māksliniece 
Aiva Žūriņa. — [Rīga] : Ausma Media, 2021. — 14 nenumurētas lpp. ; ilustrācijas ; 
15×21 cm. — ISBN 978-9934-8986-4-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mīļa bilžu grāmata, kas iepriecinās arī pašus mazākos lasītājus, kuri burtus 
vēl neprot, tāpēc stāstu „lasa” no bildēm. Grāmatiņa veidota no astoņām bieza kartona lapām, 
tāpēc to būs ērti šķirstīt un pētīt arī bērnam vienam pašam — bez vecāku palīdzības.

UDK	 821.174-93-32+087.5(084.1)

Kopkataloga Id: 001071212
Medne, Daiga. Magoņu lietus : dzeja / Daiga Medne, dzeja un ilustrācijas ; 
vāka izstrāde: Dace Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles, 
[2021]. — 86 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-28-010-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001071200
Mihailovs, Arkādijs. Mana zeme Latvija / Arkādijs Mihailovs ; [dizains]: Dace 
Junemane. — [Daugmale, Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 50 lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-28-011-5 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001070615
Neiznīcināmais. Domu karuselis / Neiznīcināmais. — [Rīga] : [Autorizdevums], 
2021. — 31 lpp. ; 19 cm. — Grāmatas izveidē piedalījās: Niks (Ņikita Mihailovs), 
Toms Elle, Oļegs (Oļegs Čupānovs) un Guru (Ģirts Alsters). — ISBN 978-9934-
9078-0-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šoreiz autors sadodas rokās ar draugiem un sniedz iespēju iejusties dažādu 
domu, un emociju rakstu gabalos. Katrs autors dalās ar ko īpašu no savas dzīves šajā izdevumā, 
gan ar emocijām, gan ar slēptiem sapņiem, gan uzstājīgiem saucieniem.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070186
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069060
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071212
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071200
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070615
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Kopkataloga Id: 001070208
Nemiera, Linda. Kaķa lāsts : romāns / Linda Nemiera ; vāka dizains: Arnis 
Kilbloks ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 302, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-2344-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc nepatīkama incidenta kādā darba pasākumā reklāmas firmas darbinie-
ces Leonīdas dzīve pamazām, bet neatgriezeniski mainās. Tomēr reklāmas biznesa vides rūdī-
jums un vēss skatījums uz lietām palīdz Leo izkļūt pat no visbīstamākajām situācijām, atrisināt 
mīklainus nāves gadījumus un iegūt jaunus draugus un ienaidniekus. It īpaši, ja padomus sniedz 
gan īsta latviešu šamane, gan baltkrievu ragana piektajā paaudzē…

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001070908
Pastore, Luīze. Laimes bērni : pēc patiesiem notikumiem izdomāts stāsts / Luīze 
Pastore ; ilustrējusi Evija Pintāne ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Brie-
dis. — Rīga : liels un mazs, [2021]. — 170, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Resurss 
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-574-65-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas pamatā ir leģendārā latviešu ceļotāja Aleksandra Laimes biogrāfi-
jas fakti, bet stāsta galvenie varoņi ir bērni — Ilze, iesaukta par Krītiņu, un viņas jaunākais brālis, 
kā arī zviedru žurnāliste Līse, kas ieradusies, lai aprakstītu Laimes noslēpumus. Trīsdesmit gadu 
dzīvodams kā vientuļnieks Venecuēlā, Orhideju salā pie Velna kalna, Laime sasniedza Anhela 
ūdenskritumu, palīdzēja zinātniskām ekspedīcijām un sniedza daudz interviju žurnālistiem, ap-
rakstīdams savus pieredzējumus un atklājumus grūti pieejamajos kalnos, kas glabā aizvēsturis-
kas un pavisam mistiskas būtnes un dārgumus. Par Laimes dzīvi ir ļoti maz pārbaudāmu ziņu. 
Neviens nespēja līdz galam saprast, kur ir realitātes un eksotiskā latvieša fantāzijas robeža.

UDK	 821.174-93-3+821.174-312.6

Kopkataloga Id: 001070969
Radzobe, Silvija. Čaks un laiks / Silvija Radzobe ; Zanes Radzobes redakcijā ; 
māksliniece Inta Sarkane ; redaktore Jolanta Treile ; personu rādītāju sastādīja 
Dina Beināre ; priekšvārds: Zane Radzobe. — Rīga : Zinātne, [2021]. — 383 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvīt-
ras piezīmēs, personu rādītājs: 374.-383. lpp. — ISBN 978-9934-599-26-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Čaks un laiks” var šķist neviendabīga grāmata. Tā ir strukturēta četrās daļās 
ar apakšnodaļām, un katrai no tām ir atšķirīga tēma — Čaks Krievijas Pilsoņu kara laikā, Čaks at-
tiecībās ar daiļo dzimumu, Čaks un Rīga, Čaka „Mūžības skartie”. Šāds sadalījums nav nejaušs — 
tās ir klišejas, ko radījuši dzejnieka pielūdzēji. Vēsturiskā patiesība ir pretrunīgāka. Šajā grāmatā 
ir atklāts tāds Čaks, kādu viņa mīļotāji nepazīs un kas, iespējams, šokēs.

UDK	 821.174(092)

Kopkataloga Id: 001069607
Stāraste, Margarita. Pasakaini sniegi snieg / Margarita Stāraste, teksts un ilus-
trācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 35, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — „Grā-
mata sagatavota pēc apgāda „Annele” 2005. gada izdevuma”—Titullapas otrā 
pusē. — ISBN 978-9934-0-9814-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Margaritas Stārastes sarakstītā un ilustrētā brīnišķīgā pasaka ir aizraujošs 
stāsts par dāvanu garo ceļu no Ziemassvētku vecīša darbnīcas līdz katram bērnam, kurš vēl tic 
Ziemassvētku vecītim.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001066503
Streikiša, Annija. Atnākšana un aiziešana / Annija Streikiša ; redaktore Linda 
Kalniņa ; vāka dizaina autors Artūrs Slišāns. — [Ķekavas novads] : Izdevniecība 
29, 2021. — 144 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-9065-0-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāstu krājumā apkopoti dzemdību un bēru stāsti. Dažādu varoņu pieredze, 
sagaidot jaunas dzīvības atnākšanu, un pieredze, pavadot aizgājējus pēdējā ceļā. Šie mirkļi ir tik 
nozīmīgi un vienlaikus tik intīmi, apvīti ar noslēpumainības plīvuru, aiz kura ielūkojamies tikai 
tad, kad ar tiem saskaramies personīgi.

UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070208
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070908
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070969
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069607
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066503
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Kopkataloga Id: 001070204
Svaža, Ruta. Sniegavīrs palīgs / Ruta Svaža ; mākslinieks Gusts Linkevičs ; vāka 
dizaina autore Laura Mortensena ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 29 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-9668-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Klāt Ziemassvētki, bet mazā Baiba zina, ka nedrīkst satikties ar draugiem un 
iet ciemos. Tikai uz upi, mežu un jūru. Vai dzīvoties pagalmā. Jo aizvien plosās nejaukais vīruss — 
gluži kā daudzgalvains pūķis. Sirsnīga, asprātīga un ļoti aktuāla grāmata par šo laiku citādajiem 
Ziemassvētkiem. Tā ne tikai izklaidē un iepriecina, bet arī rosina uz sarunu: ar ko Ziemassvētku 
laiks atšķiras no pārējā gada ritējuma? Ko nozīmē palīdzēt citiem, un kā to vislabāk izdarīt?

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001069600
Švarca, Sandra. Suņu mamma / Sandra Švarca ; vāka dizains: Natālija Kuga-
jevska ; ilustrācijas: Toms Kalninskis ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 92, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9700-3 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Par saviem stāstiem „suņu mamma” saka: „Šajā grāmatā lasītājs varēs atrast 
gan smieklīgus, gan ne tik jautrus mazstāstiņus par suņiem (un ne tikai), kuri tā vai citādi ir pie-
dalījušies manā dzīvē, būdami gan ģimenes locekļi, gan vienkārši zināmi vai pazīstami dzīvnieki. 
Es stāstīšu par viņiem, mēģinot jums atklāt jaunu, bagātīgu pasauli, ja vēl neesat to iepazinuši”. Šī 
ir īsta ģimenes grāmata, kura būs saistoša dažādu paaudžu lasītājiem.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001069724
Tēra, Mārīte. Vēl ziedēs ievas Siguldā : grāmata par visu iz dzīves / Mārīte Tēra ; 
redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. — 124 lpp. : ilustrā-
cija ; 20 cm. — ISBN 978-9934-600-88-3 (iesiets) ; ISBN 9789934600852 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Agrāk latvieši sveštautiešiem par savu Dzimteni stāstīja ar patriotismu, ta-
gad bieži dzird — latvietim ir kauns par savu valsti un esot jābrauc projām. Ir arī tādi cilvēki, kuri 
labprāt nebūtu braukuši prom, bet apstākļi viņus piespieduši. Šiem cilvēkiem lielākā motivācija ir 
ne tikai labais atalgojums un aizbēgšana no ekonomiskajām grūtībām, bet arī cilvēciskais faktors.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001067217
Viguls, Arvis. Blusu cirks : (dzeja), 2017-2020 / Arvis Viguls ; redaktors Kār-
lis Vērdiņš ; dizains: Armands Zelčs. — [Rīga] : Neputns, [2021]. — 91, [2] lpp. ; 
21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-
9934-601-24-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Blusu cirks” ir ceturtais Arvja Vigula dzejoļu krājums, tajā iekļautie dzejoļi 
tapuši pēdējos četros gados. Autors saka: „Man šī ir pretstatu grāmata — absurdais un fantastis-
kais, kas, kā rādās, par visām varītēm cenšas iespraukties īstenībā, mijas ar autobiogrāfiskiem 
motīviem un reāliem faktiem, kas beigu beigās atriebjas iztēlei, izrādīdamies ne mazāk ērmīgi 
par manas izdomas augļiem”.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001070299
Vīķe-Freiberga, Vaira. Nizami Ganjavi’s Seven Beauties and Other Essays on Li-
terature / Vaira Vīķe-Freiberga ; scientific reviewers: Dr.phil. Maija Kūle, Ismail 
Serageldin ; language editor Kārlis Roberts Freibergs ; graphic design: Guntars 
Sietiņš. — Rīga : Zinātne, [2021]. — 238 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 
231.-237. lpp. — ISBN 978-9934-599-25-5 (iesiets).
UDK	 821.174-4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070204
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069600
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069724
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001067217
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070299
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Kopkataloga Id: 001070914
Volkinšteine, Zane. Bīstamais dārziņš : stāstu krājums / Zane Volkinšteine ; ilus-
trējusi Zane Zlemeša ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — Rīga : 
liels un mazs, [2021]. — 61, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-574-70-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir 10 stāstiņiem, kuros vecākā māsa Jete savam mazajam brālītim 
Bruno, kurš pavisam drīz sāks iet bērnudārzā, stāsta, kā tur klājies viņai, lai palīdzētu brālim 
pārvarēt nedrošību. Taču, lai gan Bruno īsti nezina, kā rit dzīve bērnudārzā, ik pa laikam viņam 
nākas pabrīnīties un uzdot jautājumus, uz kuriem Jete vienmēr veikli atrod atbildes.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001070181
Zīle, Baiba. Alma — pasaules mala / Baiba Zīle ; vāka dizains: Natālija Kuga-
jevska ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 330, [3] lpp. ; 
21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-
9934-0-9710-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jonass, atzīts un veiksmīgs fotogrāfs, nolemj fotografēt totalitārisma režīma 
seku objektus Austrumeiropā. Projekts sākas visnotaļ lietišķi, bet tad Jonass nonāk Rīgā, kur ie-
pazīstas ar noslēpumainu meiteni ar rētu uz vaiga. Kad viņam sāk šķist, ka viss nav gluži tā, kā 
liekas, tas ir tikai pats sākums apsēstības un kaislības pilnai odisejai pa visu Eiropu. Tā viņu 
ierauj līdz pašām dzīlēm, liek pārvērtēt un mainīt visu iepriekšējo dzīvi. Vai no pasaules malas ir 
iespējama atgriešanās? Vai mīlestība ir jauns sākums vai pazudināšana?

UDK	 821.174-31

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001070658
Sēks, Makss. Ļaunuma tīkls / Makss Sēks ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pā-
vola ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore 
Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 
539, [3] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji). — Oriģinālnosaukums: Pa-
han Verkko. — ISBN 978-9934-15-991-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc grandiozas ballītes pazūd divi slaveni influenceri. Abu sociālajiem kon-
tiem ir desmitiem tūkstošu sekotāju, bet pēdējais ieraksts teju identisks — vientuļas bākas bildi 
papildina ļaunu vēstošs dzejolis. Vai tas ir tikai publicitātes triks, vai tomēr abu dzīvībām draud 
briesmas? Kādu brīdi izmeklētāju komandai šķiet, ka ikviens pavediens beidzas strupceļā, bet, 
spriedzei augot, top skaidrāks, ka pretinieks negrasās apstāties…

UDK	 821.511.111-31

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 001070191
Ehina, Kristīna. Mēness man asinīs / Kristīna Ehina ; no igauņu valodas atdzejo-
juši Guntars Godiņš un Daila Ozola ; grāmatas dizaina autors Jorens Godiņš ; re-
daktore Sandra Godiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. — 109, [2] lpp. ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-0-9801-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kristīna Ehina ir viena no populārākajām un visvairāk tulkotajām mūsdienu 
igauņu dzejniecēm. Kristīnas dzejā sastopami mitoloģiski motīvi, kā arī savdabīgs un harmonisks 
igauņu tautasdziesmu poētikas un stilistikas apvienojums ar modernās dzejas līdzekļiem. Šajā 
izlasē ir iekļauti Kristīnas dzejoļi gandrīz no visiem krājumiem, tādējādi atklājot viņas daiļrades 
raksturīgākās iezīmes.

UDK	 821.511.113-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070914
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070181
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070658
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070191
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Kopkataloga Id: 001070917
Kivirehks, Andruss. Ērms un feisbuks / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas 
tulkojis Guntars Godiņš ; mākslinieks Edmunds Jansons ; redaktore Inese Zande-
re ; dizains: Ivs Zenne. — Rīga : liels un mazs, [2021]. — 93, [3] lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — Oriģinālnosaukums: Tont ja Facebook. — ISBN 978-9934-574-72-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir sižetiski patstāvīgi stāstiņi, kas vēsta par notikumiem bērnudār-
zā, mājās un skolā, ik pa brīdim ievedot cilvēkus arī augu, dzīvnieku, lietu un pārdabisku būtņu 
attiecību pasaulē. Bērniem šāda brīva pārvietošanās starp ticamo un neticamo ir gluži dabiska, 
uzjautrinoša un saistoša, un viņi to pieņems ar prieku, bet pieaugušie novērtēs to, ka grāmata 
šādā veidā bez didaktiskas pamācīšanas runā par svarīgām bērnu tēmām — ģērbšanos, ēšanu, 
mācīšanos lasīt, attiecībām ar citiem bērniem, svētku svinēšanu, ikdienas darbiem u.c.

UDK	 821.511.113-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070917
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Kopkataloga Id: 001069049
Markota, Dace. Ģeogrāfija 8. klasei : mācību grāmata / Dace Markota, Gunta 
Šustere, autores un redaktores ; zīmējumi: Eduards Groševs, Alise Landsberga, 
Aivars Rušmanis ; grāmatas un vāka dizains: Eduards Groševs. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2021]. — 115 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. — Grā-
matai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu. — ISBN 978-9934-0-
9677-8 (iesiets).
UDK	 91(075.2)

Kopkataloga Id: 001070562
Pērse, Laine. Pirmspēdējais kontinents / Laine Pērse ; redaktore Rasa Lāse. — 
[Aizkraukles novads] : [Autorizdevums], [2021]. — 445, [2] lpp. : ilustrācijas, kar-
tes ; 22 cm. — (Iegriez pasauli! / Laine Pērse ; VI [6]). — ISBN 978-9934-8724-5-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kopš 2015. gada abi ceļotāji — Laine un Arturs — turpina iegriezt šo pasauli, 
pārvēršot sapņus īstos stāstos un atklājot pasaules dvēseli, kas siltas enerģijas stīgām izvij taku 
ikvienam meklētājam. Piecu gadu pārbaudījumu, pārsteigumu un atklāsmju izraibinātās tūres 
noslēpumi tiek atklāti četrās ceļojumu stāstu grāmatās sērijā „Ar stopiem apkārt pasaulei” un 
divās „Iegriez pasauli!” sērijas grāmatās. Iegriezies neparastajos stāstos un izjūti šo pasaules 
prieku! Kļūsti par trešo ceļotāju!

UDK	 910.4

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001070274
Tomsons, Ēriks. Pārcēlāji / Ēriks Tomsons, Pēteris Jansons, Laimonis Pēter-
sons ; sastādītāja Māra Zirnīte ; manuskriptu recenzēja: Ph.D. Māra Lazda, Dr.hist. 
Uldis Neiburgs, Dr.sc.soc. Silva Seņkāne, Andris Straumanis ; zinātniskais redak-
tors, komentāru autors Kaspars Zellis ; literārās redaktores: Dace Kraule, Indra 
Orleja ; tekstu sakārtotāji: Maija Krūmiņa, Ginta Elksne, Kaspars Zellis ; kopsa-
vilkuma tulkotāja Māra Lazda ; vāka dizains: Kristīne Krēsliņa ; Latvijas Univer-
sitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku 
asociācija „Dzīvesstāsts”. — Rīga : Mansards, [2021]. — 291, [4] lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 22 cm. — (Mutvārdu vēstures sērija „Bezbailīgie”). — Bibliogrāfija: 275.-
[276.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 277.-[290.] lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-12-250-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas triju bēgļu laivu vadītāju atmiņas no Otrā pasaules kara 
beigu posma, kad viņi glāba Latvijas iedzīvotājus no otrreizējās padomju okupācijas. Viņi darbo-
jās nelegāli un bieži palika nezināmi pat laivās pārceltajiem. Ilgu laiku par viņiem nekas netika 
dzirdēts. Tikai mūža otrajā pusē viņi beidzot varēja uzticēt atklātībai savus neparastos dzīves-
stāstus — kā Latvijā, tā Zviedrijā. Arī Zviedrijā nācās ievērot noilgumu informācijai par nelegā-
lajiem laivu braucieniem no Baltijas. Atmiņu autoriem lemtie mūža gadi deva iespēju pretoties 
aizmirstībai.

UDK	 929(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001069049
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070562
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070274
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94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001070157
Liepāja. Либава. Libau : Liepāja pirms otrā pasaules kara. Fotogrāfijas = Lie-
pāja before World War II. Photographs = Лиепая до второй мировой войны. 
Фотографии = Liepāja vor dem Zweiten Weltkrieg. Fotos / galvenā redaktore 
Ilana Ivanova ; teksta autori, vēstures konsultanti: Aina Burija, Gunārs Silakak-
tiņš ; literārā redaktore Inga Ronče ; tulkotāji no latviešu valodas: Kirils Bobrovs, 
Rozālija Suhare (krievu valodā), Peter Folkins, Will Mawhood (angļu valodā), Re-
inis Bahs, Elita Balčus, Gisela Wahl (vācu valodā) ; grafiskais dizains: Uldis Bal-
tutis. — [Liepāja] : Atklātais sabiedriskais fonds „Liepājas ebreju mantojums”, 
[2021]. — 351 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni ; 27×29 cm. — Teksts paralēli latvie-
šu, angļu, krievu un vācu valodā. — ISBN 978-9934-8894-0-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Fotogrāmata ir veltīta liepājniekiem, kuri cēluši un attīstījuši savu dzimto 
pilsētu šodienas un nākamo paaudžu labā. Foto kolekcijā ir attēlota pirmskara Liepāja — šarma 
un mājīguma pilsēta — ar garo smilšu pludmali, jūgendstila arhitektūru, viesnīcām, kafejnīcām, 
veikaliem, kinoteātriem, muzeju, teātri un koptajiem parkiem.

UDK	 94(474.321.2)(084.12)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001070526
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti / galvenais redaktors Andris 
Vilks ; atbildīgā redaktore, priekšvārda autore Jana Dreimane ; redakcijas kolē-
ģija: Pauls Daija, Vija Daukšte, Jana Dreimane [un vēl 12 redaktori] ; literārā re-
daktore Agita Kazakeviča ; tulkojumi angļu valodā: Eva Eihmane, Juris Beņķis ; 
mākslinieks Andrejs Lavrinovičs ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, 2021.

7 (XXVII), Vēstures avoti Latvijas atmiņas institūcijās. — 312 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Redaktori arī: Māra Grudule, Jānis Kalnačs, 
Kaspars Kļaviņš, Mārtiņš Mintaurs, Jānis Krēsliņš, Andrejs Plakans, Andrejs 
Vasiļjevs, Viesturs Zanders u.c. — „ISSN 2661-5134, ISSN 1691-5941”—Iespie-
dziņās. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  LNB simts darbības gados izveidots bagātīgs dažāda veida resursu krājums. 
Kamēr tie atrodas krātuvēs neatšifrēti, neiztulkoti un nezināmi sabiedrībai, tie ir statiski arte-
fakti. LNB Zinātnisko rakstu 7. sējuma sastādītāju nolūks — pievērst pētnieku uzmanību svarī-
giem vēstures avotiem LNB un citu atmiņas institūciju krājumā, līdz ar to paplašinot sabiedrības 
priekšstatus un pieejamību kultūrvēstures mantojumam.

UDK	 94(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001070579
Pētersons, Rihards. Mākslinieks Kurts Fridrihsons un „franču grupa” / Rihards 
Pētersons, Kristīne Čakstiņa ; dizains: Līga Dubrovska ; dizains un kartogrāfi-
ja: Karšu izdevniecība Jāņa sēta. — Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 
[2021]. — 32, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm. — (XX gad-
simta politiskā vēsture piemiņas vietās). — Bibliogrāfija: uz 3. vāka. — ISBN 978-
9934-8919-2-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viens no Latvijas Okupācijas muzeja darbības virzieniem ir apzināt un popu-
larizēt vēsturisku notikumu norises vietas. 2017. gadā muzejs izdeva „Piemiņas vietu ceļvedi pa 
Rīgu un Rīgas apkārtni” par tēmu „Latvija un tās iedzīvotāji cīņā par savu valsti un pretestība oku-
pāciju varām, 1918-1991”. Ar 2021. gadu plānots izdot tematiskas burtnīcas, kas sniegs priekšstatu 
par 20. gadsimta vēstures notikumiem, tajos iesaistītajām personām un vietām.

UDK	 94(474.3)(092)+929(474.3)+75.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070157
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070526
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001070579
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Kopkataloga Id: 001066126
Vāvers, Reinis. 100 kartes pirms Latvijas valsts / grāmatas sastādītājs un tek-
sta autors Reinis Vāvers ; redaktori: Jānis Barbans, Mārtiņš Mintaurs, Jānis Tur-
lajs, Anda Juta Zālīte ; māksliniece Līga Dubrovska ; kartogrāfe Ingūna Pūkaine ; 
[priekšvārds]: Mārtiņš Mintaurs. — Rīga : Jāņa sēta : Latvijas Nacionālā bibliotē-
ka, 2021. — 207 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 28 cm. — Resurss sagatavots 
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9984-07-756-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļautas gan vēsturiskas kartes no Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas un citu atmiņas institūciju krātuvēm, gan „Jāņa sētas” izstrādātas kartes, kas ilustrē dažādus 
Latvijas vēstures aspektus. Daudzas no grāmatā iekļautajām kartēm ir bibliogrāfiski retumi, ar 
kuriem plašāka sabiedrība tagad var iepazīties pirmoreiz. Grāmatas tapšanas procesā atklāta 
senākā zināmā līdz mūsdienām saglabājusies karte latviešu valodā. Tā publicēta 1836. gadā un 
parāda Tuvo Austrumu reģionu Jēzus Kristus dzīves laikā. Grāmatas autors Reinis Vāvers uzsver, 
ka kartes lieliski parāda straujās pārmaiņas, kas 19. gadsimtā skāra Latvijas sabiedrību.

UDK	 94(474.3)(084.3)+912.43(474.3)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://instagram.com/lnb.lv
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001066126
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