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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001084915
Mentoring Handbook / autori: Inta Kotāne, Iveta Mietule, Sandra Murinska, 
Anda Zvaigzne, Terēze Riekstiņa [un vēl 12 autori] ; reviewers: Nien-Tsu Tuan, 
Elīna Ozola, Kristaps Gramanis, Terēze Riekstiņa ; designer: Andra Eriņa ; Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. — 
Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (115 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,40 MB. — Autori arī: Milen Baltov, 
Ewa Glińska, Veselina Jecheva, Rasa Jodienė, Ramutė Kavoliūnienė, Aurelija Pe-
lenienė, Gilberto Marzano, Krasimira Mineva, Anna Pellegrino, Ewa Rollnik-Sa-
dowska, Urszula Ryciuk, Simone Zorzi. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 
978-9984-44-256-3 (PDF).
UDK	 005.572(035)

02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 001084911
Latvijas Universitātes Bibliotēka preses izdevumu publikācijās (1941-1990) : 
bibliogrāfiskais rādītājs / sastādītāja Agra Some ; zinātniskā un bibliogrāfiskā 
redaktore Sandra Fomina ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; Latvijas Univer-
sitātes Bibliotēka. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 1 tiešsaistes re-
surss (124 lp., PDF) ; 785,00 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934187933. — Personu rādītājs: 105.-123. lp. — ISBN 978-9934-18-794-0 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Par Latvijas Universitātes Bibliotēku periodisko izdevumu publikācijās kon-
krētajā laika posmā līdz šim dati nav bijuši apkopoti. Bibliogrāfiskais rādītāja esamība un aptvē-
rums ir svarīgs, jo pēc tā iespējams redzēt, kā tika veidota sociālā realitāte par Latvijas Universi-
tātes Bibliotēkas darbību trimdas laikrakstos un Padomju Latvijas presē.

UDK	 027.7(474.3)”19”(01)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084915
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084911
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001089922
Dinozauri : kasāmgrāmata / Sāras Veides ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi 
Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 46 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm + pielikums (koka irbulītis). — Oriģinālno-
saukums: Dinosaurs. Scratch Art. — ISBN 978-9934-0-9778-2 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Nokasi draudzīgo dinozauru attēlus, tie atklās krāsu maģiju un iemirdzēsies 
visās varavīksnes krāsās. Paņem viskošākos zīmuļus un izkrāso kādu dinozauriņu!

UDK	 087.5+598.192(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001090005
Dipu dapu, mazais ponij! : glaudāmgrāmatiņa / no vācu valodas tulkojusi Sarmī-
te Lomovceva ; redaktore Oļesja Burkevica ; Jajo Kavamuras ilustrācijas. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Oriģinālno-
saukums: Mein Filz-Fühlbuch: trippeltrappel, kleines Pony!. — ISBN 978-9934-0-
9806-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Spilgtas krāsas, lieli un izteiksmīgi zīmējumi, dažādas glaudāmvirsmas aici-
nāt aicina pieskarties, pataustīt un noglāstīt. Raibi koša un maigi pūkaina! Mazuļa pirmā mīļgrā-
matiņa.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001091428
Dropa, Konstanca. Vingrosim, dejosim, muzicēsim : izzinoša grāmata bērniem 
no 2 līdz 4 gadiem / teksts un ilustrācijas: Konstanca Dropa ; no vācu valodas 
tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2022]. — 16 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 20 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? Juniors). — Oriģinālnosaukums: 
Turnen, tanzen, Musik machen. — ISBN 978-9984-31-952-0 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā bērni uzzinās, cik svarīgi un interesanti ir nodarboties ar dažā-
dām aktivitātēm. Kāds apģērbs jāvelk, kad mēs sportojam, kas notiek, kad bērni vingro vai dejo, 
kā rodas mūzika. Grāmata sniegs atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001091503
Enchantimals : krāsu priekam : krāsojamā grāmata. — Rīga : Story House Eg-
mont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Enchantimals. — 
ISBN 978-9934-27-126-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Esi sveicināta brīnumu pilnajā Enchantimals pasaulē, kur valda draudzība 
un tiek cienīta daba! Piešķir košas krāsas ik lappusei šajā grāmatā, un lai prieku sagādā rotaļas 
ar uzlīmēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001091515
Ķepu patruļa : vasaras uzdevumi ar uzlīmēm / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redakto-
re Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-27-125-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Laiks baudīt saules starus un ūdens priekus kopā ar Ķepu patruļu! Ņem sa-
vus košākos flomāsterus un zīmuļus un steidz izbaudīt vasaru ar brašo ķepaiņu uzdevumiem un 
krāsošanas darbiem! Parkā atlaidies koku pavēnī kopā ar Maršalu, pludmalē meties viļņos ar 
Zumu un iesaisties daudzās citās jautrās aktivitātēs.

UDK	 087.5+791-57

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089922
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090005
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091428
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091503
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091515
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Kopkataloga Id: 001091475
Peppa Pig. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. 

Mācies skaitīt!. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — „Peppa Pig 
created by Mark Baker and Neville Astley”—Iespiedziņās. — Tulkots no an-
gļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. — ISBN 978-9934-27-107-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viens, divi, trīs — es mācēšu skaitīt drīz! Apgūt jaunas lietas kopā ar Pepu ir 
aizraujoši.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001091509
PJ Masks / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. 

Pirātu krāsas. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: PJ Masks. — ISBN 978-
9934-27-127-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Drosmīgie varoņi maskās aicina palīgā uzveikt pirātus. Sameklē zīmuļus vai 
krītiņus un piešķir brašas krāsas ik attēlam šajā grāmatā. Tevi iepriecinās arī košās uzlīmes!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001090012
Skripu skrapu, mazā mārīte! : glaudāmgrāmatiņa / no vācu valodas tulkojusi 
Sarmīte Lomovceva ; redaktore Oļesja Burkevica ; Jajo Kavamuras ilustrācijas. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Mein Filz-Fühlbuch: kribbelkrabbel, kleiner Käfer!. — ISBN 978-
9934-0-9807-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Spilgtas krāsas, lieli un izteiksmīgi zīmējumi, dažādas glaudāmvirsmas aici-
nāt aicina pieskarties, pataustīt un noglāstīt. Raibi koša un maigi pūkaina! Mazuļa pirmā mīļgrā-
matiņa.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001091520
Vāģi 3 : krāsojam un līmējam! / Disney, Pixar. — Rīga : Story House Egmont, 
[2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars Colouring Book with Stic-
kers. — ISBN 978-9934-27-096-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Zibenim Makvīnam, Metriņam un citiem vāģiem šajā jaukajā 
grāmatā! Kad attēli izkrāsoti, steidz tos rotāt ar uzlīmēm!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091509
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090012
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091520
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 001090670
Darakova, Viktorija. 9 arhetipi vēdiskajā numeroloģijā : praktiskais gids / Vik-
torija Darakova ; dizains, vāks: Raimonds Kļaviņš ; ilustrācijas: Jekaterina Minaje-
va, Antons Ovčinikovs ; tulkojums: Ieva Ostrovska. — Rīga : [Viktorija Darakova], 
2022. — 256 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 256. lpp. — Tul-
kots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: 9 архетипов ведической нуме-
рологии. — ISBN 978-9934-23-258-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vēdiskā numeroloģija sniedz atslēgu, lai labāk izprastu sevi un apkārtējos 
cilvēkus. Grāmatā stāstīts, kā arhetipa enerģija ietekmē cilvēka pasaules uzskatus un uzvedību. 
Tas palīdz saprast, kādas īpašības attīstīt, lai būtu laimīgs un veiksmīgs. Numeroloģija palīdzēs 
atrast savu dzīves mērķi un radoši realizēties, izpildīt karmiskos uzdevumus, veicinās sadarbības 
spēju un mijiedarbību ar citiem arhetipiem.

UDK	 133.5:51

Kopkataloga Id: 001090464
Melne, Ilvija. Lenormand kārtis sarunai ar sevi / sastādītāja, teksts: Ilvija Mel-
ne ; ilustrācijas: Vera Petruk ; grāmatas dizains: Ilze Biezā-Šmēdiņa. — [Rīga] : 
[Ilvija Melne], 2022. — 256 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 255. lpp. — 
ISBN 978-9934-8976-6-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lenormand ir senas zīlēšanas kārtis, kas ar intuīciju sarunājas dabas valo-
dā — caur ziedu, dzīvnieku, putnu un debesjuma simboliem.

UDK	 133.3

Kopkataloga Id: 001090727
Nini, Inin. Eņģeļa taure, velna elpa : stāsti, gleznas / Inin Nini, stāsti ; Jana Briķe, 
gleznas ; redaktore Jana Boikova ; dizains: Justīne Balgalve. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2022]. — 276, [10] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-9731-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas stāstos izmantoti dažādu pasaules ļaužu stāsti un pasakas. To pār-
stāsts ir cieņpilna, izjusta un brīva autores interpretācija. Stāstu autore saka: „Šis ir stāsts par 
manu iniciācijas laiku daudzu mūžu garumā tuvās un tālās zemēs, Dienvidamerikas džungļos 
un Ziemeļu purvos, Indijas un Indonēzijas tempļos un citās pasaulēs. Stāsts par lūgšanu atklāt 
manu patieso ceļu, sastapšanos ar Dievu Augu dvēselēm, iniciāciju tumsā un augšāmcelšanos ar 
atgūtu balsi”.

UDK	 133.2-055.2+615.89+821.174-32

Kopkataloga Id: 001091416
Renārs, Gērijs R. Mīlestība nav aizmirsusi nevienu : atbilde dzīvei / Gērijs R. 
Renārs ; vāka dizains: Andris Lamsters ; literārā redaktore Ina Eglīte. — Rīga : 
Madris, [2022]. — 230, [1] lpp. ; 24 cm. — Atsauču rādītājs: 228.-229. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Love has forgot-
ten no one. — ISBN 978-9984-31-125-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aizraujošajā stāstījumā autors palīdz izklīdināt laika un telpas ilūzijas un 
atgriezties realitātē, kas ir Perfekta Mīlestība. Tā nav pierastā un visiem zināmā mīlestība. Tā ir 
visaptveroša, tīra, nevainojama, nemirstīga, neievainojama un bezbailīga mīlestība. Tā ir dieviš-
ķa, un tā ir jāpiedzīvo. Lai to sasniegtu, ir nepieciešami gan vārdi, gan prakse. Zināšanas par vie-
notību ar savu pirmavotu sniedz satriecošu mistisku pieredzi, ko zinātāji aprakstījuši jau pirms 
daudziem gadsimtiem. Tā ir ne tikai grāmata, bet arī portāls, transportēšanas sistēma prāta pār-
kārtošanai. Grāmata satrauc prātu un sniedz atslēgu uz apgaismību. 

UDK	 130.3+2-584

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090670
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090464
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090727
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091416
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Kopkataloga Id: 001091706
Semjonova, Anastasija. Mēness kalendārs ikdienas dzīvē : ar pielikumu 2022. 
gadam / Anastasija Semjonova, Olga Šuvalova ; tulkojums latviešu valodā: L. Kai-
naize ; vāka mākslinieciskais noformējums: L. Apine. — Rīga : Latvijas Ekoloģis-
kās izglītības apgāds „Vieda”, [2021].

2022. — 221 lpp., 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Pie-
likums: kalendāra tabulas ar paskaidrojumiem. — Tulkots no krievu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Лунный календарь в повседневной жизни. — 
ISBN 978-9934-562-18-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pašreizējā sarežģītajā pārmaiņu laikā nemainīgie Mēness ritmi spēj palīdzēt 
cilvēkam iegūt un saglabāt dzīves iekšējo un ārējo harmoniju. Mēness ietekmē visu cilvēka dzīvi, 
bet Mēness ritma zināšana ļauj pieskaņoties tam un ar vismazāko laika un spēku patēriņu, ar 
labpatiku un vislabvēlīgākajā brīdī efektīvi veikt ikdienas darbus. Pēc šā kalendāra ikviens lasī-
tājs varēs uzzināt un noteikt Mēness ietekmi ne vien uz paša, bet arī savu tuvinieku un paziņu 
ikdienas dzīvi, kā arī saplānot veicamās darbības.

UDK	 133.522.3(058)+133.52(058)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001084917
Kalvāns, Ēriks. Cilvēkzinības (psiholoģija) : mācību līdzeklis / Ēriks Kalvāns ; 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (140 lp., PDF) : shēmas, tabulas ; 88,90 MB. — Biblio-
grāfija: 135.-140. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-44-261-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklī cilvēks tiek aprakstīts no psiholoģijas zinātnes viedokļa. 
Zinātnes attīstības gaitā tika piedāvātas dažādas psiholoģijas definīcijas. Autors apskata tikai 
dažas no tām. Izdevumā tiek raksturota cilvēka kognitīvā sfēra, personības struktūra, analizēts 
saskarsmes process starp cilvēkiem, viņu mijiedarbība grupā, kā arī jaunākās sociāli psiholoģis-
kās teorijas.

UDK	 159.9(075.8)

Kopkataloga Id: 001091105
Vazne, Žermēna. Metodiskie ieteikumi sporta psihologa darbam / Žermēna 
Vazne, Dace Eikena, Irina Simoņenkova, Gundega Ulme ; recenzenti: Lāsma La-
piņa, Rita Niedre, Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ; tulkojums angļu valodā: Agnese 
Iskrova = Methodological Recommendations for Practicing Sport Psychologists / 
Žermēna Vazne, Dace Eikena, Irina Simoņenkova, Gundega Ulme ; reviewers: 
Lāsma Lapiņa, Rita Niedre, Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ; translation by Agnese 
Iskrova. — [Rīga] : [Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija], [2022]. — 100 lpp. ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 37.-39. lpp. un 92.-94. lpp. — Teksts latviešu un angļu valo-
dā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-
9096-0-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Metodiskajā materiālā detalizēti un vispusīgi izklāstīta psihologa profesio-
nālā darbība sporta vidē. Informācija sniedz plašu priekšstatu par psihologa profesionālā darba 
lomu sporta vidē, pievērš uzmanību psihologa darba niansēm sadarbībā ar sportistiem, trene-
riem, bērnu-sportistu vecākiem un citiem speciālistiem, kas darbojas sporta vidē.

UDK	 159.98:796-051(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091706
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084917
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091105
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001090194
Džonss, Roberts D. Kāpēc raizēties? : noskaidro sava nemiera īsto cēloni / Ro-
berts D. Džonss ; tulkotāja Ailita Kuka ; redaktore Ingūna Pūkaine. — [Rīga] : 
Sauleja, [2022]. — 39 lpp. ; 18 cm. — (Patiesība, kas maina dzīvi). — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Why worry?: getting to the heart of your 
anxiety. — ISBN 978-9934-8961-8-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kristīgais padomdevējs Roberts D. Džonss sniedz cerību, rādot izeju no šīs iz-
platītās problēmas. Pamatojoties uz Jēzus sacīto Kalna svētrunā, viņš palīdz saprast, kas ir raizes 
un kā tās uzveikt. Būtībā raizēšanās parāda to, ko mēs pielūdzam un kam ticam.

UDK	 27-584

Kopkataloga Id: 001089412
Džonss, Roberts D. Piedošana : „Es nespēju sev piedot!” / Roberts D. Džonss ; 
tulkotāja Ailita Kuka ; redaktore Ingūna Pūkaine. — Rīga : Sauleja, [2022]. — 
23 lpp. ; 18 cm. — (Patiesība, kas maina dzīvi). — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Forgiveness: „I Just Can’t Forgive Myself”. — ISBN 978-9934-
8961-3-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Varbūt arī jūs nomāc „nespēja sev piedot” un jūs domājat, kā atbrīvoties no 
vainas sajūtas. Kāpēc ideja par piedošanu sev ir tik populāra? Vai ir kāda atbilde? Un ko par to 
saka Bībele? Autors min piecus iespējamos pieņēmumus, kas slēpjas aiz ilgām piedot sev. Tos 
iztirzājot, viņš atklāj patieso nemitīgās vainas sajūtas iemeslu un īsto problēmas risinājumu.

UDK	 27-185.36

Kopkataloga Id: 001090190
Džonss, Roberts D. Vai esi dusmīgs uz Dievu? : atklāj Viņam savas šaubas un jau-
tājumus / Roberts D. Džonss ; tulkotāja Ailita Kuka ; redaktore Ingūna Pūkaine. — 
[Rīga] : Sauleja, [2022]. — 32 lpp. ; 18 cm. — (Patiesība, kas maina dzīvi). — Bib-
liogrāfija piezīmēs. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Angry at 
God?: bring him your doubts & questions. — ISBN 978-9934-8961-7-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai dusmoties uz Dievu ir normāli? Ja esam dusmīgi, vai mums tas ir jāpatur 
sevī, vai atklāti jāpasaka, kā jūtamies? Roberts D. Džonss raksta, ka mums savas dusmas nav jāap-
spriež „ar sakostiem zobiem”, nedz arī jāizgāž uz Dievu straujā emociju izvirdumā.

UDK	 27-184.3

Kopkataloga Id: 001090181
Paulisons, Deivids. Pornogrāfija : nokaut pūķi / Deivida Paulisona intervija ; 
tulkotāja Ailita Kuka ; redaktore Ingūna Pūkaine. — [Rīga] : Sauleja, [2022]. — 
27 lpp. ; 18 cm. — (Patiesība, kas maina dzīvi). — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Pornography. — ISBN 978-9934-8961-6-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Vai tiešām ir iespējams uzvarēt pornogrāfijas un seksuālo fantāziju pūķi, 
kad tas ir pārņēmis kontroli pār tavu dzīvi?”, jautā D. Paulisons. Atbilde ir apstiprinoša un par to 
jūs pārliecināsieties, izlasot interviju ar vīrieti, kurš piedzīvoja to, kā Kristus viņu atbrīvoja no 
šīs atkarības.

UDK	 27-447+176.5

Kopkataloga Id: 001090186
Velčs, Edvards T. Depresija : izeja no šķietamas bezizejas / Edvards T. Velčs ; 
tulkotāja Ailita Kuka ; redaktore Ingūna Pūkaine. — [Rīga] : Sauleja, [2022]. — 
35 lpp. ; 18 cm. — (Patiesība, kas maina dzīvi). — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Depression: the way up when you are down. — ISBN 978-
9934-8961-4-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Neko negribas. Emocionāls trulums. Bailes un noslēgšanās. Nogurums. Tie ir 
simptomi, kas raksturīgi stāvoklim, ko pieņemts dēvēt par depresiju. Edvards T. Velčs palīdz sa-
prast, ka depresijā, vienalga, vai tā ir fizisku problēmu sekas vai cēlonis, ir iesaistīti garīgi aspekti.

UDK	 27-468.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090194
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089412
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090190
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090181
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090186
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Kopkataloga Id: 001090179
Velčs, Edvards T. Homoseksualitāte : patiesības teikšana mīlestībā / Edvards 
T. Velčs ; tulkotāja Ailita Kuka ; redaktore Ingūna Pūkaine. — [Rīga] : Sauleja, 
[2022]. — 52 lpp. ; 18 cm. — (Patiesība, kas maina dzīvi). — Bibliogrāfija piezī-
mēs: 49.-51. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Homosexu-
ality: speaking the truth in lowe. — ISBN 978-9934-8961-9-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Homoseksualitāte ir kļuvusi par aktuālu tēmu,” šajā bukletā raksta Edvards 
T. Velčs. „Šīs paaudzes draudzei tā būs vēl lielāks izaicinājums nekā abortu problēma, liekot 
mums ieklausīties, iedziļināties un izvēlēties gudru atbildes rīcību”.

UDK	 27-447

Kopkataloga Id: 001090184
Velčs, Edvards T. Pašsakropļošanās : kad sāpes šķiet patīkamas / Edvards T. Vel-
čs ; tulkotāja Ailita Kuka ; redaktore Ingūna Pūkaine. — [Rīga] : Sauleja, [2022]. — 
35 lpp. ; 18 cm. — (Patiesība, kas maina dzīvi). — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Self-Injury: when pain feels good. — ISBN 978-9934-8961-5-6 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Edvards T. Velčs ir sarakstījis šo atklāto un iedrošinošo bukletu, uzrunādams 
tos, kas jūtas nonākuši pašsakropļošanās gūstā, vai kuriem kāds tuvs cilvēks cieš no šīs atkarības.

UDK	 27-468.6

Kopkataloga Id: 001091129
Латвийский православный хронограф / ответственный редактор Олег 
Пелевин ; научный редактор Татьяна Фейгмане ; литературный редактор 
Ксения Дементьева ; рецензент Преосвященнейший Александр ; Латвий-
ская Православная Церковь, Институт русского культурного наследия Лат-
вии. — Рига : Синод Латвийской Православной Церкви, 2021.

Выпуск V [5]. — 552 lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrāci-
jas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 515.-526. lpp. un piezīmēs, rādītājs: 527.-
552. lpp. — Teksts krievu valodā, satura rādītājs un kopsavilkums arī latviešu 
valodā. — ISBN 978-9934-8888-8-5 (iesiets).

UDK	 271.22(474.3)-9(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090179
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090184
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091129
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001086851
Sociālās zinības un vēsture 4.-6. klasei : mācību līdzeklis / Natālija Dektere-
va, Marina Drozda, Signita Gabrāne, Aiga Hudobčenoka, Vineta Kantāne, San-
ta Kazaka, Aija Kļaviņa, Dzintra Liepiņa, Liene Ozoliņa, Vilnis Purēns, Ingrīda 
Trups-Kalne ; recenzenti: Daina Zelmene, Ineta Amoliņa, Juris Goldmanis ; Valsts 
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tieš-
saistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 29,06 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 
214,37 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — ISBN 
978-9934-597-12-1.
UDK	 3(075.2)+94(075.2)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001091442
Putniņa, Aivita. Sadzīvošana : etnogrāfiskas pārdomas par attiecībām mūsdienu 
Latvijā / Aivita Putniņa ; ilustrāciju autore Ilze Mileiko ; literārā redaktore Gita 
Kļaviņa ; vāka dizainu veidojusi Ineta Priga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2022. — 189 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — „Pētījumā piedalījusies antropologu ko-
manda — Aivita Putniņa, Zane Linde-Ozola, Ilze Mileiko, Māra Neikena, Artūrs 
Pokšāns, Kārlis Lakševics, Kristians Zalāns un Kate Dudure”—5. lpp. — ISBN 978-
9934-18-827-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir antropoloģisks vēstījums par cilvēku attiecībām mūsdienu Lat-
vijā. Sadzīvošana vairs nav viennozīmīgi pozitīvs vārds un iezīmē attiecību pārrāvumu, piespie-
šanos uzturēt attiecības, kur to vairs nav. Grāmatas virsrakstā tas ir palicis kā atgādinājums par 
savstarpējo attiecību dabas maiņu mūsdienu dzīvē cerībā, ka ar laiku varēsim sadzīvošanu rea-
bilitēt un piešķirt tai sākotnējo vērtību — būt ciešā sadarbībā un labās attiecībās citam ar citu. 
Pirmā grāmatas daļa ir veltīta bērnu audzināšanas paradumiem un to maiņai. Otrā sadaļa pievēr-
šas pāru attiecībām un ģimenei. Trešā sadaļa aptver kaimiņattiecības un cilvēku sadzīvi kopienā. 
Pēdējā sadaļa ir veltīta vecumam.

UDK	 316.6(474.3)+316.47(474.3)+316.362.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001092177
Putniņa, Aivita. Sadzīvošana : etnogrāfiskas pārdomas par attiecībām mūsdienu 
Latvijā / Aivita Putniņa ; ilustrāciju autore Ilze Mileiko ; literārā redaktore Gita 
Kļaviņa ; vāka dizainu veidojusi Ineta Priga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (191 lp., PDF) : ilustrācijas ; 20 cm. — „Pētījumā pie-
dalījusies antropologu komanda — Aivita Putniņa, Zane Linde-Ozola, Ilze Milei-
ko, Māra Neikena, Artūrs Pokšāns, Kārlis Lakševics, Kristians Zalāns un Kate Du-
dure”—Datnes 6. lp. — ISBN 978-9934-18-828-2 (PDF).
UDK	 316.6(474.3)+316.47(474.3)+316.362.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086851
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091442
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092177
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32  Politika

Kopkataloga Id: 001083775
Hānbergs, Ēriks. Alfrēds Čepānis vaļsirdībās / Ēriks Hānbergs ; atbildīgā re-
daktore Evija Veide ; mākslinieks Jānis Pavlovskis ; fotogrāfi: Guntars Bajārs, 
Ernests Dinka, Aivars Dundurs, Reinis Inkens, Aldis Jermaks, Māris Kaparkalējs, 
Boriss Koļesņikovs, Uldis Pāže, Jānis Pilskalns, Valdis Semjonovs. — Rīga : Latvi-
jas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (215 lpp., ePUB) : ilustrācijas, portreti ; 
3,26 MB. — Bibliogrāfija: 215. lp. — ISBN 978-9934-15-914-5 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Ē. Hānberga grāmata stāsta par politiķa, 5. un 6. Saeimas deputāta, bijušā Sa-
eimas priekšsēdētāja, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera Alfrēda Čepāņa dzīvi un politisko karjeru. 
Neatņemama viņa dzīves sastāvdaļa ir abi lielie hobiji — medības un makšķerēšana, kas ne vien 
rada prieku par trofejām, bet paliek mednieku un makšķernieku stāstos, jokos un anekdotēs. Grā-
matas nopietnība ir grāmatas varoņa un līdzgaitnieku stāstos par padomju laiku, kad A. Čepānis 
bijis dažādos amatos, kā arī vēlāko politisko karjeru.

UDK	 32(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001089745
Vītols, Vilis. On Russia : a neighbour’s experience / Vilis Vītols ; graphic art: Dai-
ga Brinkmane ; cover design: Guntars Sietiņš ; preface to the first edition: Sandra 
Kalniete. — Second edition. — Rīga : UG1, [2022]. — 247 lpp. : kartes, tabulas ; 
22 cm. — Ziņas par autoru: [243.]-247. lpp. — Bibliogrāfija: [238.]-242. lpp. — Pir-
mais izdevums angļu valodā: Face to Face with Russia. — Oriģinālnosaukums: 
Pārdomas par Krieviju. — ISBN 978-9934-23-604-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autors Vilis Vītols ir uzrakstījis nozīmīgu grāmatu īpaši angļu valodas pasau-
lei. Kāpēc? Lai gan angļu valodā ir izdotas daudzas grāmatas par Krieviju, lielākā daļa no tām ir 
rakstītas no Rietumu akadēmiķu un žurnālistu perspektīvas. Ir ļoti maz grāmatu, ko sarakstījuši 
cilvēki, kuri dzīvo pie Vladimira Putina vadībā jaunizveidotās Krievijas impērijas robežām, un ir 
pienācis laiks grāmatu padarīt pieejamu angliski runājošajai pasaulei. 

UDK	 32(470+571)

331  Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 001084964
Mieriņa, Inta. Attālinātais darbs kā cilvēkkapitāla piesaistes iespēja Latvi-
jas attīstībai / Inta Mieriņa, Inese Šūpule, Miks Muižarājs, Rasa Jansone, Anna 
Žukovska, Ilze Koroļeva. — Rīga : LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (151 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 7,30 MB. — 
Bibliogrāfija: 145.-148. lp.

A n o t ā c i j a :  Covid-19 laikā noteiktie saskarsmes ierobežojumi veicinājuši strauju darba 
ņēmēju pāreju uz attālināto darbu. Lai arī tas ir pozicionēts kā īstermiņa pandēmijas adaptācijas 
mehānisms, uzņēmēju aptaujas un arvien jaunu digitālu tehnoloģiju un rīku rašanās liecina, ka 
arī pēc pandēmijas daļa uzņēmumu turpinās strādāt attālinātā režīmā. Ātrais interneta savieno-
jums, plašais digitālo pakalpojumu spektrs Latvijai dod būtiskas priekšrocības attālinātā darba 
veikšanā.

UDK	 331.102(474.3)(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083775
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084964
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336  Finanses

Kopkataloga Id: 001084362
Ciemleja, Guna. Personīgo finanšu pārvaldība : mācību līdzeklis / Guna Ciemleja, 
Nataļja Lāce ; recenzente Nadežda Koleda ; atbildīgā par izdevumu Anita Vēciņa ; 
literārā redaktore Inga Gulbe ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte. Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra. — Ceturtais, 
pārstrādātais un papildinātais izdevums. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (128 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,302 KB. — Resursā 
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934227172. — Bibliogrāfija: 116.-117. lp. 
un nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-22-718-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis ir zināšanu platforma, kura palīdzēs ikvienam interesen-
tam sasniegt finansiālo pašdisciplīnu neatkarīgi no viņa iepriekš iegūtās izglītības, kā arī veicinās 
Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību. Izdevumā detalizēti tiek aplūkoti privātpersonas finanšu lē-
mumus ietekmējošie faktori, ieņēmumu un izdevumu plānošanas process un budžeta plānošanas 
pamatprincipi, lietpratīga naudas plūsmas vadība ar mērķi maksimizēt uzkrājumu vērtību, tiek 
apskatīts iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas sagatavošanas process, tiek analizēti finanšu 
institūciju piedāvātie pakalpojumi un apskatīti iespējamie riski un atbildība par pieņemtajiem 
finanšu lēmumiem.

UDK	 336.225.611(075)+330.567.25(075)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001090331
Dzīvojamo telpu īres likums ; Dzīvokļa īpašuma likums. — Rīga : AFS, 2022. — 
38 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-889-68-9 (brošēts).
UDK	 347.254(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001090529
Satversme kabatā : izdevums jauniešiem / teksts: Jānis Joņevs ; ilustrācijas: 
Reinis Pētersons ; dizains: Juris Petraškevičs ; redaktore Dr.philol. Baiba Val-
kovska. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2022. — 79 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN 
978-9984-840-71-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jūsu rokās ir Satversme, likums, kas radās tolaik, kad dibinājās valsts. Šis 
likums darbojas jau 100 gadus. Par godu šai jubilejai juristi, vēsturnieki un rakstnieks ir radījuši 
skaidrojošu Satversmes izklāstu. Saikni ar valsti jāveido kopš bērnības. Izdevums jauniešiem būs 
gan palīgs mācību gaitās, gan ieguldījums viņu izpratnes veicināšanā par demokrātisku sabiedrī-
bu, tiesisku valsti un Satversmes nozīmi viņu ikdienas dzīvē.

UDK	 342.4(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084362
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090331
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090529
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398  Folklora

Kopkataloga Id: 001089328
Kurbads : latvju varoņstāsts : latviešu tautas pasaka Guntara Godiņa apdarē / 
ilustrācijas: Sindija Anča un Marika Eglīte ; dziesmu teksti: Pēteris Kvetkovskis ; 
redaktore Marika Taube ; dizains: Sindija Anča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
99 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 32 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūr-
kapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-31-096-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaka par Kurbadu ir bijusi populāra visos laikos. Savā ziņā simboliski, ka 
Kurbada tēmas atdzimšana — jaunā grāmata un vērienīgais Skyforger uzvedums — iezīmē šo lai-
ku Latvijā. Mums jāmeklē, jāatrod un atkal jāapzina savi mitoloģiskie varoņi. Jo šis ir Kurbadu un 
Lāčplēšu laiks, kad atkal jācīnās ar velniem, deviņgalvjiem, sumpurņiem un čūskām-raganām. Šai 
grāmatai ir digitāls papildsaturs, kurš aplūkojams papildinātās realitātes aplikācijā. Tajā iekļau-
tas latviešu folkmetāla grupas Skyforger albuma „Kurbads. Ķēves dēls” dziesmas un detalizēta 
informācija par Kurbada stāstu.

UDK	 398.21(=174)+398.21(=174)(091)+821.174(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089328
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001090893
Aišpurs, Vitālijs. Elektroakustika : mācību grāmata / Vitālijs Aišpurs ; recen-
zenti: Dr.sc.ing. G. Balodis, Dr.sc.ing. M. Zeltiņš, S. Žizņevskis ; redaktore Dzintra 
Birnbauma ; mākslinieciskais noformējums, vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2022. — 220 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — 
Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934226465. — Bibliogrāfi-
ja: 219.-220. lpp. — ISBN 978-9934-22-645-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas „Vie-
dās elektroniskās sistēmas” bakalaura un maģistra programmu studentiem, kā arī tiem intere-
sentiem, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas elektroakustikas jomā, jo ietveramais materiāls 
krietni pārsniedz studiju ietvaru.

UDK	 534.86(075.8)

Kopkataloga Id: 001089631
Pudža, Inga. Impact of the Local Structure on the Thermochromic Properties 
of Copper Molybdate and its Solid Solutions : doctoral thesis submitted for the 
doctoral degree in physics and astronomy, subfield of solid state physics / Inga 
Pudža ; scientific supervisor Dr.phys. Aleksejs Kuzmins ; reviewers: Dr.phys. 
Anatolijs Šarakovskis, Dr.rer.nat. Wolfgang A. Caliebe, Ph.D. Anatoly I. Frenkel ; 
University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : 
University of Latvia, 2022. — xvi, 150 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 138.-149. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu 
valodā.
UDK	 539.21(043)+661.856(043)

Kopkataloga Id: 001089640
Pudža, Inga. Impact of the Local Structure on the Thermochromic Properties of 
Copper Molybdate and its Solid Solutions : summary of doctoral thesis submitted 
for the doctoral degree in physics and astronomy, subfield of solid state physics / 
Inga Pudža ; supervisor Dr.phys. Aleksejs Kuzmins ; reviewers: Dr.phys. Anatolijs 
Šarakovskis, Dr.rer.nat. Wolfgang A. Caliebe, Ph.D. Anatoly I. Frenkel ; University 
of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of 
Latvia, 2022. — 42 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 33.-36. lpp. — ISBN 
978-9934-18-821-3 (brošēts).
UDK	 539.21(043)+661.856(043)

Kopkataloga Id: 001089634
Pudža, Inga. Lokālās struktūras ietekme uz vara molibdāta un tā cieto šķīdumu 
termohromajām īpašībām : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegū-
šanai fizikas un astronomijas nozarē, apakšnozare: cietvielu fizika / Inga Pudža ; 
zinātniskais vadītājs Dr.phys. Aleksejs Kuzmins ; recenzenti: Dr.phys. Anatolijs 
Šarakovskis, Dr.rer.nat. Wolfgang A. Caliebe, Ph.D. Anatoly I. Frenkel ; Latvijas 
Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2022. — 42 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 33.-36. lpp. — 
ISBN 978-9934-18-819-0 (brošēts).
UDK	 539.21(043)+661.856(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090893
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089640
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089634
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54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001085762
Ikkere, Laura Elīna. Application of Biological Indicator Organisms and Polar 
Organic Chemical Integrative Samplers for the Determination of Chemical Con-
taminants Using High-Resolution Mass Spectrometry Techniques : summary of 
doctoral thesis submitted for the degree of doctor of chemistry subfield of ana-
lytical chemistry / Laura Elīna Ikkere ; supervisors: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, 
Dr.chem. Arturs Vīksna ; reviewers: Dr.chem. Kristaps Kļaviņš, Dr.chem. Osvalds 
Pugovičs, Riin Rebane ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : Uni-
versity of Latvia, 2022. — 54 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 48.-54. lpp. un zemsvītras piezīmēs. 
UDK	 543.51(043)+504.5.064.3(043)

Kopkataloga Id: 001085761
Ikkere, Laura Elīna. Bioloģisko indikatororganismu un pasīvo paraugu ņem-
šanas iekārtu pielietojums ķīmisko piesārņotāju noteikšanai ar augstas izšķirt-
spējas masspektrometrijas metodēm : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, analītiskās ķīmijas apakšnozarē / Laura Elīna Ik-
kere ; zinātniskie vadītāji: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Arturs Vīksna ; 
recenzenti: Dr.chem. Kristaps Kļaviņš, Dr.chem. Osvalds Pugovičs, Riin Rebane ; 
Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 
54 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-54. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs.
UDK	 543.51(043)+504.5.064.3(043)

Kopkataloga Id: 001085758
Ikkere, Laura Elīna. Bioloģisko indikatororganismu un pasīvo paraugu ņemša-
nas iekārtu pielietojums ķīmisko piesārņotāju noteikšanai ar augstas izšķirtspē-
jas masspektrometrijas metodēm : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai 
ķīmijas nozarē, analītiskās ķīmijas apakšnozarē / Laura Elīna Ikkere ; zinātnis-
kie vadītāji: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Arturs Vīksna ; recenzenti: 
Dr.chem. Kristaps Kļaviņš, Dr.chem. Osvalds Pugovičs, PhD Riin Rebane ; Latvi-
jas Universitāte. Ķīmijas fakultāte = Application of Biological Indicator Organ-
isms and Polar Organic Chemical Integrative Samplers for the Determination of 
Chemical Contaminants Using High-Resolution Mass Spectrometry Techniques : 
doctoral thesis submitted for the degree of doctor of chemistry, subfield of ana-
lytical chemistry / Laura Elīna Ikkere ; supervisors: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, 
Dr.chem. Arturs Vīksna ; reviewers: Dr.chem. Kristaps Kļaviņš, Dr.chem. Osvalds 
Pugovičs, PhD Riin Rebane ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Rīga : 
[izgatavotājs nav zināms], 2022. — 162 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Promocijas darbs izstrādāts kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju 
kopa. — Bibliogrāfija: 49.-55. lp. un 102.-108 lp. un saistīto publikāciju beigās. — 
Teksts latviešu valodā un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām.
UDK	 543.51(043)+504.5.064.3(043)

Kopkataloga Id: 001084859
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). Ķī-
mijas sekcija. 80th International Scientific Conference of the University of Lat-
via, 2022 / editors: Agris Bērziņš, Edgars Sūna, Arturs Vīksna. — Riga : University 
of Latvia Press, [2022]. 

Chemistry Section : book of abstracts. — 1 tiešsaistes resurss (83 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,70 MB. — Bibliogrāfija atsaucēs rakstu 
beigās. — ISBN 978-9934-18-809-1 (PDF).

UDK	 54(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085762
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085761
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001085758
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084859
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001090723
Fangs, Džeisons. Aptaukošanās kods : svara zaudēšanas noslēpumi / Dr. Džei-
sons Fangs ; no angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa ; Ilzes Isakas vāka dizains ; 
redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 349, [1] lpp. : diagram-
mas ; 22 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 299.-[340.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 
341.-[350.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Obesity Code. — ISBN 978-9934-0-9830-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kāpēc tik grūti zaudēt svaru un kā tomēr ir iespējams to izdarīt. Dr. Džeisons 
Fangs ir kanādiešu ārsts—nefrologs un vairāku veselīgam dzīvesveidam veltītu bestselleru au-
tors. Grāmata „Aptaukošanās kods” tūkstošiem cilvēku ir kļuvusi par pagrieziena punktu svara 
zaudēšanā uz visiem laikiem. Apzinieties pārtrauktās badošanās nozīmi ilgstošā svara zudumā. 
Izprotiet zinātniskos faktus, kas saistīti ar svara pieaugumu un aptaukošanos. Baudiet vienkāršu 
uzturu un aizmirstiet par kaloriju skaitīšanu, jo-jo tipa diētām un pārmērīgām fiziskām aktivi-
tātēm!

UDK	 613.2

Kopkataloga Id: 001084905
Jēgere, Sanda. Invazīvās attēldiagnostikas un funkcionālās izmeklēšanas iespē-
jas mūsdienīgai koronāro artēriju aterosklerotisku bojājumu diagnostikai un 
ārstēšanai : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai medicīnas 
nozarē, apakšnozare: internā medicīna / Sanda Jēgere ; zinātniskais vadītājs Dr.
med. Andrejs Ērglis ; darba recenzenti: Dr.med. Valdis Folkmanis, Dr.med. Mār-
tiņš Kalējs, Dr.med. Jacek Legutko ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte = 
Intravascular Imaging and Functional Assessment of Atherosclerotic Lesions for 
the Modern Diagnosis and Treatment of Coronary Artery Disease : summary of 
doctoral thesis submitted for the doctoral degree in medicine, subfield of internal 
medicine / Sanda Jēgere ; supervisor Dr.med. Andrejs Ērglis ; reviewers: Dr.med. 
Valdis Folkmanis, Dr.med. Mārtiņš Kalējs, Dr.med. Jacek Legutko ; University of 
Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsais-
tes resurss (103 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,80 MB. — Bibliogrāfija: 96.-
102. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka nofor-
mējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-798-8 (PDF).
UDK	 616.132.2(043)

Kopkataloga Id: 001090351
Liepa, Agris. Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izmantošanas 
ietekme uz senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanu : 
promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai vese-
lības un sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē / Agris Liepa ; 
zinātniskais vadītājs Dr.med.prof. Viesturs Lāriņš ; recenzenti: Dr.habil.paed. An-
tanas Skarbalius, Dr.med. Anita Vētra, Dr.med. Signe Tomsone ; Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmija = The Impact of the Use of Virtual Reality (with 3D Head-
set) Game Content on the Development of Senior Cognitive and Sensorimotor 
System Functions : summary of the doctoral thesis for obtaining the doctoral de-
gree (Ph.D.) in the field of health and sports science in the sub-branch of sport 
pedagogy / Agris Liepa ; scientific advisor Dr.med. Viesturs Lāriņš ; reviewers: 
Dr.habil.paed. Antanas Skarbalius, Dr.med. Anita Vētra, Dr.med. Signe Tomsone ; 
Latvian Academy of Sports Education. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas aka-
dēmija, 2022. — 62 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-520-55-6 (brošēts).
UDK	 613.98(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090723
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084905
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090351
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Kopkataloga Id: 001090350
Liepa, Agris. Virtuālās realitātes (ar 3D brillēm) spēles satura izmantošanas 
ietekme uz senioru kognitīvās un sensomotorās sistēmas funkcijas attīstīšanu : 
promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai veselības un sporta 
zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē / Agris Liepa ; zinātniskais va-
dītājs Dr.med. Viesturs Lāriņš ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : 
[izgatavotājs nav zināms], 2022. — 136 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, ta-
bulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 89.-103. lp.
UDK	 613.98(043)

Kopkataloga Id: 001084878
Narbute, Inga. Kreisās koronārās artērijas kopējā stumbra perkutānās interven-
ces pētniecības aspekti Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare: internā medicīna / Inga Narbute ; zi-
nātniskais vadītājs Dr.med. Andrejs Ērglis ; darba recenzenti: Dr.med. Oskars Ka-
lējs, Dr.med. Dainis Krieviņš, Dr.med. Jan Kovac ; Latvijas Universitāte. Medicīnas 
fakultāte = Research Aspects of Left Main Percutaneous Coronary Intervention 
in Latvia : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in me-
dicine, subfield of internal medicine / Inga Narbute ; supervisor Dr.med. Andrejs 
Ērglis ; reviewers: Dr.med. Oskars Kalējs, Dr.med. Dainis Krieviņš, Dr.med. Jan 
Kovac ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : Latvijas Universitā-
te, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (101 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,80 MB. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934188022. — Bibliogrāfija: 
98.-100. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-803-9 (PDF).
UDK	 616.132.2(043)+616.12-089(043)

Kopkataloga Id: 001089920
Osmena, Džīnija. Ieņemšana : ceļvedis medicīniskajā apaugļošanā / Džīnija Os-
mena ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Ilze Zonne. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 287, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija atsaucēs: 238.-[280.] lpp. un rādītājs: 283.-[288.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Conceivable. — ISBN 978-9934-0-9934-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vispusīgs un saprotams ceļvedis — neatsverams palīgs ikvienam, kurš pats 
saskaras ar šo procesu vai vēlas tajā atbalstīt tuviniekus un draugus. Grāmatā var rast atbildes arī 
uz mūsdienu pasaulē nereti uzdotiem jautājumiem: ko iesākt, ja izvēlētās karjeras dēļ varētu ras-
ties grūtības tikt pie bērniņa? Vai noteikti jādzemdē „auglīgākajā vecumā”, lai tikai nenokavētu, 
un kādas pašlaik ir zinātnes reālās iespējas palīdzēt cilvēkam, kurš vēlas atlikt pēcteču radīšanu 
līdz brīdim, kad būs tam gatavs?

UDK	 618.177-089.888.11

Kopkataloga Id: 001091956
Viljams, Entonijs. Medical Medium : hronisko un neizskaidrojamo slimību no-
slēpumi un izdziedināšanās no tām / Entonijs Viljams ; tulkojums latviešu valodā: 
Lilija Berzinska ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 511, 
[1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Alfabētiskais rādītājs: 500.-[512.] lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Medical Medium: Secrets Behind Chronic and Mystery Ill-
ness and How to Finally Heal. — ISBN 978-9934-31-097-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir palīdzējusi cilvēkiem atveseļoties no nesaprotamām, maz izpē-
tītām, nepareizi diagnosticētām vai neefektīvi ārstētām slimībām. Grāmatā ir apkopota 30 gadu 
laikā gūtā dziedināšanas pieredze. Autors izskaidro dažādu slimību un sāpju cēloņus un iesaka, 
kā rīkoties, lai atgūtu veselību. Viņa metodes palīdz izveseļoties pat tādiem cilvēkiem, kuri dau-
dzus gadus ir izmēģinājuši visdažādākos ārstēšanas veidus un nav guvuši rezultātus. „Medical 
Medium” piedāvā nepieciešamās atbildes — tā ir ceļvedis visiem, kuri grib uzzināt, kā dzīvot 
ilgāk un veselīgāk.

UDK	 613

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090350
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084878
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089920
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091956
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Kopkataloga Id: 001090730
Zviedrāns, Jānis. Atkal / Jānis Zviedrāns ; [ievadvārdi]: Zigurds Kalmanis. — Tal-
si : Aleksandra Pelēča lasītava, [2022]. — 182 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
25 cm. — Bibliogrāfija atsaucēs: 141.-142. lpp. — ISBN 978-9934-513-57-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas lapaspusēs atradīsiet informāciju par spožām Latvijas medicīnas 
pedagoģijas personībām un viņu likteņiem, apjautīsiet ārsta mūža piedzīvotās izglītības sistē-
mas principus un tumšos nostūrus. Tas ir pirmizdevums, kur publicētais teksts vienlaikus ir gan 
satīra, gan ironija, gan nesamierināšanās ar pārdzīvoto, gan katoliskā dievmīlestība un militāro 
struktūru kontrasti, gan precīzs apkārtējās pasaules raksturojums.

UDK	 61(474.3)

614.8  Nelaimes gadījumi. Riski. Briesmas. Nelaimes gadījumu 
novēršana. Personu aizsardzība, drošība

Kopkataloga Id: 001091199
Ugunsdzēsējs glābējs Guntiņš uz ceļa / Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests. — Atkārtota druka. — [Rīga] : Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 
[2021]. — 6 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Grāmatas mērķis ir sniegt bērniem informāciju, ko ir svarīgi zināt — kur 
var meklēt palīdzību un kāpēc ir svarīgi saukt glābējus. Kopā ar ugunsdzēsēju glābēju Guntiņu 
grāmata ļaus bērniem iejusties dažādās situācijās un meklēt risinājumus.

UDK	 614.8(02.053.2)+656.142.05(02.053.2)+087.5

621  Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.  
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas

Kopkataloga Id: 001090886
Dirba, Jānis. Elektriskās mašīnas / Jānis Dirba, Kārlis Ketners ; recenzenti: 
Dr.habil.sc.ing. L. Ribickis, Dr.sc.ing. A. Gasparjans ; redaktore Dzintra Birnbau-
ma ; vāka dizains: Paula Lore. — Trešais izdevums. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2022. — 424 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Resursā uzrādīts arī elektronis-
kā izdevuma ISBN 9789934227339. — Bibliogrāfija: 424. lpp. — ISBN 978-9934-
22-733-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā aplūkoti elektrisko mašīnu un transformatoru uzbūves principi un 
konstrukcijas, teorijas jautājumi stacionāros un pārejas procesos, kā arī analizēti to darba režīmi 
un ekspluatācijas īpašības. Grāmata paredzēta elektroenerģētikas, elektromehānikas un elektro-
tehnoloģiju virzienu studentiem un speciālistiem.

UDK	 621.313(075.8)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. Tirdzniecības 
organizācija

Kopkataloga Id: 001087529
Предприниматель и благотворитель Василий Рагозин = Uzņēmējs un labda-
ris Vasilijs Ragozins / редактор-составитель Наталья Пушкина ; редакторы: 
Ксения Загоровская и Арма Яне ; перевод на латышский язык: Бронислава 
Дзене ; дизайн: Виктория Матисон. — Рига : Старообрядческое общество 
Латвии, 2021. — 96 lpp., 8 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm. — (Люди 
староверия). — Teksts paralēli krievu un latviešu valodā, uz vāka nosaukums ti-
kai krievu valodā. — ISBN 978-9934-8858-9-1 (iesiets).
UDK	 658(=161.1)(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090730
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091199
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090886
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087529
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001087902
Латвия—Казахстан (2022 : Rīga, Latvija). Латвия—Казахстан : каталог 
международной художественной выставки : Рига, октябрь 2021 года—ян-
варь 2022 года = Latvija—Kazahstāna : starptautiskās mākslas izstādes kata-
logs : Rīga, 2021. gada oktobris—2022. gada janvāris / составитель Валентин 
Даниленко ; фотографии: Кристина Лахова ; [вступительное слово]: Ирина 
Маркина ; Балтийская Международная Академия. — Rīga : Baltijas Starptau-
tiskā akadēmija, 2022. — 75 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — „Балтийская Между-
народная Академия XXX лет”—Uz vāka. — ISBN 978-9984-47-269-0 (brošēts).
UDK	 7.038(574)(083.824)+7.036/.038(474.3)(083.824)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001090537
Eglītis, Andris. Gaišs, apcirsts paralelograms = Pale chopped-off parallelogram / 
Andris Eglītis ; sastādītāji un redaktori: Andris Eglītis, Elīna Sproģe, Laura Ada-
moviča, Aleksejs Muraško ; tekstu autori: Agnese Krivade, Elīna Sproģe, Ēriks 
Apaļais, Katerina Gregosa ; konsultanti: Santa Hirša, Henriks Eliass Zēgners ; tul-
kojumi: Jānis Frišvalds, Lauris Veips ; fotogrāfijas: Reinis Hofmanis, Andris Eglītis, 
Aleksejs Muraško, Antons Georgs Grauds, Ansis Starks, Jānis Pipars, Valdis Ošiņš, 
Renārs Derrings, Dmitrijs Pošvins, Pēteris Vīksna ; dizains: Aleksejs Muraško. — 
[Smiltenes novads] : Savvaļa, [2022]. — 215 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Resurss 
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-558-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevums „Andris Eglītis. Gaišs, apcirsts paralelograms” atspoguļo māks-
linieka pēdējo gadu radošo darbību. Izdevuma veidošanas pamatā ir centieni radīt kvalitatīvi 
atšķirīgu laikmetīgās glezniecības izdevumu, ko veido izvērsts vizuālais stāstījums — gan darbu 
reprodukcijas un radošā procesa fotomateriālu apkopojums, gan arī četru atšķirīgu autoru (ku-
ratore Katerina Gregosa, mākslas zinātniece Elīna Sproģe, mākslinieki Ēriks Apaļais un Agnese 
Krivade) un formātu esejas. Tās caur sarunām, novērojumiem un vēstulēm ieskicē mākslinieka 
Andra Eglīša dažādos darbības saslēgšanās mirkļus.

UDK	 75.071.1(474.3)(084)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 001089732
Rīgas Fotogrāfijas biennāle (2022 : Rīga, Latvija). Rīgas Fotogrāfijas biennāle 
2022 : nokāpt sevī / redaktore Santa Hirša ; dizainere Līga Spunde ; kuratori: 
Inga Brūvere, Evita Goze, Auguste Petre [un vēl 6 kuratori] ; teksts: Aiga Dzalbe, 
Liāna Iveta Benķe, Ģirts Jankovskis, Baiba Tetere, Rūdis Bebrišs, Olga Goriuno-
va ; tulkotāji: Inga Tillere, Liāna Iveta Benķe, Herta Pugača, Lauris Veips, Ieva 
Viese-Vigule. — Rīga : Rīgas fotogrāfijas biennāle, 2022. — 135 lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — Kuratori arī : Anete Skuja, Baiba Tetere, Agnese Zviedre u.c. — Biennā-
les programmas dalībnieki arī: Raivis Sīmansons, Andrejs Strokins, Vita Liberte, 
Astrīda Rogule, Māris Vītols, Pēteris Bankovskis, Agra Lieģe Doležko, Anna Ža-
bicka, Deniss Hanovs, Artūrs Miksons, Vita Liberte. — Ziņas par autoriem: 130.-
132. lpp. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8832-3-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Turpinot sekot līdzi attēlu kultūras attīstībai, Rīgas Fotogrāfijas biennāle šo-
gad ir pievērsusies izolācijas tēmai. Pēdējo divu gadu laikā Covid-19 izplatības dēļ cilvēce piedzīvo 
jaunu realitāti — dzīvi izolācijā. Tomēr cilvēkam kā sociālai būtnei ir nepieciešama komunikācija 
ar sev līdzīgajiem, turklāt saskarsmes trūkums vienlīdz būtiski ietekmē gan mentāli, gan fiziski. 
Fotogrāfijas biennāles programma apskata izolācijas fenomenu iespējami dažādos kontekstos.

UDK	 77.079(474.3)(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087902
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090537
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089732
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78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001087010
Mūzikas akadēmijas raksti / sastādītāja (zinātniskā redaktore) un priekšvār-
da autore Lolita Fūrmane ; redaktore un kopsavilkumu tulkotāja Lauma Mellē-
na-Bartkeviča ; angļu valodas redaktore Ieva Mežulis ; māksliniece Kristīna Bon-
dare ; redakcijas kolēģija: Lauma Mellēna-Bartkeviča (galvenā redaktore), Anda 
Beitāne, Valdis Bernhofs [un vēl 8 redaktori] ; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmija. — Rīga : Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2021.

XIX [19], Mūzika Latvijā 17.-19. gadsimtā: radošie procesi kultūras kontek-
stos. — 1 tiešsaistes resurss (209 lp., PDF) : diagrammas, faksimili, ilustrāci-
jas, notis, portreti, tabulas ; 4,48 MB. — Redaktori arī: Mārtiņš Boiko, Lolita 
Fūrmane, Baiba Jaunslaviete, Jānis Kudiņš, Jānis Torgāns u.c. — Ziņas par au-
toriem: 202.-203. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, 
priekšvārds un kopsavilkumi angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Krājumā iekļautie raksti aplūko mūzikas norises Latvijas teritorijā 18. un 19. 
gadsimtā, precīzāk — līdz neatkarīgas valsts nodibināšanai. Uzmanības degpunktā ir gan mūzi-
kas dzīves panorāma ar tās ietvaros atsevišķi izceltiem radošajiem procesiem un faktiem, gan to 
uztvere un atspoguļojums kritikā. Vairāki autori savos pētījumos pirmoreiz skāruši vairākas mu-
zikoloģijas tēmas. Aktualizētie jautājumi tikai ievada diskusiju konkrētajā pētnieciskajā laukā un 
prasa padziļinātu izvērsumu nākotnē, veidojot daudzslāņaināku skatījumu uz Latvijas mūzikas 
vēsturisko kopainu.

UDK	 78.034.6/.036(474.3)(082)

791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 001083868
Ritenberga, Dzidra. Es atradu laimi : atmiņas / Dzidra Ritenberga ; māksli-
nieks un vāka grafiskais noformētājs Indulis Martinsons ; zinātniskā redaktore 
un priekšvārda autore Edīte Tišheizere ; literārā redaktore Dace Kraule ; Dai-
ras Āboliņas pēcvārds. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(272 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 43,60 MB. — Filmogrāfija: 261.-
267. lp. — ISBN 978-9934-15-916-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Dz. Ritenberga spoži nospēlējusi aptuveni 80 lielākas un mazākas lomas te-
ātrī un kino. Rīgas kinostudijā, būdama režisore, viņa uzņēmusi astoņas filmas, to vidū tādi ki-
nodarbi kā „Šīs bīstamās balkona durvis” (1976), „Vakara variants” (1980) un citi. Viņas memuāri 
jeb atmiņu pieraksti tapuši ilgākā laika posmā, vairāk nekā desmit gadu garumā. Tie vēsta par 
bērnību dzimtajā Kurzemē, darbu teātros un kino, kā arī par personīgās dzīves priecīgajiem un 
skumjajiem līkločiem.

UDK	 791.635-055.2(474.3)+791.633-055.2(474.3)

793.3  Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 001084940
Vimba, Irita. Zemgales danči / teksts, deju apraksti: Irita Vimba, Sandis Zučiks ; 
deju aprakstu redaktore Daina Kjakste ; nošu pieraksts: Reinis Vimba, Irita Vim-
ba ; dizains: Sandis Zučiks ; dejas zīmējumi: Beāte Daņilova, Anda Kazaka ; teksta 
redaktore Džeina Dzimtā. — [Rīga] : Danču krātuve, 2021.

Es mācēju bumbulēt. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : faksimili, ilustrā-
cijas, karte, notis ; 11,70 MB. — (Danču krātuves kolekcija). — Resurss saga-
tavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 42. lp. — ISBN 
978-9934-9026-9-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Zemgales danču burtnīcā autori apkopojuši dančus, kas pierakstīti Zemgalē 
un iezīmē lokālās tradīcijas savdabīgumu. Liela daļa danču, kas šeit publicēti, ir restaurēti, iz-
mantojot dažādos arhīvos pieejamos materiālus, un pašreiz vēl netiek aktīvi dejoti. Raksturojot 
Zemgales danču mantojumu, jāizceļ šo deju norišu atšķirība no citiem novadiem. Noteikti jāmin 
bieži izmantotais satvēriens — virs elkoņiem, kā arī dejas solis, kur, iespējams, jaušama ietekme 
no Zviedrijā dejoto deju soļiem („Bramberģes bučupolis”).

UDK	 793.31(474.33)+78.085.7(474.33)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087010
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083868
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084940
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Kopkataloga Id: 001084949
Zučiks, Sandis. Latgales danči / teksts, deju apraksti, dizains: Sandis Zučiks ; 
deju aprakstu redaktore Daina Kjakste ; nošu pieraksts: Raitis Sondors ; dejas 
zīmējumi: Beāte Daņilova, Anda Kazaka ; latgaliešu valodas konsultante Edīte 
Husare ; teksta redaktore Džeina Dzimtā. — [Rīga] : Danču krātuve, 2021.

Vysus darbus padareju. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : ilustrācijas, kar-
te, notis ; 11,10 MB. — (Danču krātuves kolekcija). — Resurss sagatavots ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 42. lp. — Teksts latviešu 
un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-9026-3-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Latgales danču burtnīcā „Vysus darbus padareju” apkopoti danči, kas mūs-
dienās tiek dejoti visā Latvijā, bet to vēsturiskā izcelsme saistāma ar Latgali. Daži danči tiek de-
joti vairāk, daži mazāk. Šeit atspoguļotās dejas norises pārsvarā atbilst tam, kā tās tiek izpildītas 
mūsdienās, un var atšķirties no oriģinālajām stāstnieku versijām. Atspoguļotie danči fiksēti no 
dažādiem teicējiem dažādos laika periodos, un iespēju robežās ir meklēti arhīva avoti, no kurie-
nes katra konkrētā danča versija ir nākusi.

UDK	 793.31(474.38)+78.085.7(474.38)

Kopkataloga Id: 001084941
Zučiks, Sandis. Malienas danči / teksts, deju apraksti, dizains: Sandis Zučiks ; 
deju aprakstu redaktore Daina Kjakste ; dejas zīmējumi: Beāte Daņilova, Anda 
Kazaka ; nošu pieraksts: Raitis Sondors ; teksta redaktore Džeina Dzimtā. — 
[Rīga] : Danču krātuve, 2021.

Zvirbuļi, kad gulēt iet. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : ilustrācijas, karte, 
notis ; 8,10 MB. — (Danču krātuves kolekcija). — Resurss sagatavots ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 36. lp. — ISBN 978-9934-9026-
7-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Lielākā daļa danču, kas apkopoti burtnīcā, ir zināmi pateicoties Māra Jansona 
un Sniedzes Jansones (Grīnbergas) veiktajam darbam, vācot teicēju teikto Malienas pusē 20. gad-
simta 80.-90. gadu mijā. Liela daļa materiālu fiksēti video, kas dod iespēju redzēt teicēju rādīto 
dejas soli. Daži danči, piemēram, „Cūkas driķos” mūsdienās tiek dejoti vairāk, daži mazāk. Šeit 
atspoguļotās dejas norises pārsvarā atbilst tam, kā tās tiek izpildītas mūsdienās, un var atšķirties 
no oriģinālajām stāstnieku versijām.

UDK	 793.31(474.36)+78.085.7(474.36)

Kopkataloga Id: 001084945
Zučiks, Sandis. Kurzemes danči / teksts, deju apraksti, dizains: Sandis Zučiks ; 
deju aprakstu redaktore Daina Kjakste ; dejas zīmējumi: Beāte Daņilova, Anda 
Kazaka ; nošu pieraksts: Raitis Sondors ; teksta redaktore Džeina Dzimtā. — 
[Rīga] : Danču krātuve, 2021.

Ak tu tē’s!. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : ilustrācijas, karte, notis ; 
8,40 MB. — (Danču krātuves kolekcija). — Resurss sagatavots ar Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-9026-5-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Kurzemes danču burtnīcā lielākā daļa deju ir no Sanda Zučika un Raita Son-
dora repertuāra pūra lādes, kas vākta desmit gadu garumā. Visas ir dejotas vai spēlētas, lielākā 
daļa deju mācīta no pasniedzējiem un citiem dejotājiem. Apkopojot dejas, tika veikts milzīgs iz-
pētes darbs, atrodot danču pirmavotu, pierakstu, publikāciju vai video arhīvu. Burtnīcā lasāmie 
danči fiksēti no dažādiem teicējiem dažādos laika periodos, bet visas šīs dejas ir teikuši cilvēki, 
kas saistīti ar Kurzemi.

UDK	 793.31(474.32)+78.085.7(474.32)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084949
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084941
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084945
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796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001091276
Latvijas futbola gadagrāmata : Optibet Virslīga 2021 / redaktors Kristiāns Girvi-
čs ; vāka foto: Nora Krevņeva-Baibakova un Sanita Ieva Sparāne ; dizains: Gatis 
Pabērzs. — [Rīga] : Biedrība „Latvijas Futbola Virslīga”, [2022]. — 159 lpp. : ilus-
trācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Autori: Arkādijs Birjuks, Kārlis Dārznieks, 
Arnis Ērmanis, Kristiāns Girvičs, Pauļus Jakelis, Ilvars Koscinkevičs, Anatolijs 
Kreipāns, Edmunds Novickis, Miķelis Osis, Agris Suveizda. — Fotogrāfiju auto-
ri: Toms Dreiblats, Eduards Grencmanis, Jānis Līgats, Nora Krevņeva-Baibakova, 
Sergejs Kuzņecovs, Anatolijs Popeluha, Armands Puče, Sanita Ieva Sparāne, Aiga 
Veisa, Zigismunds Zālmanis. — ISBN 978-9934-8671-4-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gadagrāmatā stāstīts par 2021. gada Latvijas Virslīgas futbola čempionāta ju-
bilejas 30. sezonu un tajā spēlējošām komandām, Latvijas izlasi, komandu startiem Eiropas klubu 
sacensībās, par mūsu labākajiem futbolistiem, par tiem, kuri spēlē ārzemju klubos.

UDK	 796.332(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 001091271
Latvijas futbola gadagrāmata : Optibet Virslīga 2020 / redaktors Kristiāns Girvi-
čs ; vāka foto: Zigismunds Zālmanis. — [Rīga] : Biedrība „Latvijas Futbola Virs-
līga” ; dizains: Gatis Pabērzs, [2021]. — 159 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
25. — Autori: Arkādijs Birjuks, Kārlis Dārznieks, Arnis Ērmanis, Niks Gaigalietis, 
Kristiāns Girvičs, Ilvars Koscinkevičs, Anatolijs Kreipāns, Edmunds Novickis, Mi-
ķelis Osis, Ilja Poļakovs, Andris Sudmalis, Agris Suveizda. — Fotogrāfiju autori: 
Nora Krevņeva-Baibakova, Toms Dreiblats, Eduards Grencmanis, Jānis Līgats, 
Marta Kalēja, Valda Kalniņa, Aivars Ķesteris, Sergejs Kuzņecovs, Sanita Ieva Spa-
rāne, Ivars Veiliņš, Aiga Veisa, Zigismunds Zālmanis, Elvis Žaldaris. — ISBN 978-
9934-8671-3-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gadagrāmata ietver būtiskākos 2020. gada Optibet Virslīgas un arī citu Lat-
vijas futbola notikumu atspoguļojumus. Grāmatā sev noderīgo atradīs gan futbola lietpratēji ar 
protokoliem, detalizētu statistiku un taktiskajiem zīmējumiem, gan iesācēji, kam interesē mūsu 
futbola vēsture.

UDK	 796.332(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 001083774
Remess, Andžils. Sporta smaidi un grimases : Latvijas sportistu dzīves zibšņi / 
Andžils Remess ; mākslinieks Indulis Martinsons ; literārā redaktore Dace Krau-
le. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (194 lp., PDF) : ilustrā-
cijas, portreti ; 15,10 MB. — ISBN 978-9934-15-965-7 (PDF).

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

UDK	 796(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091276
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091271
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083774
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001080419
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna dzimšanas dienas atceres konference (2022 : 
Rīga, Latvija). Valodas reģionālie varianti : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 149. dzim-
šanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference, 2022. gada 22.-23. feb-
ruāris : tēzes = Regional Varieties of Language : international scientific confe-
rence to commemorate the 149th anniversary of academician Jānis Endzelīns, 
22-23 February, 2022 : abstracts / sastādītāja Kristīne Mežapuķe ; literārie redak-
tori: Anna Vulāne (latviešu valoda), Edmunds Trumpa (lietuviešu valoda), Igors 
Koškins (krievu valoda) ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. — 
Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (76 lp., PDF) ; 
553,00 KB. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — Teksts latviešu, lietuviešu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-580-12-3 (PDF).
UDK	 80(062)

82.09  Literatūras kritika. Literatūras pētījumi 

Kopkataloga Id: 001090902
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā : rakstu krājums = Cur-
rent Issues in Research of Literature and Culture : scientific journal / redakcijas 
kolēģija: Dr.philol. Anita Helviga, Dr.philol. Ieva Ančevska, Dr.philol. Māra Grudu-
le [un vēl 14 redaktori] ; redaktores: Sigita Ignatjeva, Elza Ozola, Paula Sekača ; 
priekšvārds: Anita Helviga ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. 
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts. — 
Liepāja : LiePA, 2022.

27. — 362 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — Redaktori 
arī: Dr.philol. Zanda Gūtmane, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. 
Ieva Kalniņa, Dr.habil.philol. Juris Andrejs Kastiņš, Dr.philol. Anda Kuduma, 
Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.philol. Edgars Lāms, Dr.art. Vēsma Lēvalde 
u.c. — Virstitulā arī: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Lietuvie-
šu literatūras un folkloras institūts, Vītauta Dižā universitāte. — ISSN 2500-
9508 (iespiests), ISSN 2661-5541 (digitāls). — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži raksti angļu un 
lietuviešu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājuma 27. numura struktūru veido piecu visai brīvi veidotu nodaļu 
kompozīcija — „Dzejas vārds: skaņa, kopskaņa, pēcskaņa”, „Kultūrprocesi: tendences, recepcija, 
rezonanse”, „Teātris un deja: virzība un attīstība”, „Vārds un teksts: laikmeta un vides atspulgs” un 
„Ekrāna māksla un digitālā vide: mantojums, meklējumi, iespējas”. 2022. gada izdevumā iekļauti 
34 autoru 26 raksti.

UDK	 82.09(082)+821.174.09(082)+821.174(092)(082)+ 
	 +811.174(082)+79(082)+78(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001080419
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090902
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001083787
Bredforda, Sāra. Karaliene Elizabete II / Sāra Bredforda ; Induļa Martinsona 
vāka mākslinieciskais noformējums ; tulkojums latviešu valodā: Agnese Strazdi-
ņa ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Dace Kraule. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (344 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 
8,70 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934158674. — Bib-
liogrāfija: 338.-344. lp. un atsaucēs. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālno-
saukums: Queen Elizabeth II: Her Life in Our Times. — ISBN 978-9934-15-868-1 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Tēvoča skandalozā atkāpšanās no troņa un tēva kronēšana, Otrais pasaules 
karš un Lielbritānijas bombardēšana, seksa un spiegu skandāli, impērijas robežu dramatiska sa-
šaurināšana, Aukstais karš, diži premjerministri — Lielbritānijas karalienes Elizabetes II mūža 
laikā pasaule ir mainījusies kā paātrinātā filmā. Paralēli politikai kā uz delnas allaž bijusi kara-
lienes ģimenes dzīve, tās locekļu tikumi un mīlas dēkas, kāzas un šķiršanās, prieki, bēdas un 
nacionāla mēroga traģēdijas. Kā Elizabetei II šajos notikumos izdevies saglabāt stingro nostāju 
un aso skatienu?

UDK	 821.111-312.6

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001090861
Ness, Patriks. Briesmoņcilvēki / Patriks Ness ; no angļu valodas tulkojusi Dai-
na Ozoliņa ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 519, 
[1] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — (Haosa spēle / Patriks Ness ; 3. grāmata). — Tri-
loģijas „Haosa spēle” noslēguma grāmata. — Oriģinālnosaukums: Monsters of 
Men. — ISBN 978-9934-31-099-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāsts par varu, izdzīvošanu un kara postošo dabu. Uz Jauno Prentistaunu 
maršē trīs armijas un iznīcina cita citu. Tods un Viola ir ierauti karadarbības epicentrā bez jebkā-
das iespējas izglābties. Kaujas ir sākušās. Vai viņi var cerēt, ka tās būs iespējams apturēt? Kā var 
cīnīties pret milzu pārspēku? Un, ja karš cilvēkus padara par briesmoņiem, kādas šausmīgas iz-
vēles Todam un Violai būs jāveic? Bet tad cīņā iesaistās kāds trešais. Kāds, kurš alkst atriebties…

UDK	 821.111(73)-93-311.9

Kopkataloga Id: 001090864
Ness, Patriks. Jautājums un Atbilde / Patriks Ness ; no angļu valodas tulkojusi 
Daina Ozoliņa ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 487, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Haosa spēle / Patriks Ness ; 2. grāmata). — Grāmatas „Nazis, 
ko neatlaist” turpinājums — triloģijas „Haosa spēle” otrā daļa. — Oriģinālnosau-
kums: The Ask and the Answer. — ISBN 978-9934-31-100-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bēgot no nepielūdzamās armijas, Tods ir atnesis nāvīgi ievainoto Violu uz 
pilsētu, kur abi iekrīt tieši viņu ļaunākā ienaidnieka mēra Prentisa rokās. Atšķirts no Violas un 
ieslodzīts cietumā, Tods ir spiests pakļauties jaunajai kārtībai, kādu pilsētā ieviesis mērs. Bet 
kādi noslēpumi ir rodami aiz pilsētas robežām? Kur ir Viola? Vai viņa ir dzīva? Un kas ir noslē-
pumainā Atbilde?

UDK	 821.111(73)-93-311.9

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083787
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090861
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090864
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821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001083805
Felka, Romija. Rēgu nams : detektīvromāns / Romija Felka ; no vācu valodas tul-
kojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformē-
jums ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 3,21 MB. — (Detektīvs / 
Latvijas Mediji). — Oriģinālnosaukums: Bluthaus. — ISBN 978-9934-15-887-2 
(ePUB).

A n o t ā c i j a :  Piepalīdzot darbos savu vecāku saimniecībā Elbmāršā, izmeklētāja Frīda 
Paulsena atgūstas no pārdzīvojumiem. Piepeši viņu apciemo senā draudzene Džo. Kā parādīju-
sies, tā pazūd, taču jau drīz Frīda uzzina: Džo kļuvusi par liecinieci kādas smagi sadurtas sievie-
tes nāvei pamestā mājā, un viņu sāk turēt aizdomās par slepkavību. Uztraukusies Frīda dodas 
draudzeni meklēt. Viņas pēdas ved uz kādu nomaļu namu Baltijas jūras krastā, kur reiz nežēlīgi 
nogalināta atpūtnieku ģimene. Slepkava joprojām nav atrasts.

UDK	 821.112.2-312.4

Kopkataloga Id: 001083785
Marlī, Mišela. Koko: mīlestības smarža : romāns / Mišela Marlī ; no vācu valodas 
tulkojusi Aija Jakoviča ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Lilija Berzinska. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 8,84 MB. — Oriģinālnosau-
kums: Mademoiselle Coco und der Duft der Liebe. — ISBN 978-9934-15-866-7 
(ePUB).

A n o t ā c i j a :  Francija, 1919. gads. Pat augstdzimušas parīzietes jau uzskata par labo toni 
valkāt Koko Šaneles modelētos vienkāršos, bet vienlaikus tik elegantos tērpus. Viņa tos veidojusi, 
mīlestības iedvesmota, taču traģisks negadījums pieliek punktu sapņiem par kopdzīvi ar mīļoto. 
Kā attapties pēc Boja nāves? Draudzene pasviež ideju radīt smaržas — kā pieminekli zaudētajai 
mīlestībai. Koko Šaneli šī doma aizrauj, un tā aizsākas leģenda par pasaulslaveno parfīmu Cha-
nel No 5. Tā tapšana modes mākslinieci ieved ne tikai aromātu pasaulē, bet arī jaunās vētrainās 
attiecībās.

UDK	 821.112.2-31

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001083881
Fāgelunda, Jennija. 24 labie darbi : romāns / Jennija Fāgelunda ; no zviedru valo-
das tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformē-
jums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 4,89 MB. — Oriģinālno-
saukums: 24 goda gärningar. — ISBN 978-9934-15-870-4 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Emma jau divus gadus nesvin Ziemassvētkus. Dzīve šķiet zaudējusi krāsas 
un iedvesmu līdz brīdim, kad, izpalīdzot svešiniekam, viņa nolemj paveikt 24 labus darbus — pa 
vienam katru dienu. Soli pa solim, Emmas dzīvē atgriežas cilvēki, notikumi un, iespējams, arī 
mīlestība… Patiesi sirsnīgs un romantisks Ziemassvētku stāsts.

UDK	 821.113.6-31

Kopkataloga Id: 001090356
Jēgerfelde, Jennija. Mana kolosālā dzīve / Jennija Jēgerfelde ; no zviedru valo-
das tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Līva Vecvagare. — Rīga : Latvi-
jas Mediji, [2022]. — 332, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Mitt storslagna 
liv. — ISBN 978-9934-29-059-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laipni lūgti Skērblakas viesnīcā Royal Grand Golden Hotel! Te tagad dzīvos 
Sige ar māsām, mammu un pavisam neparasto vecmāmiņu, kurai tikpat neparastā viesnīca, starp 
citu, arī pieder. Stokholmas skolā Sige neiederējās un jutās pagalam nelaimīgs, tāpēc dzīve maz-
pilsētā nāk īsti laikā. Te ir gan pinbola mašīna, gan īsts režisors, gan negaidīti spraiga cīņa par 
kādu dārza rūķi ar vietējo instagram slavenību. Ja tikai strauji netuvotos jaunais skolas gads… 
Sigem ir tikai viens mērķis — līdz vasaras beigām kļūt populāram.

UDK	 821.113.6-93-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083805
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083785
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083881
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090356
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821.134.2  Spāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001091967
Safons, Karloss Ruiss. Rēgu labirints : romāns / Karloss Ruiss Safons ; no spā-
ņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 907, [4] lpp. ; 23 cm. — „Rēgu labirints” ir „Aizmirsto grāmatu kap-
sētas” cikla noslēdzošā daļa. — Oriģinālnosaukums: El Laberinto de los Espíri-
tus. — ISBN 978-9934-0-9984-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Barselona, piecdesmito gadu beigas. Noslēpums, kas ieskauj Daniela Sempe-
res mātes Izabellas nāvi, viņa dvēselē ir atrāvis vaļā bezdibeni, no kura viņu pūlas izglābt sieva 
Bea un uzticamais draugs Fermins. Kad Daniels jau ir pārliecināts, ka līdz noslēpuma atrisināju-
mam atlicis viens solis, viņu sasniedz no Režīma dziļumiem iznirusi sazvērestība, daudz dziļāka 
un ļaunāka, nekā viņš jebkad būtu varējis iztēloties. Un tieši šai brīdī uz skatuves uznāk Alisija 
Grisa, no kara ēnām dzimusi dvēsele, — uzrodas, lai aizvestu Danielu līdz tumsas sirdij un palī-
dzētu viņam atklāt ģimenes apslēpto vēsturi, lai arī par to būs jāmaksā augsta cena.

UDK	 821.134.2-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001091878
Baslika, Marina. Dziedniece : grāmata, kura maina realitāti, atslēga uz zemapzi-
ņu / autore un māksliniece Marina Baslika ; no krievu valodas tulkoja Ineta Pit-
kēviča. — [Jelgava] : [Marina Baslika], [2022]. — 131 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Целительница. — ISBN 978-9934-23-598-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam. Metaforiskās pasakas — pašpa-
līdzības instruments, zemapziņas atslēga. Skaistajos un aizraujošajos vēstījumos ar metaforu 
palīdzību iešifrētas dziļas domas un gudrība. Grāmatu iespējams lasīt priekam, gūstot estētisku 
baudījumu, īsinot vakaru, pasakas var lasīt arī kopā ar bērniem. Pasakas kā spēcīgs instruments 
palīdz izcelt gaismā neapzināto, dziedēt traumas, rast atbildes uz svarīgiem jautājumiem.

UDK	 821.161.1-343(474.3)

Kopkataloga Id: 001090358
Denisa-Liepniece, Solvita. SaZVĒrestības teorija : kā zvēri patiesību meklēja / 
Solvita Denisa-Liepniece ; Marinas Heniņas ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Līva 
Kukle ; literārā redaktore Sandra Ratniece ; tulkojums no krievu valodas: Vare-
nais Sēlis ; vāka mākslinieciskais noformējums: Indulis Martinsons. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2022]. — 37 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-15-922-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mežā lielas briesmas! Zaķim esot uzbrucis neredzēts briesmonis, un visi zvē-
ri nu ir neziņā, ko darīt. Tikai drosmīgais ezis uzdrīkstas meklēt patiesību. Tikmēr baumas aug 
un aug… Grāmata bērniem saprotamā veidā parāda, kā rodas baumas, kā nenoticēt maldinošām 
ziņām un neizplatīt tās tālāk.

UDK	 821.161.1-93-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001084195
Matvejeva, Anna. Djatlova pāreja : deviņu tūristu nāves noslēpums : romāns / 
Anna Matvejeva ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; mākslinieks Indulis 
Martinsons ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; atdzejojumi: Lauris Veips. — 
Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (288 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
6,28 MB. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģi-
nālnosaukums: Перевал Дятлова. — ISBN 978-9934-15-640-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Romāns balstīts uz patiesiem notikumiem. 1959. gada februārī studentu 
grupa devās pāri skarbajām Ziemeļurālu kalnu pārejām. Viņus vadīja Igors Djatlovs. Pārgājiens 
norisinājās bez starpgadījumiem, jaunieši bija profesionāli tūristi. Un pēkšņi — katastrofa. Neiz-
glābās neviens. Liktenīgo kalnu pāreju nodēvēja par Djatlova pāreju. Kas tajā februāra naktī noti-
ka? Nomaldījusies raķete? Izbēgušu ieslodzīto uzbrukums? Kautiņš dzērumā meitenes dēļ? Seno 
dievu atriebība? Ūdeņraža bumbas izmēģinājums? Varbūt lavīna? Annas Matvejevas arsenālā ir 
paņēmieni, kas, iespējams, palīdz atminēt šo mīklu.

UDK	 821.161.1-31+821.161.1-92

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091967
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091878
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090358
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084195
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Kopkataloga Id: 001091893
Баслика, Марина. Целительница : книга, меняющая реальность, ключ 
к подсознанию / Марина Баслика. — [Jelgava] : [Marina Baslika], [2022]. — 
147 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-595-5 (iesiets).
UDK	 821.161.1-343(474.3)

821.161.3  Baltkrievu literatūra

Kopkataloga Id: 001083792
Aleksijeviča, Svetlana. Pēdējie liecinieki : simts nebērnišķīgu stāstu / Svetlana 
Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; mākslinieks Indulis Mar-
tinsons ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; priekšvārds: Viesturs Sprūde. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (272 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
11,70 MB. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģi-
nālnosaukums: Последние свидетели. — ISBN 978-9934-15-891-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Savas grāmatas Svetlana Aleksijeviča būtībā ir noklausījusies, jo tie ir patie-
si cilvēku stāsti. 100 bērnības atmiņas par II pasaules karu pierakstītas 20. gadsimta 80. gados, 
kad rakstniece aptvērusi — kara šausmas tieši un nepastarpināti pārdzīvojusī paaudze pamazām 
aiziet. Izdevumā lasāmie virsraksti runā paši par sevi: „Neatdod svešam tēvocim tēta uzvalku…”, 
„Kurš raudās, to nošausim…”. Karš bērnus pārsteidza Baltkrievijas pilsētās, laukos. Ir bērni, kuri 
uzauga partizānu vienībās. Viņu atmiņu zibšņi ir par zaudētajiem tuviniekiem, mājdzīvniekiem 
un rotaļlietām, par badu, nāvi vai darbu rūpnīcā. Bet kopā — par mīlestību pret dzīvi.

UDK	 821.161.3-94=161.1

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001083780
Aizsila, Ilze. Dzīvot naktij : romāns / Ilze Aizsila, Indra Ēķe-Začeste ; Nataļjas 
Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore 
Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 
2,67 MB. — (Vakara romāns ; 2021/8 (266)). — ISBN 978-9934-15-926-8 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Bērni paaugušies, tādēļ Magdalēna nolemj atsākt darba gaitas un pieņem 
piedāvāto vietu vīratēva uzņēmumā. Mainoties dzīves ritmam un arvien vairāk aizraujoties gan 
ar darba izaicinājumiem, gan kolēģa Hugo noslēpumaino valdzinājumu, Magdalēna pamazām 
arvien skaidrāk sajūt tukšumu attiecībās ar vīru. Naktīs viņa redz zīmīgus sapņus. Vai izvēlēties 
pazīstamo un drošo, vai krasi mainīt dzīvi?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001091433
Atāls, Valdis. Dzejnieks un cūka : stāsti un noveles / Valdis Atāls ; redaktore Dace 
Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 
126, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-595-60-8 (iesiets) ; ISBN 9789934595554 
(kļūda).

A n o t ā c i j a :  „Humors nav joka lieta! Mani humoristiskie pastāsti ir gandrīz konspektīvi, 
bez tīšuma grimasēm un arī personāži nav kariķēti, jo tie ir mani laikabiedri, draugi un paziņas. 
Lai gan situācijas ir bijušas dažādas, gan toreiz, gan vēlāk — pēc noilguma — tās mani ir kutinoši 
uzjautrinājušas un vairojušas manu dzīves optimismu. Ceru, arī Tevī kāds pastāsts pamodinās 
dzīvinošus smieklus un liks atcerēties dzīves komiskās situācijas!”, saka autors.

UDK	 821.174-32
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Kopkataloga Id: 001090027
Barbejs, Edgars. Bezsvara stāvoklis : dzeja / Edgars Barbejs, Ainārs Barbejs. — 
Cēsis : Sava grāmata, 2022. — 53 lpp. ; 22 cm. — Vāka noformējumā izmantotās 
gleznas autore Anette Roosik. — ISBN 978-9934-604-70-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tā ir liela laime, ja dzīvē pienāk tāds brīdis, kad kopā ar pieaugušo dēlu vari 
vienā komandā uzspēlēt futbolu vai parunāt par dzīvi kā vīrs ar vīru. Un tad, kad mums radās 
ideja par to, ka varam savu hobiju apvienot vienā kopīgā grāmatā, es teicu bez jebkādām šau-
bām — tas jādara. Te nu tā ir — dēla un tēva kopīgs darbs. Bet ar savu skatu uz dzīvi, sajūtām un 
vēlmēm. (Ainārs Barbejs).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001084216
Blodone, Iveta. Meli un porcelāns : romāns / Iveta Blodone ; Nataļjas Kuga-
jevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra 
Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 1 tiešsaistes resurss ; 4,17 MB (ePUB). — 
(Vakara romāns ; 2021/5 (263)). — ISBN 978-9934-15-864-3 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Lora pēc šķiršanās no vīra un iepazīšanās ar brīvdomātāju Rihardu pamet 
labi atalgotu darbu un atver savu kulināro iepazīšanās klubiņu, kas kļūst par iecienītu satikšanās 
vietu. Kaimiņos darbojas antikvariāts, kura īpašnieks Georgs draudzējas ar Loru. Taču tad sākas 
dīvaini atgadījumi — Georgam pienāk vairākas anonīmas vēstules, pie kluba durvīm tiek nobēr-
tas ar sāli sajauktas smiltis, turklāt kādam antikvariāta klientam pa ceļam mājās nozog izsolē 
nopirktu gleznu. Kā šie notikumi saistīti?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001084097
Brīvestība : dzeja / ilustrācija: Inga Zvirgzdiņa ; dizains: Dace Junemane. — 
[Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (73 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 340,00 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934280467. — Autori: Ieva Antmane, Dace Maķevica, Ina Anševica, Rodrigo 
Rauls Anševics, Megija Mertena, Inita Kligina, Maira Indriksone, Keita Indrikso-
ne, Valda Ostrovska, Ruta Vērniece, Juta Angelus, Dace Junemane. — ISBN 978-
9934-28-047-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  „Mēs katrs dzīvē audzinām sev spārnus, lai lidotu, lai būtu brīvi. Mēs tos ap-
laužam un atkal audzējam no jauna, lai paceltos lidojumā pretī saulei. Mēs esam tik dažādi, bet 
katrs ar savu es, saviem sapņiem, savām domām, saviem vājuma brīžiem. Mūsu domas ir mūsu 
Brīvestība. Mūsu sajūtas, ko savērpjam dzejā.” (Ina Anševica).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001091436
Bumbiere, Maija. Dzirkstelīte : jauniešu romāns / Maija Bumbiere, teksts un 
vāka dizains. — Atkārtots izdevums. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 
200 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-30-028-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad es izaugšu liela, man būs skaista māja, laimīga ģimene, piedzīvojumi, 
daudz naudas, lieliska karjera un vēl, un vēl, un vēl… Tas ir tas, ko mēs gaidām. Visa sākums ir 
gaišs un saules pieliets — peldes upē, zemeņu vēršana uz smilgām, bezgala garas pastaigas ar 
vectēvu. Gadiem ejot, satiec arvien jaunus cilvēkus, kur katrs atstāj milzīgu lomu turpmākajā 
dzīvē. Tu nonāc dažādās situācijās un vietās. Grāmatā satiekas domas, atmiņas, spontāni brīži, 
ikdiena, svētlaime, noriets un pati dzīve. Ances dzīve. Ance mīl būt kustībā un ir nepārtrauktā 
skrējienā. Tāpēc vectēvs viņu sauc par Dzirkstelīti, jo viņa ir trausla kā zieds, bet strauja kā uguns.

UDK	 821.174-93-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090027
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084216
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084097
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091436


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 11, 1.–15. jūnijs

27

Kopkataloga Id: 001090696
Dreiže, Laura. Dejotāja / Laura Dreiže ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; re-
daktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 459, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Grāmatas beigās javapaju valodas vārdnīca. — ISBN 978-9934-31-048-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Reiz pasaule esot bijusi zaļa. Reiz kalnos urdzējuši strauti, pļavās plaukuši 
ziedi un kokos vīterojuši putnu kori. Reiz… Nara neko no tā neatceras. Viņa visu dzīvi ir pavadī-
jusi augstu mūru ieskautā pilsētā, kopā ar citām dejotājām kalpojot dieviem Tūkstoš zvaigžņu 
templī. Aiz mūriem plūst varenā Sirra, un tās otrā krastā mājo tauta, uz kuru viņa — kā jau visi 
pilsētnieki — vienmēr lūkojusies ar aizdomām un naidu. Un tālāk vairs nav nekā. Tikai tuksnesis.

UDK	 821.174-312.9

Kopkataloga Id: 001091408
Freimane, Gunita. Birst pelni kā sniegs : romāns / Gunita Freimane ; redakto-
re Iveta Reinsone ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 
2022. — 503 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-30-027-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Otrā pasaules kara sākums. Skaistā, mazā lauku ciematā, vēl kara neskartā, 
dzīvo jauna un naiva meitene Terēze. Viņas dzīve iesākusies mierpilna un laimīga mātes greznajā 
laukakmeņu pilī. Kādā dienā ciematā ierodas aizdomīgs svešinieks, kurš izmaina jaunās sievietes 
dzīvi. Viņa nenojauš, kas patiesībā ir šis skaistais svešinieks ar tik pretrunīgo raksturu. Karš nes 
līdzi drausmīgus un neparedzamus notikumus, kuri saved viņus atkal kopā un šķir, liekot izturēt 
daudzus sāpīgus šķēršļus un liekot atrast vai pazaudēt ceļu vienam pie otra.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001084356
Gerca, Sandra. Mīlestības pieturas / Sandra Gerca ; galvenā redaktore Dace 
Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss 
(127 lp., PDF) ; 33,90 MB. — ISBN 978-9934-28-043-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mīlestība ir daudzveidīga. Skaista, uzticīga un arī piesardzīga. Ja satiec to 
piesardzīgo, nepaej garām! Iedrošini, pamāci saskatīt skaisto, baudīt nesteidzoties! Parādi, ka pa-
saule ir skaista tiem, kuri māk saskatīt Laimi pat pavisam sīkās lietās. Mēs esam tik ļoti vajadzīgi 
viens otram, kaut bieži to nepasakām. Cilvēks cilvēkam…

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001083782
Grosa, Maija. Spēlēt dzīvi : romāns / Maija Grosa ; Nataļjas Kugajevskas vāka di-
zains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss ; 4,25 MB (ePUB). — (Vakara ro-
māns ; 2021/7 (265)). — ISBN 978-9934-15-920-6 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Restorāna vadītāja Solvita ir perfekcioniste. Visam jābūt līdz pēdējam sīku-
mam ideāli gan darbā, gan izskatā, gan attiecībās. Kad izrādās, ka draugs kļuvis neuzticīgs, Solvi-
tas rūpīgi būvētā pasaule sadrūp. Atriebjoties jaunā sieviete sāk koķetēt ar lauku puisi, talantīgo 
mehāniķi Artūru. Nekas nopietns taču tur nevar sanākt, tikai plāksteris sirdij, jo lauki un Solvita 
ir nesavienojami lielumi, turklāt viņa uzreiz neiepatīkas Artūra apsviedīgajai vecmāmiņai…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001083788
Judina, Dace. Krustceles : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; Artura Nīma-
ņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kusiņa-Šulce Linda ; 
autoru redakcijā. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : 
ilustrācijas, portreti ; 11,01 MB. — (Laika stāsti ; ceturtā grāmata). — ISBN 978-
9934-15-889-6 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Pirms trīssimts gadiem kādā miestiņā tika sadedzināts Vecais Zalktis — bur-
vestībās nepatiesi apsūdzēts vieds, gudrs vīrs, kurš dzīvojis Biezoknī kopā ar vilkiem, redzējis 
laiku, pratis putnu, zvēru, koku un akmeņu valodu. Kopš tās dienas Dālderciema iedzīvotājus jau 
devītajā paaudzē vajā Vecā lāsts. Bet Biezokņa būdā kāds joprojām dzīvo… Dālderciemā notiku-
šas lielas pārmaiņas: nodibināta pamesto un no ļaužu vardarbības cietušo dzīvnieku patversme, 
kuras vadītāja — sarkanmatainā Agnese — spēj sarunāties ar putniem, zvēriem, kokiem un ak-
meņiem, un viņu sargā liels, pelēks vilks. Ciemā ieradies un uz dzīvi apmeties Toms — Vecā Zalkša 
mazdēls desmitajā paaudzē. Klusie un lādzīgie cieminieki cits pēc cita atklāj savas īstās sejas, bet 
Dāldermuižā, kur reiz mituši Vecā Zalkša spīdzinātāji, tiesneši un slepkavas, notiek baisas lietas…

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090696
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091408
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084356
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083782
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083788


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 11, 1.–15. jūnijs

28

Kopkataloga Id: 001083822
Judina, Dace. Tukšais nams : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 2,94 MB. — (Vakara 
romāns ; 2021/1 (259)). — Turpinājums romāniem „Ēnas spogulī” un „Dēls”. — 
ISBN 978-9934-15-872-8 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir noslēgums Daces Judinas „Ēnu spoguļa” triloģijai. Pagājuši divi 
gadi, kopš psiholoģe un laulību terapeite Dagnija šķīrusies no vīra. Gads — kopš brīža, kad Jūrcie-
mā risinājās asa sižeta filmas cienīgi notikumi, kuru rezultātā vietējā vārdava Magda nonāca psi-
hiatriskajā dziednīcā. Dagnijai „Spārnos” iedibinājusies harmoniska dzīve kopā ar mīļoto — biju-
šo jūrasbraucēju Gintu, kurš nu pārkvalificējies par Zintnieku muzeja klientu menedžeri. Tomēr 
tagad melnā svītra piemeklējusi Ginta tēvu, un šķiet, ka arī nākotnei kopā ar Dagniju joprojām 
pāri klājas pagātnes melnās ēnas.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001084188
Judina, Dace. Vēstule : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka di-
zains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss ; 2,64 MB (ePUB). — (Vakara ro-
māns ; 2022/2 (272)). — (Inde vīna kausā / Dace Judina ; Pirmā grāmata). — ISBN 
978-9934-29-025-1 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  D. Judinas jaunās triloģijas „Inde vīna kausā” pirmā grāmata „Vēstule” stāsta 
par notikumiem Latvijā pēdējo 50 gadu laikā. Rita Kadiķe, aģentūras RiKa īpašniece, neatkarīga 
četrdesmitgadniece, nonākusi kļūmīgā situācijā — civilvīrs viņu ievilcis mahinatora Georga Kro-
ķa tīklos, izaugsmes vārdā pierunājot apvienoties, kas izrādās reiderisms. Rita vēršas pēc palīdzī-
bas pie skarbākā Rīgas jurista. Dita Stropa, trīsdesmitgadniece, divu bērnu māte, asās mēles dēļ 
tiek atlaista no darba un gandrīz pakļūst zem auto, taču liktenis piespēlē balvu — divus gadiem 
neredzētus draugus no pagātnes. Tur, pie apvāršņa, visi sīkie dzīves pavedieni satek kopā…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001090273
Kadiķe, Maija. Iedvesmo sevi : 122 atklāsmes / Maija Kadiķe ; māksliniece Elita 
Ābele. — [Rīga] : [Maija Kadiķe], [2022]. — 158, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
8877-8-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Iedvesmo sevi” ir kā spēka grāmata, kurā apkopotas 122 atklāsmes, kas palī-
dzēs saglabāt mieru, līdzsvaru un dzīves jaudu, lai apzināti virzītos pa savu dzīves ceļu.

UDK	 821.174-994

Kopkataloga Id: 001084060
Kalna, Ziedīte. Kliemaņu mantinieki : romāns / Ziedīte Kalna ; redakcija: Dace Ju-
nemane. — Daugmale : Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (705 lp., PDF) ; 
2,40 MB. — „Romāna „Dina” papildinātais izdevums un romāna 2. daļa”—Datnes 
1. lapā. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934280214. — ISBN 
978-9934-28-039-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmata par Kliemaņu ģimeni, par paaudzēm — vienu no daudzajām Latvijā. 
Tādu ir daudz, tikai katrai ir savs dzīves gājums, savs likteņstāsts, bet tajās ir kas kopīgs, un tā ir 
paaudžu mainība, kas piesātināta ar ambīcijām, stereotipiem, kaislībām, izjūtām, piedzīvoto un 
izsāpēto, priecēto un mīlēto. Šajā grāmatā viss notiek ap šo vietu, reizēm attālināti, reizēm pie-
tuvinoties, bet ap šejieni, notiek Latvijā, šajā mežmalā, Alūksnē, Kliemaņos un ap tiem. Notiek ap 
mammīti un tēti, ap Dinu un Silvestru Kliemaņiem.

UDK	 821.174-31
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Kopkataloga Id: 001084209
Kovaļova, Lelde. Šoseja : romāns / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kuga-
jevska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa ; redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 8,25 MB. — ISBN 978-9934-
15-885-8 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Laura kopā ar vīru Agri dzīvo privātmājā nomaļā lauku apvidū. Laurai ir mī-
lošs vīrs, gādīgi vecāki un veiksmīga māsa, draudzīgs suns un sapnis par pirmdzimto, taču kādu 
vakaru viņas dzīve pārvēršas. Agris dodas pastaigā ar suni, bet mājās neatgriežas. Kad sieviete 
sāk pazudušā vīra meklējumus, viņai nākas saskarties ar apkārtējo nesapratni, vēl vairāk — ap-
galvojumu, ka nekāda Agra nav, viņa dzīvo viena. Laurai izdodas atrast pierādījumus Agra eksis-
tencei, bet vēl jāsaprot, kas īsti noticis…

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001090354
Kovaļova, Lelde. Tvitera tiesa : romāns / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja 
Kugajevska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Ilze Brē-
mere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 282, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
29-042-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Alberta un Elgas dzīve pārvēršas naktī, kad viņi uzzina, ka pusaugu meita 
Rasa izvarota un piekauta degvielas uzpildes stacijas tualetē. Ārvalstīs slavu guvušais latviešu 
aktieris Ričards Dāvidsons ierodas atvaļinājumā dzimtenē uz divām nedēļām, nenojauzdams, ka 
jau nākamajā rītā viss vērsīsies pret viņu — Rasa apgalvo, ka Ričards ir vainīgais, kurš tobrīd ar 
draugu kompāniju bijis benzīntankā. Sociālajos tīklos pret aktieri sākas nomelnošanas kampaņa 
un neviens viņam netic. Izmeklēšanā tomēr atklājas — iespējams, patiesību noklusē gan apsū-
dzētais, gan cietusī…

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001084087
Krūmiņa, Inese. Klusiem ziedu solīšiem / Inese Krūmiņa. — [Ķekavas novads] : 
Domu Pērles, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (165 lp., PDF) ; 326,00 KB. — Resur-
sā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 978-9934-28-037-5 (PDF) ; ISBN 
9789934280078 (kļūda).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001091613
Ķestere, Inese. Melno ogu vainadziņš : romāns / Inese Ķestere ; Nataļjas Kuga-
jevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore 
Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 207, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara 
romāns ; 2022/6 (276)). — ISBN 978-9934-29-060-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gaisīgi romantisks romāns, kurā vēsturiskie notikumi savijušies ar spokaini 
mistisko. Lauras draugs Pauls iecerētās pilsētas mājiņas vietā iegādājies remontējamu muižiņu 
nekurienes vidū. Kopā ar draudzeni lietainā pievakarē uz to aizbraukušas, viņas par tukšu domā-
tajā namā atrod pinkainu, melnu suni un svešu vīrieti. Vīrieša noslēpums atrisinās ātri — tas ir 
Paula paziņa, kas piekritis muižu pieskatīt. Savukārt suns, kuru Laura adoptē, dodot tam Ludviga 
vārdu, ir vienīgā saikne starp muižas tagadni un šausminošo pagātni…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001084079
Lauva-Salnāja, Ance. Dvēseles karuselis : dzeja / Ance Lauva-Salnāja ; Andras 
Lauvas-Salnājas ilustrācijas. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2021]. — 1 tieš-
saistes resurss (145 lp., PDF) : ilustrācijas ; 3,80 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-28-038-2 
(PDF) ; ISBN 9789934280085 (kļūda).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090354
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084087
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091613
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084079
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Kopkataloga Id: 001090269
Meļķe, Marija Luīze. Nerealizēto potenciālu klubs : dzejas un zibprozas krā-
jums / Marija Luīze Meļķe ; redaktors Artis Ostups. — [Rīga] : Orbīta, [2022]. — 
62, [7] lpp. ; 19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūr-
kapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-591-17-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Marijas Luīzes Meļķes teksti ir viscaur laikmetīgi. Autore debijas krājumā 
atradusi līdzsvaru starp divām īpašībām — starp dokumentalitāti un mākslinieciskumu. Citiem 
vārdiem sakot, šos dzejoļus ir bauda lasīt ne tikai kā liecību par dzejnieces draugiem un laika-
biedriem, un to, kā viņa starp tiem jūtas, bet arī kā drosmīgu eksperimentu, kas būtiski papildina 
jaunās paaudzes dzejnieku veikumu.

UDK	 821.174-1+821.174-3

Kopkataloga Id: 001090713
Priedītis, Imants. Dzīves komandējums : no gaisa spēku izpalīgiem līdz Gulagam 
Čukotkā un neatkarīgajai Latvijai / Imants Priedītis ; ievadvārdi: Lelde Neimane ; 
Aigara Truhina vāka dizains ; redaktors Sandris Saukums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 175 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-9973-
1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Unikāls un vienlaikus daudziem latviešu vīriešiem raksturīgs dzīvesstāsts 
vairāk kā 90 gadu garumā. Autors pieredzējis dienestu Vācijas militārajās vienībās, ticis ameri-
kāņu vervēts darbībai okupētajā Latvijā, piedzīvojis padomju represijas un izsūtījumu. Būdams 
viens no pēdējiem dzīvajiem 2. pasaules kara dalībniekiem, kā arī pārcietis ieslodzījumu Gulaga 
nometnē, I. Priedītis atmiņās sniedz savu individuālo pienesumu Latvijas vēsturē par periodu no 
30. gadiem līdz pat mūsdienām — par Otro pasaules karu Latvijā un Centrāleiropā, par pretoša-
nos okupācijai, PSRS īstenotajām represijām, izsūtījumu uz Krievijas Tālajiem Austrumiem un 
represētā ikdienas dzīvi depresīvajā Latvijas PSR, kas ilga līdz neatkarības atgūšanai, kā arī par 
dzīves un darba posmiem jau brīvā Latvijā.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001090929
Pro Patria = Par Tēvzemi / ievads: Agrita Ozola ; Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikums. — Liepāja : LiePA, 2022.

VIII [8], Rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša 150. jubilejai veltītā literāro dar-
bu un pārspriedumu konkursa darbi. — 172 lpp. ; 20 cm. — Uz 1. vāka: rakst-
nieks Ernests Birznieks-Upītis ; Senā Baltijas skolotāju semināra ēka Kuldī-
gā. — ISBN 978-9934-608-24-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Par godu rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša (1871-1960) 150. jubilejai noti-
kušajā radošo darbu konkursā piedalījās talantīgi jaunieši, kas prata atspoguļot savus novēroju-
mus un izteikt domas par mūsdienu aktualitātēm.

UDK	 821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 001091468
Puricka, Inese. Manu sapņu spārni : dzejas izlase / Inese Puricka. — Rīga : Ezer-
rozes grāmatas, 2022. — 252 lpp. : ilustrācija ; 20 cm. — ISBN 978-9934-30-029-5 
(iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090269
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090713
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090929
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091468
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Kopkataloga Id: 001084228
Puriņa, Inga. Negaiss ābelēs : romāns / Inga Puriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — 
Rīga : Latvijas Mediji, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (140 lpp.) ; 4,37 MB (ePUB). — 
(Vakara romāns ; 2021/4 (262)). — ISBN 978-9934-15-809-4 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Ir dzirdēts — kaķi atnāk pie tiem, kam viņi vajadzīgi. Edīte pārcēlusies uz 
savu bērnības māju pēc tam, kad ilgie un nesekmīgie pūliņi tikt pie bērniņa radījuši plaisu starp 
viņu un vīru Artūru. Jau pirmajā vakarā pie durvīm grabinās piķamelns minkāns. Par to rūpē-
joties, Edīte iepazīstas ar izskatīgo veterinārārstu Nameju. Bet kā tad Artūrs? Vai tiešām atdos 
sievu bez cīņas?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001092456
Rozenfelde, Mārīte. Pasaciņas par trīs pelēniem : mācību metodiskais līdzek-
lis vecākā pirmsskolas un jaunākā sākumskolas vecuma bērniem / Rozenfelde 
Mārīte ; literārā redaktore Angelika Juško-Štekele ; ilustrētāja Svetlana Rozenfel-
de ; dizainere Santa Katķeviča ; uzdevumu izstrādāja Sandra Juste. — Rēzekne : 
RTA, 2021. — 83 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9984-44-265-5.

A n o t ā c i j a :  Kādā visai pieklājīgā pasaku karaļvalsts pilsētiņā kādam visai pieklājīgam 
pasaku runcim piederēja visai pieklājīgs pasaku nams. Nams kā nams — ērts Runču Papum, silts 
Runču Bērniem, tikai viena nelaime — nama pagrabā bija iemitinājušies trīs pagalam palaidnīgi 
pelēni. Katru dienu viņi izstrādāja jaunas un jaunas palaidnības.

UDK	 821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 001084925
Rozenfelde, Mārīte. Pasaciņas par trīs pelēniem : mācību metodiskais līdzek-
lis vecākā pirmsskolas un jaunākā sākumskolas vecuma bērniem / Rozenfelde 
Mārīte ; literārā redaktore Angelika Juško-Štekele ; ilustrētāja Svetlana Rozenfel-
de ; dizainere Santa Katķeviča ; uzdevumu izstrādāja Sandra Juste. — Rēzekne : 
RTA, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (88 lp., PDF) : ilustrācijas ; 24,80 MB. — „Veltī-
jums mazbērniem Tessai Erikssonei-Rozenfeldei, Casperam Erikssonam-Rozen-
feldam”—Titullapā. — ISBN 978-9984-44-266-2 (PDF).
UDK	 821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 001083778
Rušmane-Vēja, Andra. Divatne : romāns / Andra Rušmane-Vēja ; Nataļjas Ku-
gajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore 
Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 
4,04 MB. — (Vakara romāns ; 2021/9 (267)). — ISBN 978-9934-15-962-6 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Ramona, nonākusi kārotajos Lūsēnos, mācās dzīvot viena meža vidū, skaldīt 
malku un kurināt mājas nepieēdināmās krāsnis, bet Gabriels cīnās ar sarežģījumiem, kas pēkšņi 
sākušies gan dzīvē, gan darbā. Šķiet, Lūsēni abus attālina arvien vairāk un vairāk. Vai maz iespē-
jams, ka divi vienpatnieki būs gatavi upurēt savu pašpietiekamību, lai spētu atzīties jūtās otram 
un arī paši sev?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001089897
Rūmnieks, Valdis. Pazudušais gredzens : stāsti / Valdis Rūmnieks ; māksliniece 
Agija Staka ; redaktore Santa Brauča ; vāka dizaina un grāmatas dizaina autore 
Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 141, [3] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-9898-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāstu krājumā lasītājs sastop jau iepazīto Jāni un dzīvo līdzi viņa dēkām ar 
zaļo gredzenu, kopā ar bērniem Andri un Intu vasaras brīvdienās laukos pūlas atšķetināt mājas 
bēniņos uzietas aizslēgtas lādes noslēpumu un pavada mazos makšķerniekus Mārtiņu un Ivaru 
ekspedīcijā Mazo Velnalu, kur griestos esot redzēta pērlīte.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084228
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092456
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084925
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083778
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089897
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Kopkataloga Id: 001083777
Stumbre, Lelde. Perfekcioniste : romāns / Lelde Stumbre ; atbildīgā redakto-
re Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Dinas Ābeles vāka dizains. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 3,80 MB. — Resurss 
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-15-904-6 
(ePUB).

A n o t ā c i j a :  Romāna centrā ir Rolanda Jēgere — sieviete, kura intuitīvi pārliecināta, ka 
dzīvo citu dzīvi, ne to, kas viņai bija paredzēta un kam viņa bija gatavojusies. Pašas rokām radīta 
perfekta dzīves telpa — māja, vīrs, bērni. Ka tajā trūkst sirds, zina tikai pati Rolanda. Kad rūpīgi 
veidotā konstrukcija saņem triecienu, perfekcioniste ir gatava to sagraut līdz pamatiem, lai uz 
tiem veidotu jaunu, tikpat perfektu sistēmu, kurā iepriekšējiem elementiem vairs nav vietas.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001090357
Šadre, Daina. ceļmalas puķes : romāns / Daina Šadre ; Aijas Andžānes vāka di-
zains ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šul-
ce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 255 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-29-044-2 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kas kopīgs talantīgai, bet par sevi nedrošai aktrisei, kurai aizvērušās teātra 
durvis atjaunotajā 20. gadsimta beigu Latvijā, un augstprātīgai pirmskara lielsaimniecei, kura 
padzinusi dēla trūcīgo līgavu ar bērnu zem sirds? Dainas Šadres romāns stāsta par sievietēm, 
kuras vēlas baudīt mīlestību, drošību un uzticību. Autorei izdevies meistarīgi savīt 1924. un 1994. 
gada notikumus, triju dzimtu likteņus un kaislības, un meistarīgi atšķetināt varoņu kopīgo saikni 
romāna nobeigumā.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001084187
Tālers, Guntis. Garās nakts Mēness : romāns / Guntis Tālers ; Nataļjas Kuga-
jevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra 
Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 4,02 MB. — 
(Vakara romāns ; 2022/1 (271)). — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934290169. — ISBN 978-9934-29-017-6 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Nīgri parādu piedzinēji, ne sevišķi veiksmīgi darba meklējumi, slepens izse-
kotājs un pat kolumbiešu mafija — tie ir šķēršļi, ar kuriem sastopas Lana un Mundis, cenšoties 
sakārtot savas pa greiziem ceļiem aizskrējušās dzīves. Vai abiem pietiks paļāvības vienam uz otru 
un tīras veiksmes, lai tas, kas aizsācies kā divu ne sevišķi veiksmīgu trīsdesmitgadnieku draudzī-
ba, pārtaptu mīlestībā?

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001090718
Ulberga, Kristīne. Kas mammai somā? / Kristīne Ulberga ; māksliniece Kristiā-
na Zalmane ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 46, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-31-015-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Manai mammai ir milzīga mugursoma,” stāsta grāmatas galvenā varone — 
maza meitene. „Mammas soma nekad nav tukša. Kad viņa teic, ka soma ir tukša, es tāpat to ne-
varu pacelt. Tāpēc reiz es mammai jautāju: — Mammu, kāpēc tukša soma ir smaga? — Vai tad tu 
nezini? — viņa man atvaicāja. — Tā taču ir mammas soma. Un mammu somas nekad nav vieglas”.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083777
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090357
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084187
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090718
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Kopkataloga Id: 001083837
Zaķe, Ingrīda. Jūras valsis : romāns / Ingrīda Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 2,49 MB. — (Vakara 
romāns ; 2021/6 (264)). — ISBN 978-9934-15-902-2 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Aksels savā trīsdesmitajā dzimšanas dienā jūtas viens un pamests — tēvs 
miris, ar māti attiecības sabojājušās pēc viņas aiziešanas no ģimenes, arī attiecības ar draudzeni 
izirušas. Tādēļ bērnības drauga Gastona negaidītā dāvana — brauciens ar prāmi uz Stokholmu — 
šķiet vēl jo patīkamāka. Uz klāja Aksels sastop arī māti ar viņas otro vīru un tēva brāli Visvaldi. 
Turklāt izrādās, ka Gastons, sarīkojot jubilejas ballīti draugam, iecerējis atklāt viņa tēva nāves 
noslēpumu. Taču izdzenāt pagātnes ēnas ir grūts un bīstams darbs.

UDK	 821.174-31

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001091485
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, 2022.

Pepas diena pludmalē. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Peppa 
Pig created by Mark Baker and Neville Astley”—Iespiedziņās. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. Peppa’s Day at the Beach. — 
ISBN 978-9934-27-115-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pepa un Džordžs ielikuši somā plankumaino bumbu, peldaproces, spainīšus 
un lāpstiņas. Viņi ir gatavi jautrām rotaļām pludmalē!

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 001091482
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, 2022.

Zvaigznes. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Peppa Pig cre-
ated by Mark Baker and Neville Astley”—Iespiedziņās. — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. Stars. — ISBN 978-9934-27-116-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Seko spožajai Polārzvaigznei un pievienojies Pepai un Džordžam kosmosa 
atklājumos!

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 001091489
Vāģi 3 / tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone ; Disney, Pixar. — 
Rīga : Story House Egmont, [2022]. 

Es lasu, tu lasi!. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars 3. I Read, You Read. — ISBN 978-
9934-27-109-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pietiek vien ar dažām minūtēm dienā, kas pavadītas, lasot kopā ar bērnu, lai 
veicinātu interesi par grāmatām. Tas lieliski attīsta iztēli un valodas prasmes, rosina zinātkāri un 
nostiprina koncentrēšanās spējas. Turklāt kopīga lasīšana ir jauks laika kavēklis un palīdz veidot 
uzticības pilnas attiecības starp bērnu un vecākiem.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083837
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091485
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091482
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091489
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001090195
Gustovskis, Artis. Kuldīga. Raksti / Artis Gustovskis, Agris Dzenis, Daina Tāfel-
berga, Andris Grīnvalds, Antra Grīnberga ; dizains: Rūta Jumīte ; dzejas auto-
res: Krista Anna Belševica, Paula Lūcija Lejiņa, Elīna Vendija Rībena, Kristiāna 
Šuksta ; fotogrāfijas: Jānis Deinats, Raimo Lielbriedis, Modris Rubenis [un vēl 20 
fotogrāfi] ; redaktors Artis Gustovskis ; konsultanti: Linda Zemīte, Agita Kaupu-
ža, Mārīte Milzere ; priekšvārdi: Vaira Vīķe-Freiberga, Inga Bērziņa. — [Kuldīgas 
novads] : Mākslas un tehnoloģiju centrs, [2021]. — 231, [8] lpp. : ilustrācijas, por-
treti ; 28 cm. — Fotogrāfi arī: Aivars Vētrājs, Vilnis Rubauskis, Alvis Cinis, Juris 
Krieviņš, Vilnis Ozols, Ojārs Jansons, Ralfs Švāgeris, Artis Gustovskis, Andrejs 
Gustovskis, Ēriks Biters, Ilze Kroņkale, Laima Gūtmane, Iveta Roga, Kristīne Šim-
permane, Jānis Katlaps, Kristians Putniņš, Davids Jukonis, Lauris Hercenbergs, 
Ilze Kociņa, David Creedon. — Bibliogrāfija: [238.-239.] lpp. — ISBN 978-9934-
23-486-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatu var dēvēt par unikālu, līdz šim nepublicētu Kuldīgas kultūrvēstures 
kanonu, jo tā ir par nozīmīgākajiem notikumiem pilsētas un iedzīvotāju dzīvē ne vien simtgades 
laika periodā, bet cauri gadsimtiem, sākot no kuršu veckuldīgas un beidzot ar jaunāko laiku mū-
ziķiem un laikmetīgākiem pasākumiem, piemēram, festivālu „Tabūns” u.c. Vienlaikus jaunā grā-
mata ir par Kuldīgas simboliem, zīmēm un rakstiem ikdienā, uz ielas, sienās, Kuldīgas durvīs un 
vēsturē, kas ir maz pētīti un noslēpumaini. Caur šiem simboliem un rakstiem visa Kuldīgas vēstu-
re ir viegli iedalāma deviņos nosacītos laika periodos un to simbolos, kas ir bijuši konkrētā laika 
identitāte. Tāpēc grāmatas nosaukums ir vienkāršs un tajā pat laikā ļoti dziļš — „Kuldīga. Raksti”.

UDK	 908(474.326)

Kopkataloga Id: 001090831
Sokolovskis, Alberts. Kandava : atmiņu stāstījums par Sokolovsku dzimtu, Kan-
davas pagasta jaunsaimniecību „Ciemnieki” un tuvējiem kaimiņiem / Alberts So-
kolovskis ; sagatavoja Lija un Pēteris Brieži. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 
2022. — 199 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-513-60-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atmiņu grāmatā autors aprakstījis notikumus Kandavā un tās apkārtnē pē-
dējos pirmskara gados, vācu un krievu okupācijas laikā un pirmajos pēckara gados. Var tikai ap-
brīnot A. Sokolovska atmiņu un lielisko dzīves uztveri, aprakstot pusaudža gados redzēto, dzirdē-
to un paša piedzīvoto vecāku saimniecībā un tuvējā apkārtnē.

UDK	 908(474.332)(093.3)+631.1(474.332)(093.3)

Kopkataloga Id: 001090991
Svitenes ainavas runā : fotogrāmata / salikums: Deivids Jānis Geršebeks. — 
[Svitene] : [Mums pieder pasaule], [2021]. — 88 nenumurētas lpp. : fotogrāfijas ; 
21 cm + pielikums (10 atklātnes). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu. 

A n o t ā c i j a :  Projekts „Svitenes ainavas runā” īstenots Zemgales kultūras programmas 
2021 ietvaros ar Zemgales plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda un AS „Latvijas valsts 
meži” atbalstu. „Pirmo reizi izvietoju fotogrāfijas zudusilatvija.lv un uzreiz jau saņēmu komentā-
rus ar ieteikumiem un labojumiem. Visinteresantāk bija apceļot visu Svitenes pagastu, fotografēt 
un sarunāties ar cilvēkiem, uzklausīt viņu dzīves stāstus”, tā fotogrāmatas veidotājs Deivids Jānis 
Geršebeks raksturo savu pieredzi projektā.

UDK	 908(474.336)(084.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090195
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090831
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090991
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Kopkataloga Id: 001090534
Zeps, Aleksis. Atmiņas : 1909.-1929. gads / Aleksis (Aloizs) Zeps ; vāka dizains: 
Gerda Āķe ; redaktore Arta Snipe. — [Rīga] : Arta Snipe, [2022]. — 82 lpp. : faksi-
mili, ilustrācijas ; 21 cm. — Brigitas Zepas pēcvārds uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-
23-629-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Dažas savas dzīves epizodes tēvs ir pierakstījis ļoti detalizēti, taču diem-
žēl atmiņas skar tikai bērnību un jaunības gadus līdz 18 gadu vecumam… Tēva rakstītais manos 
plauktos bija glabājies gandrīz 30 gadus. Kad to „atklāju”, sāku pārrakstīt datorā, un tad vienu 
brīdi teksts mani tik ļoti aizrāva… No jauna iepazinu savu tēvu, apbrīnoju viņa rakstura stingrību 
un dzīves mākslu.” (Brigita Zepa).

UDK	 908(474.32)(093.3)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001089894
Fricsons, Gunars. Latvian Displaced Persons in WW II Germany : stories of 
flight, DP life, families, and the world around us / Gunars Fricsons ; cover: Dai-
ga Brinkmane ; editor Irēna Eglīte. — Riga : Laika grāmata, [2022]. — 176 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Ziņas par autoru: 174.-176. lpp. — ISBN 
978-9934-511-94-3 (brošēts).
UDK	 929(=174)(73)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001084366
Jānke, Karstens. Hanza / Carsten Jahne ; no vācu valodas tulkojis Kārlis Zvir-
gzdiņš ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ilgvars Misāns ; literārais redaktors 
Kaspars Zalāns ; Māra Garjāņa vāka dizains. — Rīga : Mansards, [2021]. — 1 tieš-
saistes resurss (ePUB) ; 1,70 MB. — Bibliogrāfija: 147.-169. lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Die Hanse. — ISBN 978-9934-12-211-8 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Hanzai ir īpaša nozīme Latvijas, Livonijas un visas Baltijas jūras telpas vēstu-
rē. Hanzā apvienotie tirgotāji caur šo organizāciju veidoja ciešu saikni starp austrumu un pārējo 
Eiropu. No Aleksandrijas līdz Novgorodai tirgotāji bija starpnieki ne tikai precēm, bet arī priekš-
statiem, uzvedības paraugiem un valodas prasmēm. Mūsdienās Hanzu uzlūko kā brīvu, iekļaujo-
šu tirgotāju apvienību, kas darbojās visā Ziemeļeiropā no Rīgas, Tallinas un Turku līdz Krakovai, 
no Bergenas līdz Brigei un Barselonai. Tās izveidotais tīklojums vienoja un mainīja tirdzniecību 
un ideju apriti gan iekšzemē, gan uz jūras.

UDK	 94(4)”04/14”+339.5(4)

Kopkataloga Id: 001090721
Klišāns, Valdis. Ievads Ukrainas vēsturē / Valdis Klišāns ; Gintas Plotkas iekš-
lapu un vāka dizains ; autora redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 126, 
[1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-31-139-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ukrainas vēstures konspektīvs pārskats hronoloģiski aptver laika posmu no 
vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Lasītāji iegūs priekšstatu par notikumiem, kultūrām un 
politiskajām struktūrām, kas gadsimtu gaitā veidojušas Ukrainas vēstures specifiku. Tas ir stāsts 
par to, kādu lomu Ukrainas vēsturē spēlējusi senā Krima, viduslaiku Krievzeme, Lietuvas lielku-
nigaitija un Žečpospolita, Krievijas un Austrijas impērijas, PSRS un Polija, kāda nozīme ukraiņu 
nācijas tapšanā bijusi viduslaiku rusiem, 17. gadsimta kazakiem un 19. gadsimta inteliģencei. Uk-
rainas vēstures stāsts ļaus labāk izprast, kur tālākā un tuvākā pagātnē meklējamas mūsdienu 
konfliktu saknes. Ieskicētas arī Ukrainas un Latvijas vēsturiskās paralēles.

UDK	 94(477)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090534
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089894
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084366
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090721
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Kopkataloga Id: 001083862
Mēs visi esam gūstekņi : Stalag 347 padomju karagūstekņa dienasgrāmata vēs-
turnieka Kaspara Stroda redakcijā / oriģināltekstu atšifrējis un pārrakstījis Alek-
sandrs Bondarenko ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs ; zinātniskais kon-
sultants Uldis Neiburgs ; priekšvārds, komentāri, sakārtojums: Kaspars Strods ; 
mākslinieki: Indulis Martinsons un Baiba Lūsīte-Teikmane ; literārais redaktors 
Oskars Lapsiņš. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (210 lp., 
PDF) : faksimili, ilustrācijas ; 56,03 MB. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrka-
pitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-15-
906-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Otrā pasaules karā Latvijas teritorijā nonāca tūkstošiem padomju karagūs-
tekņu, daudziem tā bija pēdējā dzīves „pieturvieta”. Viens no viņiem bija Sarkanās armijas 41. 
strēlnieku korpusa 177. strēlnieku divīzijas 502. strēlnieku pulka karavīrs farmaceits Aleksandrs 
Orehovs (1917-?), kurš 1941. gada 7. oktobrī kļuva par vienu no Rēzeknē izveidotās karagūstek-
ņu nometnes Stalag 347 ieslodzītajiem. A. Orehovs rakstīja dienasgrāmatu, kur no 1941. gada 21. 
jūnija līdz 1943. gada 8. maijam atspoguļoja cīņas Austrumu frontē, nonākšanu gūstā un ceļu uz 
Rēzekni, ikdienas dzīvi Rēzeknes karagūstekņu nometnē un darbu kādā vietējā zemnieku saim-
niecībā. Šī dienasgrāmata ir unikāla vēsturiska liecība, kur atspoguļojas kara bezjēdzība un posts 
vienkārša cilvēka acīm.

UDK	 94(474.384.2)”1941/1944”-054.65(093.3)+355.257.7(474.346.2)”1941/1944”

Kopkataloga Id: 001084833
Vācieši Latgales teritorijā 16. gs.—20. gs. sākumā: vēsture un recepcija : kolektī-
vā zinātniskā monogrāfija / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr.philol. Alīna 
Romanovska ; recenzenti: Dr.hist. Guntis Zemītis, Dr.hum. Sandra Grigaravičiūte ; 
literārās redaktores: Rudīte Rinkeviča, Ilze Oļehnoviča, Irina Presņakova ; vāka 
dizains: Edgars Smans ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils Uni-
versitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (283 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,10 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-949-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Kolektīvo monogrāfiju raksturo plašs pētījumu loks gan hronoloģiskajā, gan 
tematiskajā ziņā — tiek skatīti dažādi vēsturiskie posmi, sākot ar 16. gadsimtu. Pētījumu avoti 
ir ļoti daudzveidīgi: pamatā tie ir vairāku valstu (Baltkrievija, Polija, Lietuva, Latvija) arhīvi, pe-
riodika dažādās valodās, tiesību akti un likumi, daiļliteratūras darbi, historiogrāfiskā literatūra. 
Pētnieki uzskata, ka Latgales reģionālisms ir savādāks nekā dažu Kurzemes un Vidzemes vietu 
lokālās īpatnības, jo Latgalei piemīt izteikta vēstures, reliģijas un etniskā sastāva specifika, kā arī 
sava valoda.

UDK	 94(474.38)(=112.2)”15/19”(082)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001090950
Eglīte, Benita. Through the eyes of a child : drawings of Siberian exile and com-
ments / Benita Eglīte (drawings and comments), Anda Līce (reflections) ; general 
editor Inguna Role ; editor of English edition and introduction: Valters Nollen-
dorfs ; translator: Juris Mežinskis ; artistic design: Rolands Vēgners. — Riga : Oc-
cupation Museum Association of Latvia : Apgāds „Brīvs”, 2021. — 96 lpp. : faksimi-
li, ilustrācijas ; 21×24 cm. — Tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Ar bērna acīm. — ISBN 978-9934-8919-3-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  25. marts pirms 72 gadiem izjauca arī Benitas Eglītes dzīvi. Viņu ģimene no 
Annenieku pagasta tika izsūtīta uz Omskas apgabala Odeskas rajonu. 11 gadu vecā Benita Sibīrijā 
sāka zīmēt un darbiņus kā pastkartes sūtīja uz Latviju. Nu zīmējumi, kas glabājas Okupācijas 
muzejā, apkopoti šajā grāmatā. Vairāk nekā 40 zīmējumos, kas līdz pat 1956. gadam tika sūtīti uz 
Latviju, redzams viss izsūtījuma ceļš līdz Omskai. Cilvēki vagonos, sliežu ceļš, Krievijas stepes. 
Arī ikdienas dzīve izsūtījumā izzīmēta ar apbrīnojumu precizitāti. Zīmējumus papildina Benitas 
Eglītes atmiņas, kā arī publicistes Andas Līces izsūtījuma stāsts un pārdomas.

UDK	 94(474.3)(093.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084833
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090950
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Kopkataloga Id: 001090962
Gundars, Lauris. Mika grāmata / Lauris Gundars ; māksliniece Elīna Elere ; re-
daktore Inguna Role ; pēcvārds: Sandra Kalniete. — Rīga : Latvijas Okupācijas 
muzeja biedrība : Apgāds „Brīvs”, [2022]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-
9934-8919-4-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai paglābties var kāds, kura mājas ir rupji izpostītas, bet viņa paša kājas nav 
domātas iešanai, mute klusē, un spīd tikai tā spodrās acis? Un tomēr lācis Miks ir izglābies, iztu-
rējis. Viņš bijis spiests ienirt visbiedējošākajā pasaules tumsā, piedzīvot visstindzinošāko salu, 
nokļūt dziļākajā mežā, kur spindz lodes, bet viņš nav pazudis, nav gājis bojā. Jo Miks zina — kāds 
domā par viņu, atceras.

UDK	 94(474.3)-053.2(044)

Kopkataloga Id: 001083856
Mēs tiksimies mūžībā : 1941. gada 14. jūnija deportācijas piemiņai / sastādītā-
ja Taiga Kokneviča ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Anna Lange ; 
teksts un sakārtojums: Baiba Brieže, Kārlis Dambītis, Evita Feldentāle, Taiga Kok-
neviča, Dace Leja, Lelde Neimane ; Latvijas Okupācijas muzejs. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (212 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, por-
treti ; 25,40 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-15-908-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Mēs tiksimies mūžībā” vienotā traģiskā liktenī savīti vairāki ģime-
ņu stāsti. Tie ir dažādu tautību, dažādu profesiju un atšķirīgu likteņu cilvēki: bērna Oļega Viļuma 
dzīve Rīgā un izsūtīšanas ainas atmiņās, Haralda Aronieša stāsts, Stakļu ģimenes liktenis un Villu 
ģimenes traģēdija un Rosas Braunas liecība.

UDK	 94(474.3)”1941”(093.3)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://instagram.com/lnb.lv
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090962
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083856
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