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DABASZINĀTNES
Astronomija
Bioloģija
Ģeogrāfija, ģeoloģija un vides zinātne
Ķīmija
Medicīna

HUMANITĀRĀS ZINĀTNES
Filozofija
Kultūra, kultūrvēsture, māksla
Reliģijas zinātnes
Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika
Vēsture

SOCIĀLĀS ZINĀTNES
Bibliotēkzinātne, biobibliogrāfija
Ekonomika, vadībzinātne un demogrāfija
Juridiskā zinātne
Pedagoģija, psiholoģija, izglītības vadība
Socioloģija, politoloģija un komunikāciju zinātne

DABASZINĀTNES 

Astronomija 

Zvaigžņotā Debess 
Galv. red. I. Vilks 
ISSN 0135-129X
Populārzinātnisks žurnāls par astronomiju: astronomijas un 
kosmonautikas sasniegumi, jaunākās ziņas par Saules sistēmu 
un citplanētām, zvaigznēm, galaktikām un Visuma uzbūvi, kā 
arī par orbitālajiem un virszemes teleskopiem un kosmiskajiem 
aparātiem. Atbilstoši gadalaikam – par zvaigžņotās debess izskatu 
un astronomiskajām parādībām.  
2019/2020 ZIEMA (Nr. 246); 2020. gada PAVASARIS (Nr. 247); 
2020. gada VASARA (Nr. 248); 2020. gada RUDENS (Nr. 249); 
2020/2021 ZIEMA (Nr. 250 + Astronomiskais kalendārs) 

3,00 
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Ilgonis Vilks 
Astronomijas vārdnīca.  
Angļu-latviešu-krievu-vācu-franču-spāņu
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 272 lpp. 
ISBN 978-9984-45-857-1 

Vārdnīca satur 1502 astronomijas un kosmonautikas terminus sešās 
valodās (angļu, latviešu, krievu, vācu, franču, spāņu) un aptuveni 
1000 debess objektu nosaukumus latviešu un angļu valodā. Iekļauti 
arī jaunāki, nesen veidotie termini. Vārdnīca noderēs ikvienam, kurš 
padziļināti interesējas par astronomiju un kosmosa izpēti. 

6,00 

Juris Žagars, Ilgonis Vilks 
Astronomija augstskolām. 2. pārstr. izdev.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 288 lpp. 
ISBN 9984-802-55-8
Grāmatas pamats ir lekciju materiāls astronomijā. Tēmu izklāstā 
izmantots galvenokārt klasiskais materiāls, un uz tā pamata lasītājs 
tiek ievadīts mūsdienu moderno astronomijas metožu un rezultātu 
pasaulē. Grāmatas lasītājam vēlama iepriekšēja sagatavotība 
matemātiskajā analīzē, analītiskajā ģeometrijā, kā arī teorētiskajā 
mehānikā un vispārīgajā fizikā.

8,96 

Bioloģija 

Rihards Kondratovičs, Gunita Riekstiņa 
Rododendri. Latvijas Universitātē izveidotās rododendru šķirnes 
(1957–2017)
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 160 lpp. 
ISBN 978-9934-18-418-5
Grāmatā sniegti visu reģistrēto LU izveidoto brīvdabas rododendru 
un siltumnīcas acāliju šķirņu detalizēti apraksti un attēli. Pielikumā 
mūžzaļo un vasarzaļo brīvdabas rododendru šķirņu apraksti, 
alfabētiskais saraksts.

8,96 

Ģederts Ieviņš 
Augu fizioloģija. Funkcijas un mijiedarbība ar vidi
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 608 lpp. 
ISBN 978-9934-18-091-0 
Grāmata sarakstīta, ņemot vērā pēdējo gadu desmitu augu 
bioloģijas (arī augu fizioloģijas) straujo attīstību, kā arī respektējot 
Latvijas studentu tiesības apgūt zināšanas augu fizioloģijā dzimtajā 
valodā. Aplūkota augu šūnu funkcionālā organizācija, vielu 
transports, enerģijas procesi augos – fotosintēze un elpošana, 
minerālā barošanās, augu augšana un attīstība, adaptāciju 
fizioloģija. 

15,00 
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Līga Strazdiņa, Ligita Liepiņa, Anna Mežaka, Linda Madžule 
Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem. 2. izd. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 128 lpp. 
ISBN 978-9934-18-059-0
Ceļvedī īsi raksturota sūnu morfoloģija, augšanas apstākļi, 
vairošanās īpatnības, sniegts nozīmīgāko jēdzienu skaidrojums. 
Sūnu sugu aprakstus papildina krāsainas fotogrāfijas, sūnu lapu 
shematiskie zīmējumi, raksturīgās pazīmes, augšanas apstākļu 
raksturojums. Grāmatas noslēgumā pievienots autoru pilnveidots 
Slīteres nacionālā parka sūnu sugu saraksts.

2,00 

Edgars Vimba 
Sēnes ir visur
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 144 lpp. 
ISBN 978-9984-45-943-1
Ierastā informācija par ēdamām un indīgām sēnēm šai grāmatā 
nav sniegta. Autors tēlaini un saistoši aprakstījis to interesanto un 
neparasto, kas saistās ar visu veidu sēnēm un ko bieži vien cilvēks 
pat nepamana. Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam.

2,00 

Artūrs Mauriņš, Andris Zvirgzds 
Dendroloģija. 2. izd. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 452 lpp. 
ISBN 978-9984-802-21-3
Grāmatā populārā valodā sniegtas ziņas par Latvijā kultivētajiem 
kokiem un krūmiem. Raksturota tūkstoš un viena suga no 260 ģintīm 
un 89 dzimtām, kā arī aprakstīts ap 950 šķirņu. Grāmata paredzēta 
gan dabas un dārzkopības interesentiem, gan dabaszinību kursu 
studentiem.

14,56 

Tarass Pūka, Ruta Zunde, Ilmārs Zunde 
Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. gadsimta nogalei
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 312 lpp. 
ISBN 978-9984-45-151-0
Mūsdienu sasniegumi dekoratīvajā dārzkopībā sakņojas tālā 
pagātnē, un mūsu sarežģītās vēstures līkloči atbalsojas arī dārznieku 
likteņgaitās. Grāmatā sniegtas ziņas par dārzkopju personālijām 
piecās nodaļās: 17.–18. gadsimts; 1800.–1880. gads; 1880.–
1920. gads; 1920.–1945. gads; 1945.–1990. gads. Grāmata noderēs 
ar dārzkopību saistītiem darbiniekiem, studentiem, kā arī citiem 
interesentiem.

3,00 
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Gunita Briede 
Dārza papardes un zāļveida ziemcietes
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 144 lpp. 
ISBN 978-9984-825-68-7 
Grāmatā apkopota autores daudzos darba gados gūtā pieredze, 
botāniskajā dārzā kopjot papardes un zāļveida ziemcietes. 
Grāmatas pirmajā nodaļā sniegtas ziņas par dārza papardēm, to 
audzēšanu, aprakstītas paparžu sugas un šķirnes. Otrajā nodaļā 
stāstīts par zāļveida ziemcietēm, to audzēšanu, sniegti zāļveida 
ziemciešu sugu un šķirņu apraksti. Grāmata domāta plašam lasītāju 
lokam, visiem, kurus interesē dārzkopība.

3,00 

Ģeogrāfija, ģeoloģija un vides zinātne 

Dabas aizsardzība 
Atb. red. O. Nikodemus, G. Brūmelis
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 288 lpp.
ISBN 978-9934-180-60-6
Grāmatā aplūkoti gan atsevišķi teorētiskie jautājumi, kuri ir 
pamatā daudziem ieteikumiem, lēmumiem un praktiskām rīcībām 
dabas aizsardzībā, gan praktiskas rīcības dabas daudzveidības 
nodrošināšanā. Grāmata sniegs pamatzināšanas dabas aizsardzībā 
bioloģijas, vides zinātnes, ģeogrāfijas un daudzu citu zinātņu 
nozaru studentiem, kā arī pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, 
vispārizglītojošo skolu skolotājiem, koledžu audzēkņiem, 
pasniedzējiem un arī interesentiem.

6,00

Valdis Segliņš, Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis 
Derīgie izrakteņi Latvijā
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 184 lpp. 
ISBN 978-9984-45-741-3 
Monogrāfija veltīta derīgajiem izrakteņiem Latvijā. Tajā apskatīta 
Latvijas ģeoloģiskā uzbūve un derīgo izrakteņu izplatības galvenās 
likumsakarības, zemes dzīļu resursu daudzveidība, izplatība, 
nozīmīgākās atradnes, iegulu uzbūve, sastāvs un veidošanās 
īpatnības. Izdevums sniedz plašu pārskatu par izmantojamiem, kā 
arī maz izplatītiem un problemātiskiem derīgajiem izrakteņiem. 
Grāmata paredzēta pētniekiem, studentiem, kā arī citiem 
interesentiem. 

6,72 

Māris Kļaviņš 
Vides piesārņojums un tā iedarbība
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 198 lpp. 
ISBN 978-9984-45-446-7 
Grāmata par vides piesārņojuma veidiem, piesārņojošo vielu 
iedarbību, kā arī ar rīcībām piesārņojuma radīto risku mazināšanai. 
Galvenās aplūkotās tēmas: kas ir vides piesārņojums; piesārņojošo 
vielu iedarbības novērtēšana; toksisko vielu iedarbība uz dzīvajiem 
organismiem; toksiskās iedarbības nozīmīgākie veidi; gaisa 
piesārņojums; ūdeņu piesārņojums; Zemes garozas ārējās kārtas un 
augsnes piesārņojums; nozīmīgākās vidi piesārņojošās vielas; vides 
piesārņojuma riska novērtēšana. 

4,00 
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Ojārs Āboltiņš 
No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Dabas vides pagātne 
un tagadne Latvijā
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 128 lpp. 
ISBN 978-9948-45-174-9
Izdevums sniedz populārzinātnisku priekšstatu par to, kā pēdējos 
20–22 gadu tūkstošos veidojusies mūsu dabas vide, kāda nozīme 
tās tapšanā ir ledājiem, kā izpaudusies ledāju darbība un ietekme. 
Aplūkoti procesi, kas ietekmējuši Latvijas teritorijas attīstību laikā, 
kad ledāji izkusa un kad leduslaikmets bija beidzies. Atrodams 
īss pārskats par izmaiņām dabā cilvēces pastāvēšanas laikā. Īpaša 
uzmanība veltīta tam, kā vērtēt tagadējo globālo sasilšanu. 

2,00 

Vide un ilgtspējīga attīstība 
Atb. red. M. Kļaviņš un J. Zaļoksnis. 2. papild. izd. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 336 lpp. 
ISBN 978-9984-45-220-3
Grāmata tapusi saskaņā ar lēmumu iekļaut vides aizsardzības 
kursu augstskolu un koledžu studiju programmās. Tā būs noderīgs 
līdzeklis, lai paplašinātu Latvijas augstskolu studentu interesi 
un zināšanas par vides izglītību un tautsaimniecības ilgtspējīgu 
attīstību. Grāmata būs noderīga arī citiem interesentiem.

8,96 

Klimata mainība un globālā sasilšana 
Atb. red. M. Kļaviņš, A. Andrušaitis
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 176 lpp. 
ISBN 978-9984-825-21-3
Pēdējo 100 gadu laikā ir notikušas būtiskas klimata pārmaiņas, 
izraisot globālo sasilšanu. Grāmatā prognozētas iespējamās klimata 
izmaiņas 21. gadsimtā, aprakstīts klimata mainības raksturs Latvijā 
un pasaulē, kā arī alternatīvu klimata tehnoloģiju izmantošanas 
iespējas; sniegts ieskats nozīmīgākajos starptautiskajos 
dokumentos, kas saistīti ar klimata politiku. 

4,48 

Guntis Eberhards, Jānis Lapinskis 
Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Atlants =  
Processes on the Latvian Coast of the Baltic Sea. Atlas
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 64 lpp. 
ISBN 978-9984-45-020-9
Atlantā 25 kartes sniedz informāciju par Latvijas jūras krasta 
izmaiņām 20. gs., par mūsdienu krasta procesiem, to raksturu 
un intensitāti. Iegūtie dati ļauj prognozēt klimata un jūras 
hidroloģisko apstākļu ietekmētās izmaiņas nākotnē. Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. Atlants paredzēts pašvaldību un 
tūrisma speciālistiem, piekrastes apsaimniekotājiem, augstskolu 
mācībspēkiem un studentiem, kā arī citiem interesentiem. 

3,36 
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Māris Kļaviņš, Pēteris Cimdiņš 
Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 204 lpp. 
ISBN 9984-770-57-5
Grāmatā aplūkoti galvenie jautājumi, kas saistīti ar ūdeņu kvalitāti 
un ūdeņu aizsardzību – ūdens ķīmiskās īpašības, dabas ūdeņu 
sastāvs un to veidošanās procesi, kā ūdeņus ietekmē dabiskie un 
antropogēnie faktori. Apskatīts Latvijas ūdeņu sastāvs un vides 
piesārņojuma ietekme uz to. Grāmata paredzēta universitāšu 
ķīmijas, bioloģijas, medicīnas un vides zinātnes studentiem, kā arī 
vides aizsardzības jomā strādājošajiem.

5,60 

Ķīmija 

Edgars Jansons 
Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 308 lpp. 
ISBN 9984-783-24-3
Analītiskā ķīmija ir zinātne, kas izstrādā un pilnveido dažādas 
metodes, ar kurām iegūst informāciju par elementārobjektiem. Tā 
ir viena no ķīmijas studiju nozīmīgākajiem priekšmetiem. Grāmata 
paredzēta kā mācību līdzeklis augstskolu studentiem.

8,96 

Medicīna 

Gundega Knipše, Džanna Krūmiņa, Sarmīte Boka,  
Jānis Šavlovskis, Arnis Vīksna
Cilvēka anatomija. Galva. Kakls. 1. daļa
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 256 lpp. 
ISBN 978-9934-18-502-1
Anatomijas mācību grāmata latviešu un angļu valodā paredzēta 
medicīnas studentiem, rezidentiem, ārstiem. Aprakstīta galvaskausa 
un kakla skriemeļu uzbūve, galvas un kakla muskuļi, galvas un 
kakla orgāni un to topogrāfija. Apzīmējumi latīņu valodā atbilst 
Starptautiskajai anatomiskajai nomenklatūrai — Terminologia 
Anatomica. Grāmatas beigās – vēsturisks apskats par anatomijas 
attīstību Latvijā.

14,56

Uldis Vikmanis 
Atsperšanās
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 272 lpp. 
ISBN 978-9934-18-196-2
Profesors Uldis Vikmanis grāmatā atskatījies uz savas dzīves faktiem 
un notikumiem, kas saistīti ar medicīnu – Rīgas Medicīnas institūtu, 
Latvijas Veselības aizsardzības ministriju, Latvijas Medicīnas 
akadēmiju, Latvijas Universitāti, dažādām mūsu valsts ārstniecības 
iestādēm. Daļa darba mūža veltīta jaunās ārstu paaudzes 
sagatavošanai, kopā ar domubiedru grupu atjaunota LU Medicīnas 
fakultāte. Grāmatā ievietoti arī svarīgi dokumenti, kas saistīti ar 
Latvijas Medicīnas akadēmijas un Latvijas Universitātes darbību.

6,00 



7

Arnis Vīksna 
Medicīnas vēstures pieminekļi Vecrīgā un kanālmalā
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 144 lpp. 
ISBN 978-9934-18-099-6
Kas ir tā sauktās pelēkās māsas, un kur tās mitušas? Kur Vecrīgā 
atradusies Cūku iela, un kāpēc tai dots tāds nosaukums? Kur bija 
ierīkota Nikolaja nabagmāja? Kāpēc spitālīgajiem Rīgas ielās bija 
jāskandina klabeklis? Arņa Vīksnas sastādītajā ceļvedī var atrast gan 
atbildes uz šiem jautājumiem, gan arī saturīgu informāciju par Rīgas 
vecākajām aptiekām, anatomisko teātri, Svētā Gara konventu un 
citiem medicīnas vēstures objektiem. Grāmatā ievietota arī karte, 
kurā atzīmēti apskates objekti.

5,00 

Kamita Eglīte 
Anatomija. I daļa. Skelets un muskuļi  
Mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas 
un citās nemedicīnas studiju programmās
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 128 lpp. 
ISBN 978-9934-18-051-4
Grāmatā plašs krāsaino attēlu klāsts un sniegtas vispārīgas ziņas  
par skeletu, skeleta joslām, skeleta muskuļiem un dažādām to 
grupām.

8,96 

Inta Beldava, Baiba Līviņa 
Alkoholatkarība un refleksoterapija
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 150 lpp. 
ISBN 978-9984-45-570-9 
Grāmata iepazīstina ar sekām, ko cilvēka organismā izraisa ilgstoša 
pārmērīga alkohola lietošana, kā arī ar Latvijas zinātnieku izstrādāto 
fizioloģisko alkoholatkarības osteoreflektoro ārstēšanas metodi. 
Grāmata paredzēta kā uzziņu avots plašai lasītāju auditorijai.

2,00 

Kamita Eglīte 
Anatomija. II daļa. Asinsrites sistēma. Iekšējie orgāni. Nervu 
sistēma. Sensoriskā sistēma
Mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas 
un citās nemedicīnas studiju programmās
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 244 lpp. 
ISBN 978-9984-45-152-7
Grāmatā plašs krāsaino attēlu klāsts un sniegtas ziņas par sirds un 
asinsvadu sistēmu, limfātisko sistēmu, elpošanas orgānu sistēmu, 
gremošanas orgānu sistēmu, dzimumorgānu sistēmu, urīnorgānu 
sistēmu, nervu sistēmu un sensorisko orgānu sistēmu.

12,32 
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Praktiskā alergoloģija 
Atb. red. V. Lozovskis
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 624 lpp. 
ISBN 978-9984-45-074-1
20 dažādu medicīnas nozaru speciālistu sarakstīta padziļināta 
alergoloģijas rokasgrāmata. Līdztekus klasiskam tēmas izklāstam 
(etioloģija, patoģenēze, klīniskā aina utt.) autori snieguši īsu 
problēmas pārskatu un vērtējumus, izklāstījuši pieredzi. Pirmo reizi 
detalizēti apkopoti dati par alerģiju izraisošo augu ziedēšanu. Plašāk 
aplūkotas visbiežāk konstatējamās slimības (astma, alerģiskais 
rinīts, nātrene, angioedēma, medikamentu izraisītās hipersensitīvās 
reakcijas u.c.). Grāmata paredzēta dažādu medicīnas nozaru 
speciālistiem. 

7,00 

Aina Dālmane, Māra Kalniņa 
Cilvēka embrioģenēze skolām
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 120 lpp. 
ISBN 978-9984-45-048-3
Šī grāmata ir viens no tiltiem, kas saista LU Medicīnas fakultāti un 
skolas. Tajā ietverts zināšanu kopums, kas nepieciešams sekmīgām 
studijām Latvijas Universitātē Medicīnas un Bioloģijas fakultātē. 
Grāmatā sniegtās zināšanas atbilst mūsdienu prasībām. Teksts, 
attēli un tabulas rada iespējas patstāvīgai zināšanu papildināšanai 
mācīšanās ceļā visa mūža garumā. Grāmata noder arī skolotājiem.

2,00 

Aiga Švede, Gunta Krūmiņa, Jānis Fridrihsons 
Pamatizmeklēšanas metodes optometrijā
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 192 lpp. 
ISBN 978-9984-825-83-0
Grāmatā apkopotas optometrista praksē biežāk lietotās 
izmeklēšanas pamatmetodes: anamnēzes ievākšana, refrakcijas 
izmeklēšanas metodes, binokulāro funkciju izmeklēšanas metodes, 
kā arī acs priekšējo un mugurējo daļu anatomija un novērtēšanas 
metodes. Šī grāmata ir veidota kā mācību līdzeklis LU Fizikas un 
matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas 
studentiem.

5,60 

Aina Dālmane, Māra Kalniņa, Olga Koroļova, Sandra Kukaine 
Cilvēka embrioģenēze
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 248 lpp. 
ISBN 9984-783-44-8
Bagātīgi ilustrēta embrioloģijas mācību grāmata – organisma 
pirmsdīgļa, dīgļa un augļa attīstības stadijas; organisma 
dzimumšūnu diferenciācija ontoģenēzes postembrionālajā periodā. 
Izdevuma beigās terminu skaidrojums, kā arī alfabētiskais vārdu 
rādītājs. Grāmata domāta medicīnas fakultāšu studentiem. To var 
izmantot arī studenti, kas apgūst bioloģiju un veterināro medicīnu, 
māsu skolu audzēknes, kā arī ārsti un citi interesenti.

8,96 
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Leonīds Sluckis 
Balstaudi un locītava. Bioķīmija un funkcijas
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 432 lpp. 
ISBN 9984-783-35-9
Grāmatā liela uzmanība pievērsta saistaudu komponentu 
mehāniskajai nozīmei, formulēts uzskats par saistaudiem 
kā regulējamām mehanobioķīmiskām konstrukcijām. Tā 
veltīta balstaudu, sinoviālās membrānas, sinovija bioķīmijai, 
molekulārbioloģijai un funkcijai normā un patoloģijā. Uz plaša 
mūsdienīgas koncepcijas fona apkopoti jaunākie literatūras 
materiāli šajā jomā, kā arī autora un viņa līdzstrādnieku iegūtie dati. 

5,60 

Aina Dālmane 
Histoloģijas atlants
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 304 lpp. 
ISBN 9984-770-91-5
Atlantā parādīta šūnu, audu un orgānu mikroskopiskā un submikro-
skopiskā uzbūve krāsainās un melnbaltās fotogrāfijās un zīmējumos. 
1. nodaļā redzami profesoru J. A. Eglīša un I. Liepiņas Eglītis 
LU Medicīnas fakultātē veiktie darbi. 2.–18. nodaļa atbilst mācību 
grāmatas „Histoloģija” tematikai. Pēdējā nodaļa paredzēta zināšanu 
pārbaudei. Atlants noderīgs medicīnas un bioloģijas fakultātes 
studentiem, rezidentiem, doktorantiem un ārstiem. 

8,96 

HUMANITĀRĀS ZINĀTNES 

Filozofija 

Jirgens Krics (Jürgen Kriz) 
Saprotot komplekso pasauli. Uz personu centrētas sistēmteorijas 
lietojums un perspektīvas
Tulk. R. Bičevskis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 98 lpp. 
ISBN 978-9934-18-007-01
Grāmatā risināta haosa un kārtības problemātika zinātņu metodo-
loģijas un attīstības, psihoterapijas un sistēmteorijas kontekstā. 
Temati: sistēmteorija kā interdisciplināra pieeja un tās filozofiskās 
konsekvences, domājot par haosu un kārtību, un zinātnes sistēma 
no sinerģētiskās pašorganizācijas teorijas skatpunkta.

3,36

Kultūra, kultūrvēsture, māksla 

Akadēmiskā Dzīve 
Galv. red. A. Dimants 
ISSN 0516-3145
http://doi.org/10.22364/adz
Žurnāls iznāk kopš 1958. gada. Līdz 2005. gadam – ASV, bet kopš 
2006. gada Akadēmiskās Dzīves apgāds šo žurnālu izdod kopā ar 
Latvijas Universitātes Akadēmisko apgādu. Žurnālā publicēti dažādu 
autoru zinātniskie raksti par Tēvzemei nozīmīgiem zinātnes, kultūras 
un sabiedriskiem jautājumiem.
Nr. 55 (2019/2020)
Nr. 56 (2020/2021)  

2,42 
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Aigars Kokins 
Krāsu zemes: krāsu simbolisms akmens laikmetā
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 132 lpp. 
ISBN 978-9934-18-531-1
A. Kokins ir dabisko minerālpigmentu un eļļas krāsas ražošanas 
izpētes pilotprojekta zinātniskais vadītājs un izpildītājs, mākslas 
krāsas “Rust Earth Colours” zīmola autors, doktora grāda 
pretendents LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, mākslas 
zinātņu maģistrs (LMA). Autors grāmatā pievēršas krāsu simbolisma 
aizsākumam akmens laikmetā, ļaujot lasītājam ne tikai apskatīt un 
savstarpēji salīdzināt senākos zināmos zīmējumus un grafikas uz 
alu sienām un artefaktiem, bet arī uzzināt par dažādām simbolu 
nozīmes un satura korelācijām un interpretācijām.

14,20

Pēteris Pildegovičs 
Mans Ķīnas stāsts
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 408 lpp. 
ISBN 978-9934-18-485-7
Vēstījums uzrakstīts dienasgrāmatas formā. P. Pildegovičs dalās 
savos vērojumos, kas radušies, veicot pirmā latviešu diplomāta 
pienākumus Ķīnā, kā arī stāsta par saviem iespaidiem, kas gūti, 
strādājot “Sjiņhua” aģentūrā, kur līdz šim bijis vienīgais darbinieks 
no mūsu valsts. Autors iepazīstina lasītāju arī ar pieredzēto lielajos 
ceļojumos Ķīnā, bieži atsaucoties uz neskaitāmām sarunām ar 
dažādu sociālo slāņu ķīniešiem. 

13,44

Latvija: kultūru migrācija 
Atb. red. A. Rožkalne
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 808 lpp. 
ISBN 978-9934-18-472-7
Šajā apjomīgajā starpdisciplinārajā pētījumā skatīta vairāku 
kultūru mijiedarbe, kopš Latvijas teritorijā ieradās pirmie 
iedzīvotāji. Atklātas kultūru migrācijas izpausmes materiālajā 
kultūrā (vēsturnieki), valodu mijiedarbē (valodnieki), mītos un citos 
folkloras elementos (folkloristi, literatūrpētnieki), ideju vēsturē un 
reliģijā (filozofi, reliģijas pētnieki, vēsturnieki), estētiskajā kultūrā un 
nacionālās identitātes jautājumos, ideoloģijā un politikā (filozofi, 
vēsturnieki), literatūrā un citos mākslas veidos.

 32,48 

Zvirbulis. Kosmoss. Akvareļi 
Sast. I. Gudakovska
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 60 lpp. 
ISBN 978-9934-18-454-3 
Pirmā „Muzeja sērijas” grāmata ir veltījums Latvijas Universitātes 
īpašumā esošajai muzejisko priekšmetu kolekcijai – mākslas 
darbiem, kas tapuši par godu ievērojamā raķešu konstruktora 
un izgudrotāja Frīdriha Candera simtgades svinībām. Gleznotājs 
Juris Zvirbulis savdabīgā kolorītā akvareļu ciklā fiksējis vēsturisko 
notikumu, personu un kosmisko tēlu pasauli.

8,96 
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Valdis Muktupāvels 
Folk music instruments in Latvia
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 319 lpp. 
ISBN
978-9934-18-332-4
This book is dedicated to a large and meaningful part of Latvia’s 
traditional culture – its musical instruments. It pays particular 
attention to the specific cultural environment from which the 
corresponding musical phenomena have developed as well as to 
the context in which the instruments have been played, thereby 
following and marking all of the aspects of people’s everyday lives.

15,00 

Valdis Muktupāvels 
Tautas mūzikas instrumenti Latvijā
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 341 p. 
ISBN 978-9934-18-248-8
Plašākais un izsmeļošākais līdz šim pieejamais pētījums par 
tradicionālajiem mūzikas instrumentiem Latvijā. Monogrāfijā 
apkopotas visdažādāko avotu ziņas, iekļaujot tās starptautiski 
aprobētā sistemātikā, izdevums papildināts ar 157 attēliem, nošu 
pielikumu un dažādiem rādītājiem. 

12,00 

Latvijas jaunā režija 
Sast. S. Radzobe
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 416 lpp. 
ISBN 978-9984-18-058-3 
Grāmatā aprakstīti M. Eihes, L. Grozas-Ķiberes, A. Jarovoja, 
V. Meikšāna, I. Mičules, V. Nastavševa, I. Rogas, E. Seņkova un 
V. Sīļa radošie portreti, kā arī J. Djakonova, K. Krūmiņa, D. Petrenko 
portretskices. Atklāta režisoru radīto izrāžu savdabība un darba 
paņēmieni, kas sniedz ieskatu viņu personībā. Apskatīta jaunās 
režijas „valoda”, režisoru sadarbība ar savas paaudzes dramaturgiem 
un scenogrāfiem, performatīvās inovācijas, klasikas dekonstrukcija 
un citas tēmas.

9,00 

Album amicorum. Piemiņas albumu kolekcija (16.–19. gs.) 
Sast. A. Taimiņa
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 366 lpp. 
ISBN 987-9984-45-589-1
Piemiņas albuma tradīcija ir nozīmīga kultūrvēsturiska parādība, kas 
dokumentē sava laika literāro gaumi, izteiksmes veidu un mākslas 
stilu, atspoguļo rakstītāju pasaules uzskatus, ideālus, vērtību 
kritērijus. LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu 
kolekcijā glabājas 17.–19. gs. Vidzemes un Kurzemes vācbaltiešu 
ģimeņu 28 piemiņas albumi. Katalogā iekļauti to apraksti, atsevišķu 
piemiņas albumu ierakstu apraksti no Autogrāfu kolekcijas un citiem 
rokrakstu fondiem. Izdevumu papildina albumu ierakstu attēli.

9,00 
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100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā 
Sast. A. Cimdiņa
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 504 lpp. 
ISBN 987-9984-45-041-2
Enciklopēdisks izdevums, kurā portretētas 100 ievērojamākās 
Latvijas sievietes laika posmā no 18. līdz 21. gadsimtam. Šķirkļi 
izkārtoti alfabētiskā secībā, un tie ietver personību portretus, 
dzīves datus, darbības sfēras raksturojumu, kultūrvēsturiskas ziņas. 
Izdevums balstās uz teorētisko koncepciju, ka dzimumam ir nozīme 
ne tikai dabā, bet arī mākslinieciskajā un intelektuālajā jaunradē. 

10,00 

Reliģijas zinātnes 

Ceļš 
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, 
reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. 
Galv. red. V. Tēraudkalns
ISSN 1407-7841
https://doi.org/10.22364/cl
Žurnāls veltīts teoloģijas un reliģijpētniecības problemātikai 
starptautiskā kontekstā, īpaši pievēršoties reliģiskās dzīves analīzei 
Latvijā un Baltijā.
Nr. 70, 71
Nr. 69 

4,84 
2,42 

Roberts Akmentiņš. Rakstnieka Augusta Saulieša  
pasaules uzskata pamatproblēmu aktualitāte 
Sērija “Studia Theologica”. Tomus IV
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020 [1979]. 324 lpp.
ISBN 978-9934-18-529-8
LU Teoloģijas fakultātes dekāna, LELB mācītāja un profesora 
Roberta Akmentiņa disertācija teoloģijas doktora grāda iegūšanai 
sniedz nozīmīgu Augusta Saulieša literārās daiļrades teoloģisku 
vērtējumu, pierādot to, ka teoloģija nav atrauta no sabiedriskajiem 
procesiem, tās metodes un atziņas ir saistāmas ar ikviena laikmeta 
aktuālajām problēmām un meklējumiem. 

12,32

Nikolajs Plāte. Kompendijs dogmatikā 
Sērija “Studia Theologica”. Tomus III
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020 [1981]. 256 lpp.
ISBN 978-9934-18-497-0
Sērijā “Studia Theologica” tiek publicēti darbi, kas pieder Latvijas 
teoloģiskās pagātnes mantojumam. “Kompendijs dogmatikā” 
ir patstāvīgs akadēmisks veikums — dogmatikas mācību vielas 
koncentrēts, sistematizēts lekciju pierakstu sakopojums. Tas sniedz 
ieskatu kristīgās mācības pamatatziņās, veidojot loģisku, klasiski 
sistemātisku tēmas izkārtojumu. Tas ir arī pēdējais lielais Nikolaja 
Plātes sarakstītais darbs. 

12,32
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Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca  
Vārdnīcā ietverti kristietības jēdzieni, notikumi, personības. Šķirkļi 
skaidroti, ievērojot Latvijas brīvvalsts laikā izstrādātās, okupācijas 
apstākļos saglabātās un trimdā attīstītās tradīcijas un teoloģijas 
terminoloģijas attīstību pasaulē. 
Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca. Kristietība. 1. sēj. A–Č
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 179 lpp. 
ISBN 978-9984-825-61-8
Pasaules reliģiju enciklopēdiskā vārdnīca. Kristietība. 2. sēj. D–Ģ
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 160 lpp. 
ISBN 978-9984-45-126-8 

4,48 

Sievietes reformācijas ceļā 
Sērija “Opera Theologica Universitatis Latviensis”, IV
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 143 lpp. 
ISBN 978-9934-18-356-0
Monogrāfijā aplūkota Latvijas baznīcas vēsture, iekļaujot tajā 
sieviešu kalpošanu kā vienu no iepriekš noklusētām baznīcas 
vēstures lappusēm. Ietverti pieci dažādu autoru raksti, katrs no tiem 
atklāj pilnīgi atšķirīgu aspektu jautājumā par sievietes nozīmi, vietu 
vai darbību baznīcā un kopumā sniedz daudzšķautņainu ieskatu 
sieviešu kalpošanas vēsturē.

4,00 

Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika 

Baltu filoloģija 
Galv. red. P. Vanags
ISSN 1691-0036
https://doi.org/10.22364/bf
“Baltu filoloģija” ir recenzējams izdevums ar starptautisku 
redakcijas kolēģiju. Krājumā publicēti pētnieciski darbi visās baltu 
valodniecības jomās, arī par tematiku, kas var interesēt baltistus. 
Krājumā iekļautas arī recenzijas, apskati.
XXVII (1/2) 2018, XXVIII (1, 2) 2019, XXIX 2020 

2,42 

Baltic Journal of English Language, Literature and Culture 
Ed. A. Veisbergs, Issue ed. M. Farneste
Print: ISSN 1691-9971
Online: ISSN 2501-0395 
https://doi.org/10.22364/bjellc
The Journal is a multidisciplinary international scholarly journal, 
which is issued once a year by the Faculty of Humanities of the 
University of Latvia.
Vol. 8, 9 

4,84 
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Valoda: nozīme un forma  
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās 
valodniecības katedras rakstu krājums.
Sast. A. Kalnača, I. Lokmane
ISSN 2255-9256 (drukātam izdevumam)
ISSN 2256-0602 (elektroniskam izdevumam)
https://doi.org/10.22364/vnf
Nr. 10. Latvijas gramatiskā doma gadsimta gaitā
Nr. 11. Gramatika un valodas normēšana

4,48 

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi  
ISSN 1691-273X
Populārzinātnisku rakstu krājums par aktuāliem jautājumiem latviešu 
valodas praksē – gan rakstu valodā, gan mutvārdu runā. Krājums 
domāts ikvienam, kam interesē valodas prakses jautājumi.
Nr. 2. Atb red. L. Lauze
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 128 lpp.
Nr. 3. Atb. red. G. Smiltniece
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 104 lpp.
Nr. 4. Atb red. L. Lauze
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 134 lpp.

2,42 

Korejiešu valoda latviešiem. 3  
Galv. red. Čojs Gvondžins
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 276 lpp. (pielik. 1 CD) 
ISBN 978-9934-18-535-9
Turpinājums korejiešu valodas mācību grāmatai “Korejiešu valoda 
latviešiem 1” un “Korejiešu valoda latviešiem 2”. Grāmata noderēs  
tiem, kas uzsākuši korejiešu valodas apguvi LU Āzijas studiju 
programmā, kā arī ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kas pašmācības 
ceļā turpina apgūt korejiešu valodu. 

13,44

Korejiešu valoda latviešiem. 2  
Galv. red. Čojs Gvondžins
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 259 lpp. (pielik. 1 CD) 
ISBN 978-9934-18-406-2
Turpinājums korejiešu valodas pašmācības grāmatai “Korejiešu 
valoda latviešiem 1”. Tā atvieglo mācību procesu tiem jauniešiem, 
kas uzsākuši korejiešu valodas apguvi LU Āzijas studiju programmā, 
kā arī sniedz iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam pašmācības ceļā 
apgūt korejiešu valodu. 

13,44 



15

Korejiešu valoda latviešiem. 1  
Otrais papildinātais izdevums.
Galv. red. Čojs Gvondžins
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 192 lpp.  
ISBN  978- 9934 -18 -429 -1
Šī korejiešu valodas pašmācības grāmata sastādīta LU Korejas 
studiju centrā. Tā atvieglos mācību procesu tiem jauniešiem, kas 
uzsākuši korejiešu valodas apguvi LU Āzijas studiju programmā, kā 
arī sniedz iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam pašmācības ceļā 
apgūt korejiešu valodu. 

13,44 

Korejiešu valodas gramatika. 1  
Galv. red. Čojs Gvondžins
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 276 lpp. 
ISBN 978-9934-18-528-1
Korejiešu valodas gramatikas mācību grāmata ar paskaidrojumiem 
latviešu valodā, ar piemēriem un uzdevumiem. Grāmata domāta 
tiem, kas uzsākuši korejiešu valodas apguvi LU Āzijas studiju 
programmā, kā arī pašmācības ceļā apgūst korejiešu valodu. 

13,44 

Eduards Veidenbaums. Dzīve un daiļrade: konteksti un recepcija 
Zin. red. Māra Grudule
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 240 lpp.
ISBN 978-9934-18-560-1
Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam veltītā rakstu krājuma saturu  
veido 2017. gada rudenī Rīgā un Tartu notikušās konferences 
priekšlasījumi. Konferenci rīkoja Latvijas Universitāte sadarbībā 
ar Rakstniecības un mūzikas muzeju un Tartu Latviešu biedrību. 
Krājums ir starpdisciplinārs. To veido skatījums uz Veidenbaumu un 
viņa darbiem no filozofijas, latviešu literatūrzinātnes, ģermānistikas, 
muzikoloģijas, vēstures, mitoloģijas un muzeoloģijas viedokļa. Tā 
autoru lokā ir arī divi dzejnieki un atdzejotāji.

6,72

Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai  
Sast. un atb. red. Mārīte Saviča; LU Bibliotēka. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 312 lpp.
ISBN 978-9934-18-549-6
Grāmata par Pēteri Šmitu (1869—1938) – valodnieku, etnogrāfu, 
folkloristu, pirmo latviešu orientālistu sinologu. Viņš pasaulē
zināms kā jaunas krievu sinoloģijas skolas izveidotājs, bet Latvijā 
pazīstams ar darbiem par latviešu folkloru un etnogrāfiju, ar 
apjomīgo latviešu tautas pasaku, teiku, ticējumu apkopojumu.
Rakstu krājuma pamatā ir starptautiskajā konferencē “Personība 
kultūru un valodu krustcelēs. Pēterim Šmitam 150” dažādu valstu  
20 pētnieku nolasītie referāti.

13,44
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Endrū Čestermens (Chesterman, Andrew) 
Tulkošanas mēmi: ideju izplatīšanās tulkošanas teorijā 
Tulk. aut. kol
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 278 lpp. 
ISBN 978-9934-18-460-4 
Grāmatā aplūkota tulkošanas mēmu attīstība, tulkošanas stratēģijas, 
tulkošana kā teorija, tulkošanas kompetences veidošanās un 
tulkošanas ētika. Darbs sākas ar teoriju un beidzas ar praktisko daļu. 
Pirmās trīs grāmatas nodaļas pēta, kā rodas tulkošanas normas, bet 
nākamajās trijās tiek apspriesta to dažādā ietekme uz tulkošanas 
praksi. Pēdējā nodaļā uzmanība pievērsta ētikas principiem, uz 
kuriem balstītas jau minētās tulkošanas normas. 

14,56 

Meklējiet rakstos! Misiņa bibliotēkai un Kārlim Eglem 130 
Sast. I. Kivle
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 319 lpp. 
ISBN 978-9934-18-368-3 
Rakstu krājumā apkopoti 16 raksti, kas sniedz priekšstatu par 
Latvijas kultūras un zinātnes vēsturi, aplūkojot gan Kārļa Egles, 
gan LU Akadēmiskās bibliotēkas veikumu. Rakstu autori ir dažādu 
paaudžu Latvijas un ārvalstu pētnieki un speciālisti, raksti aptver 
vairākus tematiskos lokus, kas cits citu papildina un ļauj izprast 
personības un laikmeta sarežģītās attiecības.

6,00 

Dzīves lingvistika:  
veltījumkrājums profesoram Jānim Valdmanim
Red. I. Vītola
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 383 lpp. 
ISBN 978-9934-18333-1
Valodnieka, habilitētā zinātņu doktora un profesora J. Valdmaņa 
kolēģi, draugi un audzēkņi sagatavojuši šo zinātnisko rakstu 
krājumu kā veltījumu viņam jubilejā un pateicību par ilgu gadu 
sadarbību. Krājuma veidošanā piedalījušies dažādu valodniecības 
nozaru pārstāvji, sniedzot ieskatu nozīmīgos pētījumu virzienos 
latviešu valodniecībā. 

5,00 

Dzimte un tulkošana 
Sast. I. Novikova
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Dzimtes studiju centrs
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 212 lpp. 
ISBN 978-9934-18-369-0
Interdisciplinārais rakstu krājums satur lingvistikas, literatūrzinātnes, 
antropoloģijas, filozofijas, sinoloģijas, tulkošanas studiju 
un pētniecības speciālistu, dzimtes un tulkošanas teorētiķu 
oriģinālrakstus, nozīmīgāko teorētisko tekstu tulkojumus un 
pārpublicējumus, apvienojot šo dažādo nozaru ekspertu rakstus un 
pārdomas par dzimtes jēdziena nozīmi, tā kultūras un lingvistiskās 
tulkošanas iespējām.

4,00 
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Viesturs Vecgrāvis 
Mani sveicina zvaigznes. Romantiskā pasaules izjūta latviešu dzejā: 
impresijas un ieskati
Sērija “Latvijas gadu gredzeni literatūrā”
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 279 lpp. 
ISBN 978-9934-18-380-5 
Grāmata veltīta latviešu dzejnieku romantiķu (Auseklis, K. Skalbe, 
Aspazija, V. Krile, J. Poruks, O. Vācietis, E. Zālīte, A. Rancāne, 
L. Tauns, L. Briedis u. c.) raksturojumam. Šī lirika aptver plaša spektra 
tematiku, sākot no dabas apceres un intīmo jūtu atklāsmēm līdz 
eksistenciālām pārdomām un patriotiskiem akcentiem, ideāla 
alkām. Sniegts arī īss pārskats par romantisma un neoromantisma 
īpatnībām cittautu literatūrā.

4,00 

Aspazija. Kopoti raksti. 2. sēj. 
Sast. A. Cimdiņa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 528 lpp. 
ISBN 978-9934-18-394-2
Aspazijas agrīnā dzeja un liroepika: Dzejniece un laiks (A. Cimdiņa). 
DZEJA: Sarkanās puķes, Dvēseles krēsla. LIROEPIKA: Prologs 
RLB 25 gadu jubilejas dienai, Gadu simteņu mijā, Saules meita, 
Patiesība, Puķu duets, Laime. PIELIKUMI: Ievadvārdi Jāņa Asara un 
Pētera Birkerta apcerējumiem un Aspazijas polemikai ar Rūdolfu 
Blaumani (A. Cimdiņa), Aspazija un viņas dzeja (J. Asars), Mīlas 
filozofija Aspazijas lirikā (P. Birkerts), “Manu skaistāko sapni tu 
neaiztiec!” Klasisko valodu akcenti Aspazijas lirikā (I. Rūmniece), 
Aspazijas dzeja Latvijas komponistu mūzikā (O. Silabriedis), 
Aspazijas liroepika. No prologa līdz fantāzijai (I. Kalniņa). 

10,08 

Aspazija. Kopoti raksti. 1. sēj. 
Sast. A. Cimdiņa
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 816 lpp. 
ISBN 978-9934-18-214-3
Rakstu 1. sējumā iekļautas Aspazijas agrīnās drāmas “Atriebēja”, 
“Vaidelote”, “Zaudētās tiesības”, “Neaizsniegts mērķis”, “Ragana” un 
“Zeltīte”. A. Cimdiņas priekšvārds un ieskats Aspazijas biogrāfijā. 
Pielikumā V. Hausmaņa, G. Bībera, A. Skuteļa pētījumi, Bibliogrāfijas 
izlase.

7,00 

Andrejs Pumpurs. Lāčplēsis = El Descoyuntaosos  
Traducción de M. Á. P. Sánchez, red. H. A. A. Navarro
Atb A. Placinska
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 399 p. 
ISBN 978-9934-18-281-5
Pirmais latviešu klasikas darbs, kas tulkots spāniski. Izdevums ir 
bilingvāls, to papildina komentāri par eposa kā žanra attīstību un 
galvenā varoņa tēla – Lāčplēša – klātbūtni latviešu kultūrā, latviešu 
īpašvārdu skaidrojumi spāņu valodā.

9,00 



18

Silvija Radzobe 
“Kosmopolītu” lieta un Aleksandrs Čaks
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 208 lpp. 
ISBN 978-9934-18-245-7
Dokumentāla hronika ar komentāriem. Grāmatā, balstoties uz 
dažādu arhīvu materiāliem, atklāta VK(b)P iniciētā 1949. gada 
teātra kritiķu-„kosmopolītu” kampaņas patiesā būtība un tās 
loma dzejnieka Aleksandra Čaka dzīvē un priekšlaicīgajā nāvē. 
Dramatiskā procesa izsekojums dod ieskatu Latvijas literārās vides 
represīvajā atmosfērā 40. gadu otrajā pusē.

4,00 

Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīca 
Sast. K.-D. Ludvigs, M. Smiltena
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 312 lpp. 
ISBN 978-9984-45-923-3
Vārdnīcā iekļauti aptuveni 5000 mūsdienās lietoti vācu 
frazeoloģismi un tiem atbilstoši izteicieni latviešu valodā. Piedāvāti 
arī frazeoloģisma lietojuma piemēri un to tulkojums latviešu valodā. 
Vārdnīca noderīga visiem, kuri vēlas bagātināt vārdu krājumu, kā arī 
vācu valodas studentiem, skolotājiem un tulkotājiem.
Grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele 2015” šī grāmata ieguvusi 
“Zelta ābolu” nominācijā “Uzziņu literatūra”.

13,44 

Latviešu valodas gramatika 
Aut. kol. D. Nītiņas, J. Grigorjeva vadībā. 2. izd
Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2015. 1024 lpp. 
ISBN 978-9984-742-77-9
Grāmatā apkopoti latviešu valodnieku 50 gados, kopš Latvijā izdota 
akadēmiskā gramatika, veikto daudzo teorētisko un praktisko 
pētījumu rezultāti. Iztirzātas mūsdienu, resp., pašreizējās vai 
pēdējo gadu desmitu, galvenokārt normētās jeb literārās valodas 
parādības, ņemot vērā tās pastāvēšanu kā rakstu, tā arī mutvārdu 
formā. 

20,00 

Ievads senķīniešu valodā 
Atb red. A. Baltgalve
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 176 lpp. 
ISBN 978-9934-18-090-3
Zināmāko Latvijas sinologu kopdarbs. Plašs ievads par senķīniešu 
valodas vēsturi, literārās valodas un sarunvalodas atšķirībām. 
Pārskats par vārdšķirām un gramatiku. Ziņas par ķīniešu klasisko 
filozofiju, domātājiem un viņu darbiem. Ķīniešu klasiskās dzejas 
oriģinālteksti un to tulkojumi latviešu valodā. Vērtīga lasāmviela 
interesentiem un mācību grāmata iesācējiem. 

6,72 



19

Augustīns Eicēdijs. Daugavas paklājs 
Sast. B. Cīrule u. c
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 168 lpp.
ISBN 978-9984-45-799-4
16. gs. Livonijas dzejnieka humānista Augustīna Eicēdija latīniski 
sacerētā poēma, pārkaldināta latviešu valodā, ļauj palūkoties uz 
Livoniju un tās metropoli Rīgu caur kristietības un pagāniskās 
pasaules pretišķību prizmu. Atdzejojuši R. Šestaks, D. Fogele. 
B. Cīrules un D. Fogeles paskaidrojumi un komentāri. 

4,00 

Andra Kalnača 
Morfoloģijas stilistika
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 144 lpp. 
ISBN 978-9984-45-419-1 
Grāmatā teorētiski pamatots, kādas ir valodas gramatiskās sistēmas 
stilistiskās iespējas, ja tās tiek aplūkotas no morfoloģijas skatu 
punkta. Apzinātas un klasificētas vispārīgas, valodas gramatiskajai 
sistēmai kopīgas polifunkcionalitātes pazīmes. Grāmatas nodaļas: 
Gramatisko formu polisēmija, sinonīmija un homonīmija; 
Gramatisko formu polifunkcionalitāte; Vārdšķiras un stilistika; 
Gramatika un plašsaziņas līdzekļu valoda.

3,36 

Andrejs Bankavs, Ilga Jansone 
Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 330 lpp. 
ISBN 978-9984-45-183-1
Enciklopēdijas pirmajā daļā sniegti dati par valodniecības attīstību 
Latvijā, sākot no tās pirmsākumiem līdz 2009. gada beigām. Otrā 
daļa veltīta personālijām – filologiem, teologiem, pedagogiem, 
literātiem, kuri ar savu darbību veicinājuši latviešu valodniecības 
attīstību.

8,96 

Bārbala Simsone  
Iztēles ģeogrāfija. Mītiskā paradigma 20. gs. fantāzijas prozā
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 216 lpp. 
ISBN 978-9984-45-174-9
Pētījums veltīts šobrīd pasaulē ļoti populārajam literārās fantāzijas 
žanram, atklājot žanra slavenākajos darbos “Gredzenu pavēlnieks”, 
“Harijs Poters”, “Nārnijas hronikas” un citos iešifrētās mītiskās 
sistēmas, norādes un kodus, kas ļauj tajos saskatīt būtiskas paralēles 
ar seniem mītiem un brīnumpasakām, un pat ar Bībeles stāstiem. 
Darbā iekļauts arī ieskats fantāzijas literatūras vēsturē un kritikā, 
apskati par interesantām žanra mūsdienu tendencēm un nodaļa par 
fantāzijas žanra iezīmēm latviešu literatūrā.

3,36 
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Vēsture 

Latvijas Universitātes Žurnāls Vēsture 
Žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums.
Galv. red. J. Taurēns 
No 2016. gada žurnāls ir iekļauts EBSCO datubāzē “Central & 
Eastern European Academic Source”.
ISSN 2500-9621
https://doi.org/10.22364/luzv
2017/3; 2017/4; 2018/5; 2018/6; 2019 7/8 

4,84 

Aivars Stranga 
Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika (1934–1940)
2. papildinātais izdevums
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 512 lpp. 
ISBN 978-9934-18-522-9
Pētījums par Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnie cisko politiku 
(1934–1940). Būtiski papildinātajā 2. izdevumā atsevišķā nodaļā 
apskatīta Latvijas Kredītbankas darbība, tāpat ir papildināts pārējo 
nodaļu saturs, īpaši pievēršot uzmanību amatniecības stāvoklim 
Latvijā, nodokļiem un tautsaimniecības mobilizācijas plānam, 
tā sauktajai latviskošanas politikai tirdzniecībā un rūpniecībā un 
jaunajiem nacionālajiem uzņēmumiem. Atspoguļoti arī paša Kārļa 
Ulmaņa uzskati un viņa loma Latvijas saimniecības vadīšanā.

15,68

Valdis Segliņš 
Senākie likumu krājumi ķīļrakstos no Urukagina līdz Hammurapi
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 192 lpp. 
ISBN 978-9934-18-612-7
Monogrāfija veltīta Senajā Divupē uzkrātajām likumu normu 
veidošanas zināšanām un pieredzei to piemērošanā, kas ļauj šajā 
senajā civilizācijā izsekot seno paražu, tradīciju un reliģisko normu 
pārtapšanai par likumiem un likumu krājumiem. Iepazīstot šos 
tiesību avotus, kā arī tā laika zināšanas (vai to trūkumu daudzas 
jomās), lasītājs spēs apzināt joprojām neskaidros tiesību vēstures 
jautājumus un izvārtēt senos priekšstatus mūsdienu skatījumā. 

17,00 

Valdis Segliņš 
Rituālā drāma un teatralizēti uzvedumi Senajā Ēģiptē
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 224 lpp. 
ISBN 978-9934-18-513-7
Monogrāfija veltīta teatralizētu uzvedumu un rituālās drāmas 
aizsākumiem Senajā Ēģiptē, teātra mākslas attīstības ceļiem 
visai konservatīvā un reliģiozā sabiedrībā. Pētījumā apskatīti visi 
mūsdienās pieejamie pirmavoti, kas attiecas uz teātra mākslu Senajā 
Ēģiptē, viegla izklāsta formā ļaujot ar to iepazīties plašam lasītāju 
lokam, kurus interesē seno civilizāciju kultūrvēsture. 

22,40 
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Latvijas Neatkarības karš 1918.–1919. gadā: 
Lielbritānijas kara flotes ziņojumi = Latvian War of Independence 
1918–1919: Reports of British Royal Navy
Sast., koment. aut. Ēriks Jēkabsons, Klāvs Zariņš. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2019. 480 lpp.
ISBN 978-9934-18-500-7
Vēsturnieki Ē. Jēkabsons un K. Zariņš apkopojuši britu arhīvu 
dokumentus, kas raksturo Latvijas neatkarības cīņu vēsturi saistībā 
ar Lielbritānijas iesaisti Latvijas Neatkarības karā (1918–1920). 
Ievadā – vēsturnieku komentāri.

16,80

Jānis Riekstiņš 
Bāreņu atgriešanās. 1941. gadā aizvesto bērnu pārvešana no 
Sibīrijas uz dzimteni (1946–1947)
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 192 lpp. 
ISBN 978-9934-18-478-9
Grāmatā, balstoties uz liecinieku atmiņām un arhīvu dokumentiem, 
aprakstīts, kā norisa bērnu bāreņu atgriešanās Latvijā no 
specnometinājuma vietām Sibīrijā. Pēc Latvijā palikušo izsūtīto 
bērnu radinieku lūguma LPSR Izglītības ministrija 1946. un 1947. 
gadā organizēja latviešu bāreņu un pusbāreņu reevakuāciju. Uz 
Latviju izdevās atvest vairāk nekā 1300 bērnu. Viņi tika nodoti 
audzināšanā radinieku ģimenēs vai bērnu namos. 

6,72

Valdis Segliņš 
Neatrodamā Atlantīda
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 280 lpp. 
ISBN 978-9934-18-477-2
Monogrāfija veltīta Atlantīdas pētniecības vēsturei un mūsdienās 
zināmajam par mītisko kontinentu, akcentējot galvenokārt 
pētniecības vēsturiskās aprises, atklājot gan panākumus, gan 
maldus. Daudzpusīgais skatījums ļaus iepazīt senos priekšstatus, 
atklāt un apzināt daudzos joprojām neskaidros vēstures jautājumus. 

16,80 

Valdis Segliņš 
Maģija un burvestības Senajā Ēģiptē
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 424 lpp. 
ISBN 978-9934-18-424-6
Monogrāfija veltīta Senajā Ēģiptē uzkrātajām zināšanām maģijā un 
burvestībās. Daudzpusīgais skatījums ļaus lasītājam iepazīt senos 
priekšstatus, rituālus, ticību, zināšanas un saskatīt arī to trūkumu 
plašākā kontekstā, apzināt daudzos joprojām neskaidros vēstures 
jautājumus un palīdzēs izvērtēt šos senos priekšstatus mūsdienu 
skatījumā. 

16,80 
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Modrīte Mazure-Vucāne 
Pagasttiesa Latvijā
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 296 lpp. 
ISBN 978-9934-18-449-9 
Pētījums izstrādāts, izmantojot plašu literatūras, normatīvo aktu, 
judikatūras un arhīvu materiālu bāzi. Arhīvu materiāli iegūti Latvijā 
un arī Krievijā – Krievijas Valsts vēstures arhīvā un Centrālajā Valsts 
vēstures arhīvā. Daudzi atrastie materiāli līdz šim nav publicēti. 

13,44 

Varas Latvijā: no Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij 
Zin. red. J. Goldmanis
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 880 lpp. 
ISBN 978-9934-18-423-9
Krājumā apkopotas 10 Latvijas vēsturnieku un sociālo zinātnieku 
esejas par publiskās varas un Latvijas teritorijā dzīvojošo cilvēku 
attiecībām, šo attiecību atstāto mantojumu Latvijas valstiskuma 
kontekstā. Esejās apcerētas politiskās prakses, kā arī latviešu nācijas 
un Latvijas valstiskuma idejas tapšana laika periodā no 17. līdz 
20. gs., apzinot un izvērtējot valstiskuma vēsturi Latvijā sociālajā, 
kultūras, ideoloģiskajā, valsts tiesību, politiskajā un ekonomiskajā 
kontekstā, analizējot sakarības, kuras veidojušas vai netieši 
ietekmējušas Latvijas identitāti un latviešu nācijas valstsgribu. 

16,80 

Elmārs Grēns 
Nāves impērija. Bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un 
vēlāk
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 160 lpp. 
ISBN 978-9934-18-372-0
Savulaik molekulārās ģenētikas atklājumi pasaulē un mērķtiecīgās 
manipulācijas ar baktēriju un vīrusu gēniem solīja revolucionāru 
apvērsumu farmācijas industrijā, medicīnā un lauksaimniecībā, taču 
deva jaunu iedvesmu arī bioloģisko ieroču attīstībā. Akadēmiķis 
E. Grēns, apkopojot pasaulē veiktos izmeklējumus un pierādījumus, 
apraksta slepenu shēmu PSRS, kur daudzi bija iesaistīti nāvējošu 
bioloģisko ieroču (baktēriju, vīrusu, toksīnu u. c.) radīšanā. 

6,00 

Valdis Segliņš 
Ištare un desmitiem tās dažādo seju
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 336 lpp. 
ISBN 978-9934-18-370-6 
Monogrāfija veltīta Senās Divupes dievietei Inanai jeb Ištarei. 
Dievietes izpausmju daudzpusīgums ļauj plaši raksturot atbilstoša 
vēsturiskā laika sabiedrību un tās tikumus un netikumus, gaidas un 
pāri nodarījumus. Pētījumu papildina seno šumeru mītu un lūgšanu 
tekstu tulkojumi, kas var būt nozīmīgs šī reģiona literatūras un 
kultūrvēsturisko tradīciju avots.

16,80 
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Valdis Segliņš 
Senās Ēģiptes medicīnas papirusi
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 704 lpp. 
ISBN 978-9934-18-328-7
Monogrāfija veltīta Senajā Ēģiptē uzkrātajām zināšanām medicīnā, 
ciktāl tās ir aprakstītas avotos – senajos papirusos. Tik bagātīgs seno 
dokumentu klāsts latviešu valodā pieejams pirmoreiz. Grāmatā 
iekļauts vairāk nekā 1500 recepšu, ziņas par daudzu slimību 
noteikšanu, diagnozi un ārstēšanas stratēģiju.
Grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele 2018” šī grāmata ieguvusi 
“Zelta ābolu” nominācijā “Zinātniskā literatūra”.

9,00 

Valdis Segliņš 
Hors, valdnieku dievs
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 232 lpp. 
ISBN 978-9934-18-264-8
Monogrāfija iepazīstina ar Horu – piekūnu, vienu no nozīmīgākajiem 
un labāk zināmajiem dieviem Senajā Ēģiptē, un skaidro šī tēla 
veidošanos un vēlāko dažādošanos vēsturiskā laikā līdz ar citiem 
notikumiem sabiedrībā. Hors ir Senās Ēģiptes simbols – vienotas 
valsts, ticības un valdnieka varas dievišķuma apliecinājums, bet 
visbiežāk arī paša augstākā dieva iemiesojums uz zemes. 

9,00 

Aleksandrs Gavriļins 
Vēstures avotu pētniecība: lekciju kurss
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 112 lpp. 
ISBN 978-9934-18-205-1
Ikviena lekcija ir ekspromts, kas atkarīgs no daudziem apstākļiem: 
no studentu auditorijas, no mācību spēka iedvesmas un gara-
stāvokļa u.c. faktoriem. Līdz ar to šajā izdevumā lasītajam tiek 
piedāvāts nevis pilns lekciju kursa teksts, bet gan lekciju kursa 
pamatdomas.

3,36 

Vācbaltieši Latvijā (1918–1941) 
Sērija “Vēstures avoti augstskolai” VIII
Sast. I. Feldmanis
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 248 lpp. 
ISBN 978-9934-18-151-1
Krājumā apkopoti dokumenti, kuri raksturo vācbaltiešu vēstures 
nozīmīgākās lappuses starpkaru periodā un Otrā pasaules kara 
sākuma posmā. Publicēti dažādas ievirzes dokumenti un materiāli, 
un katru dokumentu papildina komentāri un piezīmes. Dotas 
norādes par krājumā iekļauto dokumentu un materiālu avotu un to 
atrašanās vietu. 

4,00 
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Inesis Feldmanis 
Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945): jauns konceptuāls 
skatījums
Sērija “Latvijas vēstures mazā bibliotēka”
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (2. pārstr. izd.). 98 lpp. 
ISBN 978-9984-45-969-1
Otrā pasaules kara norises Latvijā nevar izprast un kaut cik objektīvi 
izvērtēt, ja nepatur prātā divas ļaunuma paradigmas – komunismu 
un nacismu. Grāmatā vairākās nostādnēs un vērtējumos piedāvāts 
jauns skatījums par Otrā pasaules kara norisām Latvijā. Uz vēsturisko 
notikumu fona galvenā uzmanība pievērsta strīdīgiem jautājumiem, 
izpētes problēmām, to iespējamiem risinājumiem.

3,00 

Aivars Stranga 
Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. 1919.–1940. gads. Attiecības ar 
lielvalstīm (saimnieciskie, politiskie, diplomātiskie aspekti)
Sērija “Vēsture”, 3. sēj
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 440 lpp. 
ISBN 978-9934-18-077-4
Grāmata veltīta Latvijas ārējās tirdzniecības nozīmei valsts 
saimnieciskajā un ārpolitiskajā dzīvē līdz 1940. gadam, īpaši 20. gs. 
30. gados, un Latvijas attiecībām ar lielvalstīm, īpaši ar Angliju un 
Vāciju. Latvijas ekonomiskās attiecības ar lielvalstīm un lielvalstu 
ekonomiskā politika pret Latviju bija gan saimnieciskas dabas 
jautājums, gan arī ietvēra ārpolitikas un diplomātijas problēmas. 

5,00 

Valdis Bērziņš 
Latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā (1915–1918)
Sērija “Latvijas vēstures mazā bibliotēka”
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 104 lpp. 
ISBN 978-9984-45-861-8
Valsts emeritētais zinātnieks Dr. habil. hist. V. Bērziņš, balstoties 
galvenokārt uz arhīvu dokumentiem, grāmatā aprakstījis strēlnieku 
gaitas Pirmā pasaules kara laikā: Latviešu strēlnieku bataljonu 
formēšanu un apmācību, pirmās kaujas, nozīmīgākās operācijas, 
t. sk. Ziemassvētku kaujas, strēlnieku gaitas pēc cariskās patvaldības 
krišanas. Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam. 

3,00 

Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos 
Zin. red.: I. Feldmanis, J. Taurēns
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 448 lpp. 
ISBN 978-9984-45-831-1
2011. gada 15.–17. septembrī notikušā Latvijas vēsturnieku I kon-
gresa materiāli. Krājumā apkopoti dažādu institūciju vēsturnieku 
nolasītie referāti par Latvijas aizvēsturi, viduslaiku un jauno laiku 
vēsturi, Latvijas politisko, sociālo un kultūras vēsturi 20. gadsimtā, 
Latviju starptautiskajās norisēs, Latvijas reģionu vēsturi, kā arī par 
vēstures apguvi un mācīšanu Latvijā.

4,00 
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Daina Bleiere 
Eiropa ārpus Eiropas... Dzīve Latvijas PSR
Sērija “Latvijas vēstures mazā bibliotēka”
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 160 lpp. 
ISBN 978-9984-45-599-0
Latvija pusgadsimtu ir bijusi atšķelta no ārpasaules. Dzīve padomju 
Latvijā kardināli atšķīrās no gan no tās, kas bija līdz 1940. gadam, 
gan no tās, kas veidojās pārējā Eiropā aiz dzelzs priekškara. 
Grāmatā aplūkots, kā dzīvi padomju Latvijā ietekmēja ideoloģija, 
vara un ekonomiskā kārtība, kādas bija brīvības taustāmās 
un materiāli netveramās robežas. Sniegts ieskats teorētiskajā 
kontekstā, kas ir aktuāls padomju režīma pētniecībā, – diskusijās par 
totalitārisma, revizionisma un postrevizionisma pieejām.

3,00 

Inesis Feldmanis 
Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939–1941)
Sērija “Latvijas vēstures mazā bibliotēka”
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 108 lpp. 
ISBN 978-9984-45-598-3
Vācbaltiešu aizbraukšana no Latvijas, ko noteica Vācijas un Padomju 
Savienības slepenās vienošanās, kas tika parakstītas 1939. gada 
vasarā un rudenī, norisinājās vairākos posmos. Pirmā izceļošana 
(Umsiedlung) sākās 1939. gada novembrī un noslēdzās 1940. gada 
pavasarī. Otrā akcija, tā sauktā pēcizceļošana (Nachumsiedlung), 
norisinājās 1941. gada pavasarī, kad Latvija jau bija zaudējusi savu 
politisko neatkarību un varmācīgi tika iekļauta PSRS sastāvā. 

3,00 

Bonifācijs Daukšts 
Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929–1940)
Sērija “Latvijas vēstures mazā bibliotēka”
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 116 lpp. 
ISBN 978-9984-45-568-6
Par Kulturālās tuvināšanās biedrību ar SPRS tautām ir rakstīts 
(galvenokārt presē), sabiedrībā spriests, mēļots un baumots, bet 
visvairāk tomēr slepināts, noklusēts, sagrozīts, melots un arī slēpts. 
Šis pētījums iekļaujas Latvijas Republikas biedrību, sabiedrisko un 
nevalstisko organizāciju vēstures izpētes tēmā. 

3,00

Valdis Segliņš 
Megalīti. Pasaule. Latvija
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 440 lpp. 
ISBN 978-9984-45-554-9
Autors grāmatā skaidro megalītu jēdzienu, aplūko megalītu kultūras 
rašanos un izplatību, apraksta megalītu veidus un pazīmes, pēc 
kurām šos objektus iespējams atpazīt arī mūsdienās. Krāšņi ilustrētā 
grāmata paredzēta vēsturniekiem, dabas un novadu pētniekiem, kā 
arī visiem, kas interesējas par aizvēsturi un tās pieminekļiem. 

9,00 
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Verners Rodrigo Lediņš 
Roberts Hiršs (1895–1972)
Sērija “Latvijas Universitātes mecenāti”
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 388 lpp. 
ISBN 978-9984-45-120-6
Grāmata veltīta Roberta Hirša piemiņai. Viņš licis pamatus 
vērienīgai zīda tekstilrūpniecībai, izveidojis plašu un sekmīgu 
lauku saimniecību, kurā tika ražota produkcija fabrikas strādnieku 
vajadzībām. Atbalstījis kultūru, zinātni, bijis Latvijas patriots un LU 
mecenāts. Grāmata plašam lasītāju lokam.

5,00 

Alberts Varslavāns 
Latvijas Republika starpvalstu attiecību sistēmā. Pirmā desmitgade 
1919–1929
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 294 lpp. 
ISBN 978-9984-825-04-5
Veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadskārtai. 
Monogrāfijas četrās nodaļās, plaši izmantojot nepublicētus 
arhīvu dokumentus, kā arī citus vēstures avotus, analizēta Latvijas 
Republikas iekļaušanās starpvalstu attiecību sistēmā jaunās valsts 
pastāvēšanas pirmajā desmitgadē, noskaidrotas šīs iekļaušanās 
posmu laika un telpas iezīmes un diplomātiskās orientācijas 
sazarošanās īpatnības.

4,00 

SOCIĀLĀS ZINĀTNES 

Bibliotēkzinātne, biobibliogrāfija 

Starp teksta baudu un dzimumdiferences kaislībām. Veltījums 
akadēmiķei profesorei Ausmai Cimdiņai
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 384 lpp.
ISBN 978-9934-18-591-5
Grāmata – veltījums turpina senu akadēmiskajā kultūrā sakņotu 
tradīciju sveikt un godināt izcilas personības ar laikabiedru, kolēģu 
un draugu zinātniskiem pētījumiem un apcerēm par tēmām, kas 
jubilāram viņa dzīves un darba gaitās bijušas nozīmīgas.

17,40

Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis. Dzīve un darbs
Sērija “LU rektori”. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 208 lpp. 
ISBN 978-9934-18-503-8
Profesora Ivara Lāča kolēģi un laikabiedri dalās atmiņās par 
Latvijas Universitātes ikdienu laikmeta griežos, par darbu rektora 
administrācijas komandā. Iekļautas arī tuvinieku pārdomas. 
Bibliogrāfiskajā rādītājā apkopoti viņa publicēto darbu un citu 
veidu publikāciju bibliogrāfiskie apraksti. Pielikumā fotoattēli un 
dokumentu kopijas no profesora personīgā arhīva un LU fotoarhīva.

13,44
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Baiba Mūze, Daina Pakalniņa, Iveta Kalniņa 
Bibliogrāfiskās norādes un atsauces
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp. 
ISBN 9984-783-16-2
Metodiskais līdzeklis, kas domāts autoriem, redaktoriem, 
studentiem, kā arī jebkuram interesentam bibliogrāfisko norāžu un 
atsauču sistēmas veidošanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem 
LVS ISO 690 un LVS ISO 690-2. Izdevuma skaidrojumu daļā un 
pielikumā doti piemēri, kas palīdz izprast standartizētos noteikumus. 
Pievienota bibliogrāfija par norāžu un atsauču veidošanu.

2,24 

Ekonomika, vadībzinātne un demogrāfija 

Journal of Economics and Management Research 
Interdisciplinary scientific journal in the field of economics, business 
management, national economy, structural and social policies, 
innovation perspectives and institutional capability. Gen. Ed. Prof. 
Dr. Viesturs Pauls Karnups.
ISSN 2255-9000
http://doi.org/10.22364/jemr
Volume 8 (2019) 
Volume 9 (2020)

4,84 

Ivita Faituša 
Iekšējā audita izvērtējums un pilnveidošanas iespēju analīze 
Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 190 lpp. 
ISBN 978-9934-18-417-8
Pētījumā autore veikusi iekšējā audita izvērtējumu valsts tiešajā 
pārvaldē un pašvaldībās, izmantojot auditoru un ekspertu aptaujas, 
izstrādājusi iekšējā audita ieviešanas modeli Latvijas pašvaldībās, 
kā arī pašvaldību iekšējā audita vērtēšanas pieeju un iekšējā audita 
pievienotās vērtības jeb ieguvumu sarakstu.

8,96 

Inta Millere 
Grāmatvedības attīstība Latvijā
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 240 lpp. 
ISBN 978-9984-45-432-0
Monogrāfijā aprakstīta Latvijas grāmatvedības attīstība un vēsture 
no Latvijas Republikas dibināšanas 1918. gadā līdz 2010. gada 
beigām. Tēmas labākai izpratnei aplūkota arī grāmatvedības 
attīstība pasaulē un grāmatvedības prasības Latvijā līdz Latvijas 
Republikas dibināšanai.

4,48 
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Ramona Rupeika-Apoga, Elvīra Zelgalve 
Finanšu tirgus un tā analīzes metodes
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 118 lpp. 
ISBN 978-9984-45-081-0
Grāmatā viegli uztveramā formā izklāstīti finanšu tirgus 
pamatjēdzieni un analīzes metodes. Autores iepazīstina lasītāju 
ar finanšu tirgus būtību un attīstības problēmām, atklāj atvasināto 
finanšu instrumentu tirgus noslēpumus, māca, kā izmantot 
fundamentālo un tehnisko analīzi, lai prognozētu finanšu aktīva 
cenas izmaiņas, kā arī palīdz izprast starptautisko organizāciju 
darbību pasaulē.

3,36 

Juridiskā zinātne 

Juris Bojārs 
Starptautiskās tirdzniecības un komercijas tiesības
Sērija “Starptautiskās privāttiesības”, V sēj.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 824 lpp. 
ISBN 978-9934-18-265-5 
Monogrāfijas centrā ir 1980. gada ANO “Konvencija par 
starptautiskās preču tirdzniecības kontraktiem” un tās precedentu 
tiesību izpēte, starptautisko starpvalstu un nevalstisko organizāciju, 
kas nodarbojas ar starptautiskās tirdzniecības un komercijas 
jautājumiem, apraksti. Izdevums paredzēts praktizējošiem juristiem, 
studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kā arī Latvijas 
diplomātiem, baņķieriem, komersantiem. 

21,28 

Juris Bojārs 
Starptautiskās kontraktu tiesības
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 462 lpp. 
ISBN 978-9934-18-038-5
Līdz publicēšanas brīdim šī monogrāfija ir vienīgais darbs Latvijā 
par kontraktu tiesībām. Izdevums paredzēts gan pieredzējušiem 
zinātniekiem, gan praktizējošiem juristiem, augstāko mācību iestāžu 
juridisko fakultāšu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, 
kā arī Latvijas diplomātiem, baņķieriem, starptautiskajās 
komercoperācijās iesaistītiem komersantiem un viņus 
apkalpojošiem juristiem. 

11,20 

Aiga Mieriņa 
Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 304 lpp.
ISBN 978-9984-45-980-6
Monogrāfija sniedz ieskatu starptautisko privāttiesību izveidē un 
attīstībā no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Pētīta šīs disciplīnas 
vēsture, kolīziju normu uzbūve un kvalifikācijas problēmas. Grāmata 
paredzēta plašam lasītāju lokam: studentiem, praktiķiem, jaunajiem 
zinātniekiem un citiem interesentiem. 

8,96 
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Pedagoģija, psiholoģija, izglītības vadība 

Aldis. L. Putniņš, Malgožata Raščevska 
Angļu-latviešu psiholoģijas terminu vārdnīca
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 208 lpp. 
ISBN 978-9934-18-139-9
Angļu-latviešu psiholoģijas terminu vārdnīcā iekļauti aptuveni 4400 
terminu, t. sk. biežāk lietotie vairāku psiholoģijas nozaru (kognitīvās, 
attīstības, personības, sociālās, klīniskās psiholoģijas, psihometrijas, 
pētniecības metodoloģijas un statistikas) mācību literatūras termini.
Sastādītāju galvenais nolūks bija apkopot praksē biežāk lietotos 
terminus, kas parādās kā terminu kodols dažādu autoru publikācijās 
Latvijā un interneta resursos latviešu valodā.

6,00 

Igors Šuvajevs 
Psihoanalīzes pēdas Latvijā. Dzīļu psiholoģija Latvijā
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 252 lpp. 
ISBN 978-9984-45-546-4
Dzīļu psiholoģija paredz atsegt un analizēt tos procesus, struktūras 
un mehānismus, kas, izsakoties metaforiski, pastāv aiz apzinātības 
fasādes. Turklāt tas ir īstenojams gan individuālā, gan kolektīvā 
aspektā. Grāmatā ir iekļauti darbi, kuros iztirzāta psihoanalīzes 
problemātika.

4,48 

Socioloģija, politoloģija un komunikāciju zinātne 

Humanities and Social Sciences Latvia 
The authors are both PhD students and established academics. The 
articles are a heterogeneous set and cover a number of fields in the 
humanities and social sciences such as management, economics 
and sociology.
ISSN 1022-4483
https://doi.org/10.22364/hssl
Vol. 26; Vol. 27, Vol. 28 

2,42 

Kaspars Kļaviņš 
The “Other” and the “Self”: Supplement to East-West Cross-
Cultural Studies
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 256 lpp. 
Grāmatā, kas veltīta Rietumu un Austrumu starpkultūru komuni-
kācijai, vispusīgi atklāts, kā Tuvo un Vidējo Austrumu un Rietumu 
sabiedrībā vēsturiski veidojusies izpratne dažādiem cilvēka dzīvē 
nozīmīgiem uzskatiem, parādīts gan līdzīgais, gan atšķirīgais. 
Grāmatā izmantoti gan autora pētījumi un vērojumi, vairākkārt 
uzturoties Tuvajos un Vidējos Austrumos, gan arī plašs, vairākās 
svešvalodās (arī arābu un persiešu) fiksēts literatūras materiāls.

11,20
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Kaspars Kļaviņš 
Savienotie trauki
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 256 lpp. 
Monogrāfija veltīta Rietumu un Austrumu starpkultūru 
komunikācijai, atklājot, kā Tuvo un Vidējo Austrumu un Rietumu 
sabiedrībā vēsturiski veidojusies izpratne par taisnīgumu un 
netaisnību, identitāti un pašapziņu, cilvēka fizisko un psihisko 
veselību, kā arī aplūko citus svarīgus jautājumus, kuru apzināšanās 
palīdz mazināt neizpratni un konfliktus. Monogrāfija ir izsmeļošs 
Austrumu un Rietumu kultūru skaidrojums, kur parādīts gan 
līdzīgais, gan atšķirīgais. 

6,00 

Tomass Hillanns Ēriksens 
Mazas vietas – lieli jautājumi. Ievads sociālantropoloģijā
Tulk. A. Cimdiņa
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 528 lpp. 
ISBN 978-9984-45-247-0 
Kāpēc multikulturālisma jēdziens ir maldinošs? Kas kopīgs 
reliģijai, zinātnei un maģijai? Kā funkcionē politika un ekonomika 
sabiedrībās, kur neeksistē nauda un valsts pārvalde? Kāda 
ir radniecības nozīme sabiedrībā un cilvēka dzīvē? Grāmata 
sniedz dziļu ieskatu gan sociālantropoloģijas vēsturē, teorijā un 
metodoloģijā, gan arī pasaules sociokulturālajā daudzveidībā.

6,72 

Ivars Ījabs 
Pilsoniskā sabiedrība. Epizodes politiskās domas vēsturē
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 296 lpp. 
ISBN 978-9984-45-601-0
Grāmata skaidro pilsoniskās sabiedrības vietu modernajā politiskajā 
domā, sniedzot atbildes uz modernās pasaules jautājumiem. 
Valsts varas ierobežošana ar indivīda tiesībām, tirgus ekonomika 
un sociālais taisnīgums, asociāciju dzīve, laikraksti un politikas 
“publicitāte”, demokrātiska opozīcija autoritārajam komunismam – 
visas šīs lietas savulaik ir iekļautas pilsoniskās sabiedrības nojēgumā 
un joprojām mīt tajā.

4,48 

Socioloģija Latvijā 
Sast. T. Tisenkopfs
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 536 lpp. 
ISBN 978-9984-45-159-6
Grāmatā apskatīta socioloģijas veidošanās un vēsturiskā attīstība 
Latvijā, galvenie pētījumu virzieni, kas pievēršas būtiskām 
sabiedrības un indivīda dzīves norisēm. Īpaša nodaļa veltīta 
intervijām ar pazīstamiem Latvijas sociologiem. Grāmatu papildina 
fotogrāfijas un vēsturiskas liecības par sociologu darbu senāk un 
patlaban. Grāmata paredzēta studentiem un ikvienam lasītājam, 
kurš vēlas paplašināt savu izpratni par sabiedrību.
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