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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 001089664
Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata / sastādītāji: Kristaps Broks, Daina 
Daija, Alma Edžiņa (vadītāja), Vera Hohlova, Sofja Negrejeva, Zaiga Oborenko, 
Ilze Stengrevica, Ilze Trapenciere ; redaktore Antra Legzdiņa ; priekšvārds: Ivars 
Kalviņš ; Latvijas Zinātņu akadēmija. — Rīga : Zinātne, [2022].

2022. — 1 tiešsaistes resurss (236 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
3,43 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — LZA gadagrāmatās 
publicēto dokumentu rādītājs: 217.-224. lp. un Latvijas zinātnes organizēšanā 
iesaistīto personu alfabētiskais rādītājs: 232.-236. lp. — Ietver bibliogrāfiju. — 
ISBN 9789934599309 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Arī 2021. gads LZA ir bijis nopietnu pārbaudījumu laiks. Pandēmijas noteiktie 
ierobežojumi praktiski pārtrauca iespēju tikties un apspriest zinātnei, ekonomikai un kultūrai 
svarīgus jautājumus klātienē. Zinātniskās konferences un semināri, kuros dažādu valstu zināt-
ņu akadēmiju pārstāvji varētu ierastajā kārtībā diskutēt par visām nācijām nozīmīgām tēmām, 
tostarp par nepieciešamību pastiprināti skaidrot lēmējinstitūcijām to, ka zinātnes un tehnikas 
progress nedrīkst pārvērsties par cilvēces eksistences pamatus graujošu spēku, — notika pārāk 
reti.

UDK	 001.32(474.3)(058)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001092880
Aulmane, Dzintra. Ežuks brauc ar auto / teksts un ilustrācijas: Dzintra Aulma-
ne ; Māras Alševskas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 17 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 21×27 cm. — „Grāmata sagatavota pēc izdevniecības „Liesma” 
1983. gada izdevuma”—Iespiedziņās. — ISBN 978-9934-31-192-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādu rītu Ežuks iznāk no savas mājiņas, pasaka „labrīt” kaimiņiem, iesēžas 
savā auto un dodas ceļā. Visu dienu Ežuks kopā ar draugiem dara labus darbus. Grāmatā ir daudz 
ilustrāciju, maz teksta, līdz ar to bērnam ir daudz vietas iztēlei. Kopīga grāmatas lasīšana dos ie-
spēju vecākiem ar bērnu parunāt par draudzību, izpalīdzību, dabas aizsardzību un citām tēmām. 
Nedaudzie rakstītie vārdi var mudināt bērnu šo izlasīt kā savu pirmo grāmatu.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089664
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092880


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 12, 16.–30. jūnijs

2

Kopkataloga Id: 001093759
Boumans, Lieve. Krāso! 2+ / Lieve Boumans. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Uz 4. vāka Gunas Pitkevicas dzejo-
lis. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color 2. — ISBN 978-9934-
0-9868-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sērijas „Krāso!” grāmatiņas veidotas, lai bērns iepazītu krāsas un mācītos 
izkrāsot attēlus. Kontūrlīniju platums ir piemērots bērna spējām un prasmēm attiecīgajā vecum-
posmā.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001093760
Boumans, Lieve. Krāso! 3+ / Lieve Boumans. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Uz 4. vāka Gunas Pitkevicas dzejo-
lis „Intervija”. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color 3. — ISBN 
978-9934-0-9869-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sērijas „Krāso!” grāmatiņas veidotas, lai bērns iepazītu krāsas un mācītos 
izkrāsot attēlus. Kontūrlīniju platums ir piemērots bērna spējām un prasmēm attiecīgajā vecum-
posmā.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001093764
Boumans, Lieve. Līmē un krāso! / Lieve Boumans. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

No 1 līdz 10. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā 
ilustrācijas ; 25 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Sticker and Colour. Counting. — ISBN 978-9934-0-9866-6 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izpildot šīs grāmatiņas uzdevumus, bērns attīstīs smalko motoriku, spēju 
koncentrēties un radošumu, kā arī iepazīs skaitļus no 1 līdz 10.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001093765
Boumans, Lieve. Līmē un krāso! / Lieve Boumans. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

Vārdiņi. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. ielīmes : pārsvarā ilustrā-
cijas ; 25 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Sticker and Colour. Words. — ISBN 978-9934-0-9867-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izpildot šīs grāmatiņas uzdevumus, bērns attīstīs smalko motoriku, spēju 
koncentrēties un radošumu, kā arī paplašinās vārdu krājumu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001093762
Uz laukiem! : mana krāsojamā grāmata. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 1 sē-
jums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska satura. — Ori-
ģinālnosaukums: Farm Colouring Book. — ISBN 978-9934-0-9865-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Laukos gan ir daudz darāmā! Kurš pabaros vistas un izslauks gotiņu? Kurš 
izravēs dārzu un novāks ražu? Steidzies palīgā! Izkrāso visus lauku sētas attēlus — augus un dzīv-
niekus, ēkas un lauksaimniecības mašīnas! Kad darbi būs padarīti, norunā vai nodziedi latviešu 
tautasdziesmu, kas atrodama uz grāmatas vāka!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093759
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093760
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093764
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093765
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093762
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Kopkataloga Id: 001093778
Zēriete, Inita. Mazais lasītprieks : zil-bī-šu grā-ma-ta / Initas Zērietes teksts un 
ilustrācijas ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Inta 
Kalniņa. — Rīga : Avots, [2022]. — 27 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-
590-38-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mazajam lasītājam vieglāk ir uztvert vārdus un sākt lasīšanu, kad vārdi ir 
sadalīti zilbēs. Grāmata ar krāšņām ilustrācijām un dzejolīšiem palīdzēs bērnam atrast prieku 
lasīšanā un zilbēšanā. Lai bērns var variēt lasīšanu, dzejoļi ir doti gan sazilbēti, gan bez pārnesu-
miem. Ceram, ka mazais lasītprieks pāraugs ļo-ti, ļo-ti lielā lasītpriekā!

UDK	 087.5+821.174-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093778
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001089974
Izmērītais laiks un telpa : rakstu krājums / sastādītāja, zinātniskā redaktore 
un priekšvārda autore Dr.phil. Ineta Kivle ; zinātniskā redkolēģija: Dr.phil. Ineta 
Kivle, Dr.phil. Raivis Bičevskis, PhD Natalja Anna Mihna, PhD Lenarts Škofs, PhD 
Maja Bjelica ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Igors Gubenko, Dr.philol. Jana Drei-
mane ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu teksta redaktore Andra Damberga ; 
dizainu veidojusi Ineta Priga ; Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas 
Starpnozaru pētniecības centrs. — [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. — 
127 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas ; 26 cm. — (phronesis, praxis, pai-
deia ; [2]). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-844-13-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas rakstu autori rakstījuši par skaitli, par mērījumu skalām tekstā, 
mākslā un eksistenciālajā pieredzē, kā arī par kultūrtelpu, utopiju, filosofiju, kalendāriem. Grā-
mata ir otrais LU Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centra zinātnisko rakstu 
krājums sērijā „phronesis, praxis, paideia”. Tajā publicēti astoņi oriģināli zinātniskie raksti un 
Horhes Luisa Borhesa filosofiskās esejas „Laiks” tulkojums latviešu valodā.

UDK	 115.4(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089974


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 12, 16.–30. jūnijs

5

2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001092962
Kordževa, Jeļena. Vitrāžas: seno baltu dievi / Jeļena Kordževa ; mākslinieks Ēriks 
Bauers ; no krievu valodas tulkojusi Inga Cironoka ; redaktore Katrīna Stasjune ; 
recenziju autori: Signe Pujāte, Jānis Borgs. — [Rīga] : Ekocentrs, 2022. — 54 lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Teksts lat-
viešu valodā, tautasdziesmas arī krievu valodā; tulkots no krievu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Витражи: боги древних балтов. — ISBN 978-9934-9002-2-8 
(spirāliesējums) ; ISBN 9789934900211 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Autore uzsver, ka grāmatas tapšana bijusi saistīta ar padziļinātu interesi par 
baltu mitoloģiju. Tās tekstuālajā daļā pētījumu rezultātā ir tapis vērtīgs un populārs izklāsts par 
dažādiem baltu mitoloģijas aspektiem, faktiem, vērojumiem. Tas fokusēts uz seno baltu dievu 
apzināšanu, kas cittautiešiem daudzējādi ļauj labāk izprast baltu cilšu un tautu kultūras pamatus, 
tradīcijas, mentalitāti. Grāmatas ilustrācijas, izmantojot latvju zīmes, ir radījis vācu mākslinieks 
Ēriks Bauers. Tie ir brīnišķīgi zīmējumi vitrāžas stilistikā, kurus katrs lasītājs var izkrāsot pēc 
savas patikas.

UDK	 257.7-264

Kopkataloga Id: 001093577
Saunderss, Rīsijs. Sapņi, bērni un nakts laiks : ceļvedis vecākiem / Rīsijs Saun-
derss ; no angļu valodas tulkoja Maija Turka. — [Rīga] : Gaisma Pasaulē, 2021. — 
95 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Dreams Children & the Night Season. — 
ISBN 978-9934-23-525-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Caur Bībeles patiesībām un patiesiem stāstiem jūsu acis tiks atvērtas sapņu 
un vīziju garīgajai realitātei. Uz šiem un citiem izplatītiem jautājumiem jūs saņemsiet atbildes: 
Vai sapņi tiešām ir no Dieva? Kāpēc maniem bērniem naktīs rādās murgi un kā man viņiem palī-
dzēt? Kas no tā visa, ko mans bērns stāsta ir patiesība un kas ir tikai viņa iztēles auglis? Vai mans 
bērns patiešām redzēja Jēzu, jeb tas bija eņģelis, vai varbūt dēmons? Kā lai es palīdzu savam 
bērnam saprast, ko Dievs viņam saka sapņos?

UDK	 2:159.9+159.963-053.2

Kopkataloga Id: 001092269
Sekošana Kristum / literārā redaktore Marta Jance ; māksliniece Laura Feldber-
ga ; teoloģiskais konsultants un priekšvārda autors priesteris Andris Priede. — 
Rīga : KALA Raksti, 2022. — 261, [2] lpp. ; 18 cm. — Pārstrādāts 1999. gada Rīgas 
Metropolijas kūrijas izdevums. — ISBN 978-9984-871-95-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šo darbu nereti salīdzina ar Svētajiem rakstiem, tas ir kā Bībeles kopsavil-
kums. Atkal un atkal izdotie šī viduslaiku darba tulkojumi vairāk nekā 100 valodās apliecina, cik 
pārliecinošā, pat iedvesmotā veidā autors sava laika garīgo pieredzi pratis nodot visu paaudžu 
un gadsimtu lasītājiem. Lai arī, runājot par grāmatas autoru, visbiežāk atsaucas uz Tomu no Kem-
penes, autorības mīkla līdz galam nav atrisināta. Lasītājam tiek piedāvāts ceļš, kā sekot Kristum, 
bet par autoru pašu var uzzināt vien tik, cik grāmatas lappusēs atklājas izkopta un dziļa dvēseles 
dzīve. Sekot Kristum nozīmē ļaut Dievam sevi svētdarīt, bet svētdarīts cilvēks jau ir Debesu vals-
tības mantinieks, Dieva svētais.

UDK	 27-423+27-584+27-31

Kopkataloga Id: 001092957
Trips, Pols Deivids. Laulība : 6 evaņģēlijā balstītas apņemšanās katram pārim / 
Pols Deivids Trips ; tulkojums: Māra Zviedre ; vāka dizains: Billijs Cirvelis. — 
[Rīga] : TITAM DIVI, [2022]. — 275 lpp. ; 24 cm. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Marriage: 6 Gospel Commitments Every Couple Needs to 
Make. — ISBN 978-9934-9088-0-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nepaiet ilgs laiks pēc jāvārda, līdz cerības uz perfektu laulību izplēn ikdienas 
rūpēs. Stipra laulība jābūvē uz stabilāka pamata nekā romantika. Ir nepieciešams dzīvi izmai-
nošais spēks — evaņģēlijs. Autors iesaka pāriem sešas bibliskas apņemšanās Dieva godam un 
viņu laulībai par svētību. Šīs apņemšanās ietver piedošanu un piedošanas lūgšanu, savstarpējās 
uzticības veidošanu un rakstura atšķirību pieņemšanu. Lasītājiem bieži tiek uzdoti praktiski jau-
tājumi, kas palīdzēs izvērtēt savu sirds attieksmi laulībā.

UDK	 27-45

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092962
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093577
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092269
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092957
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Kopkataloga Id: 001093481
Trips, Pols Deivids. Laulība : 6 evaņģēlijā balstītas apņemšanās katram pārim / 
Pols Deivids Trips ; tulkojums: Māra Zviedre ; vāka dizains: Billijs Cirvelis. — 
[Rīga] : TITAM DIVI, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (284 lp., PDF) ; 2,11 MB. — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Marriage: 6 Gospel Commitments 
Every Couple Needs to Make. — ISBN 978-9934-9088-1-1 (PDF).
UDK	 27-45

Kopkataloga Id: 001091153
Евангельские притчи с толкованиями и поучениями Отцов Церкви / со-
ставитель Б.И. Миролюбов ; В. Матисон, обложка. — Рига : Рижская Гре-
бенщиковская старообрядческая община, 2022. — 296 lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-611-02-5 (brošēts).
UDK	 27-277

Kopkataloga Id: 001091156
Жилко, Алексій. Духовное наследіе Древнеправославія : конспект лекций, 
прочитанных в Гребенщиковском духовном училище / о. Алексій Жилко ; 
Древнеправославная Поморская церковь Латвии, Гребенщиковское духов-
ное училище. — Издание 4-е. — Рига : Гребенщиковское духовное учили-
ще, 2021. — 186, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 29 cm. — ISBN 978-9934-8858-
8-4 (brošēts).
UDK	 271.2-832(042.3)

Kopkataloga Id: 001091148
Канонникъ : 26 канонов. — Рига : Рижская Гребенщиковская старообряд-
ческая община, 2021. — 422, [1] lpp. ; 25 cm. — Teksts baznīcslāvu valodā. — 
ISBN 978-9934-611-00-1 (iesiets).
UDK	 271.2-282

Kopkataloga Id: 001092960
Корджева, Елена. Витражи: боги древних балтов / Елена Корджева ; ху-
дожник Эрик Бауэр ; рецензия: Янис Боргс, Сигне Пуяте. — [Rīga] : Eko-
centrs, 2021. — 54 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Teksts krievu valodā, recenzijas un 
tautasdziesmas arī latviešu valodā. — ISBN 978-9934-9002-1-1 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Autore uzsver, ka grāmatas tapšana bijusi saistīta ar padziļinātu interesi 
par baltu mitoloģiju. Tās tekstuālajā daļā ilgāku pētījumu rezultātā ir tapis vērtīgs un populārs 
izklāsts par dažādiem baltu mitoloģijas aspektiem, faktiem, vērojumiem. Tas fokusēts uz seno 
baltu dievu apzināšanu, kas cittautiešiem daudzējādi ļauj labāk izprast baltu cilšu un tautu kultū-
ras pamatus, tradīcijas, mentalitāti. Grāmatas ilustrācijas, izmantojot latvju zīmes, ir radījis vācu 
mākslinieks Ēriks Bauers. Tie ir brīnišķīgi zīmējumi vitrāžas stilistikā, kurus katrs lasītājs var 
izkrāsot pēc savas patikas.

UDK	 257.7-264

Kopkataloga Id: 001091187
Краткий древлеправославный молитвослов. — Издание 5-е, исправлен-
ное. — Рига : Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2021. — 
47 lpp. ; 20 cm. — Teksts krievu un baznīcslāvu valodā. — ISBN 978-9934-8595-
3-3 (brošēts).
UDK	 271.2-832-534.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093481
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091153
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091156
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091148
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092960
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091187
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Kopkataloga Id: 001091195
Поминание : для усопших рабов своих и рабынь. — [Рига] : Рижская Гре-
бенщиковская старообрядческая община, [2021]. — 17, [1] lpp. ; 15 cm. — Bib-
liogrāfija: [18.] lpp. — Teksts krievu un baznīcslāvu valodā. — ISBN 978-9934-
8858-7-7 (brošēts).
UDK	 271.2-832-534.3

Kopkataloga Id: 001093049
Суеверия и предрассудки наших дней / редактор-составитель Б. Миролю-
бов ; рецензент о. Феодор Бехчанов. — Рига : Рижская Гребенщиковская 
старообрядческвя община, 2021. — 131 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 20 cm. — 
(Лествица ; № 24). — ISBN 978-9934-611-01-8 (brošēts).
UDK	 27-853.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091195
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093049
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001090373
Asare, Ilona. Kultūras piedāvājums ierobežotas saskarsmes apstākļos : pār-
skats : Latvijas kultūras organizāciju pandēmijas laika pieredze un atziņas / 
Ilona Asare, Austra Ciša, Santa Krūmiņa ; redaktore Līga Ulberte ; dizains: Inta 
Kraukle. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmijas Tālākizglītības centrs, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (89 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,59 MB. — Literatūras saraksts: 
89. lp. — ISBN 978-9934-8500-7-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Galvenais jautājums „kā nepazaudēt mūsu auditoriju” liek meklēt jaunus sa-
skarsmes veidus. Pārskatā iekļauti 25 dažādu Latvijas kultūras un mākslas organizāciju pārstāv-
ju pieredzes stāsti, kas atklāj ne tikai īstenotos kultūras risinājumus pandēmijā un atziņas par 
veiksmēm un neveiksmēm, bet arī personīgos iespaidus par darbu attālinātos apstākļos. Iespē-
jams, ka tieši kultūras norisēm būs nozīmīga loma sabiedrības sociālo saikņu stiprināšanai pēc 
atstatus pavadītā laikā. Savukārt pielāgošanās spēja un fleksibilitāte būs primāri nepieciešamie 
kultūras organizāciju muskuļi, ko vajadzēs turpināt trenēt.

UDK	 304.4(474.3)(047)+316.7(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001092887
Lāce, Madara. Sociālās zinības un vēsture 5. klasei : mācību grāmatai pielīdzinā-
ta darba burtnīca / Madara Lāce, Ineta Upeniece, Ilze Vaivode ; redaktore Ineta 
Upeniece ; dizaineri: Laila Dambīte, Jānis Gribusts ; ilustratore Diāna Siliņa ; lite-
rārā redaktore Ilze Zvirgzda ; recenzente Agnese Sarkane. — 1. izdevums. — Liel-
vārde : Lielvārds, [2022].

Pirmā daļa. — 104 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — „Kompetenču pieeja mācību 
saturā”—Uz 1. vāka. — ISBN 978-9984-11-606-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca divās daļās „Sociālās zinības 
un vēsture 5. klasei” ietilpst komplektizdevumā „Sociālās zinības un vēsture 4.-6. klasei” un ir 
izmantojama kopā ar viedtēmām, kas apkopotas mācību platformā www.soma.lv, kā arī atsevišķi.

UDK	 3(076)+94(076)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001092743
Rubiķe, Dagnija. Mana istaba : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucēju-
miem / Dagnija Rubiķe, Aelita Žučkova, Ilona Laizāne ; ilustrācijas: Linda Kuka-
re-Aldersone ; redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotē-
ka, 2022. — 65 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir iekļautas pamatiemaņas un pamatprasmes, kuras sadarbībā ar 
vecākiem un skolotājiem varētu apgūt bērni ar garīgās attīstībās traucējumiem. Grāmatā ietver-
tas sekojošas tēmas — dzīvokļa iekārtojums, telpu pielietojums, mēbeles dzīvoklī, telpu kopšana, 
istabas augu kopšana, sadzīves tehnika.

UDK	 316.614.3(07)

Kopkataloga Id: 001092750
Žučkova, Aelita. Mans apģērbs : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucēju-
miem / Aelita Žučkova, Ilona Laizāne, Dagnija Rubiķe ; ilustrācijas: Linda Kuka-
re-Aldersone ; redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotē-
ka, 2022. — 72 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir iekļautas pamatiemaņas un pamatprasmes, kuras sadarbībā ar 
vecākiem un skolotājiem varētu apgūt bērni ar garīgās attīstībās traucējumiem. Grāmatā ietver-
tas šādas tēmas — apģērbu veidi, apģērbu izvēle atbilstoši gadalaikam, apģērba kopšana, apģēr-
ba sakārtošana skapī, apavi un to kopšana.

UDK	 316.614.3(07)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090373
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092887
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092743
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092750
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329  Politiskās partijas un kustības

Kopkataloga Id: 001093807
Denīns, Patriks. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi / Patriks Denīns ; tulkotājs 
Ēriks Heinsbergs ; galvenā literārā redaktore Agnese Irbe ; redaktors Jāzeps Baš-
ko ; vāka mākslinieks Arvils Feldmanis. — Liepāja : Kodoka, [2022]. — 266 lpp. ; 
22 cm. — (Leukothea. Konservatīvās domas bibliotēka ; 2. grāmata). — Bibliogrā-
fija piezīmēs: 239.-258. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 259.-266. lpp. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Why Liberalism Failed. — ISBN 978-9934-
9049-2-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Patriks Denīns savā provokatīvajā grāmatā apgalvo, ka liberālisms ir balstīts 
pretrunās: tas sludina vienlīdzīgas tiesības, vienlaikus veicinot nesalīdzināmu materiālo nevien-
līdzību, tā leģitimitāte balstās vienprātībā, tomēr tas attur no pilsoniskajām saistībām par labu 
privātumam un, tiecoties pēc individuālās autonomijas, tas ir radījis visplašāko un visaptverošā-
ko valsts iekārtu cilvēces vēsturē.

UDK	 329.12

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001093802
Hajeks, Frīdrihs Augusts fon. Ceļš uz kalpību / Frīdrihs Augusts fon Hajeks ; 
tulkotājs Raimonds Jaks ; redaktori: Arturs Hansons, Jāzeps Baško ; vāka māk-
slinieks Arvils Feldmanis ; pēcvārds: Kārlis Ketners ; priekšvārds: Egons Rusa-
novs. — Liepāja : Kodoka, [2022]. — 317 lpp. ; 22 cm. — (Leukothea. Konservatī-
vās domas bibliotēka ; [3. grāmata]). — Bibliogrāfija piezīmēs: 295.-299. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: 313.-317. lpp. — Tulkots no angļu va-
lodas. — Oriģinālnosaukums: The Road to Serfdom. — ISBN 978-9934-9049-3-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā austriešu un britu ekonomists, politikas filozofs, Nobela prēmijas 
ekonomikā laureāts Frīdrihs Augusts fon Hajeks parāda, ka sociālistu nospraustie mērķi var tikt 
sasniegti tikai ar totalitāriem līdzekļiem. Hajeks apraksta sociālisma modeļus, kas noveda pie 
nacisma un brīdina, ka citās Rietumu pasaules daļās pastāv līdzīgu sistēmu rašanās pazīmes. 
Grāmata ir sarakstīta Otrā pasaules kara laikā un pirmoreiz iznāca 1944. gada pavasarī, kad jau 
bija skaidrs, ka Vācija karā zaudēs. Tā kā Krievija ir Sabiedroto pusē, vairums grāmatā izmantoto 
piemēru ir no nacistiskās Vācijas.

UDK	 330.831.8+321.64

339  Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 001092836
Hānbergs, Ēriks. Leģendārais Rīgas Centrāltirgus : palielinātā drukā cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem / Ēriks Hānbergs ; Ivara Vimbas grafiskais noformējums ; 
palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo 
bibliotēka, 2022. — 122 lpp., 40 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 32 cm.

A n o t ā c i j a :  Mēs esam pieraduši. Toties citvalstnieki brīnās. Tādas dīvainas lielēkas! 
Tirgus? Galvaspilsētas viducī? Vēl tagad, kad Eiropas centros tirgi izzuduši? Jā! Mūsējais turas! 
Kļūdams aizvien praktiskāks un elegantāks. Jaudīgāks un perspektīvāks. Jo paviljoni un laukumi 
aicina uzdrīkstēties pārsteigt ar jauninājumiem.

UDK	 339.146(474.362.2)+339.175(474.362.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093807
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093802
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092836
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001092367
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Zinātniskā konference (8 : 2021 : 
Rīga, Latvija). New Legal Reality: Challenges and Perspectives : collection of re-
search papers in conjunction with the 8th International Scientific Conference of 
the Faculty of Law of the University of Latvia / editing: Andra Damberga ; Univer-
sity of Latvia. — Riga : University of Latvia Press, [2022].

II [2]. — 531 lpp. : diagrammas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISBN 9789934188268. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-825-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  LU Juridiskās fakultātes tradīcija ir ik pēc diviem gadiem rīkot apjomīgu 
starptautisku zinātnisku konferenci ar plašu dalībnieku loku. 2021. gada nogalē norisinājās jau 
8. Juridiskās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi 
un risinājumi” (New Legal Reality: Challenges and Perspectives). Konferences rakstu krājums 
sniegs padziļinātu ieskatu ikvienam teorētiķim, praktiķim vai studentam aktuālajos tiesību zi-
nātnes jautājumos Latvijā un pasaulē 21. gadsimta sākumā.

UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 001093453
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Zinātniskā konference (8 : 2021 : 
Rīga, Latvija). New Legal Reality: Challenges and Perspectives : collection of re-
search papers in conjunction with the 8th International Scientific Conference of 
the Faculty of Law of the University of Latvia / editing: Andra Damberga ; Univer-
sity of Latvia. — Riga : University of Latvia Press, [2022].

II [2]. — 1 tiešsaistes resurss (533 lp., PDF) : diagrammas ; 4,11 MB. — Resursā 
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934188251. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-18-826-8 (PDF).

UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 001089149
Tiesiskās vienlīdzības princips : Latvijas Republikas Satversmes 91. pants / sa-
gatavojuši: Kristaps Tamužs, Gatis Bārdiņš, Sandijs Statkus, Uldis Krastiņš, Elīna 
Podzorova, Aleksandrs Potaičuks ; nolēmumu rādītāju sastādījusi Anete Suhar-
ževska ; valodas redaktore Marika Saturiņa ; priekšvārds: Dr.iur. Sanita Osipo-
va. dizains: Aģentūra Raugs. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2022. — 125 lpp. ; 
24 cm. — (Satversmes tiesas judikatūra). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
rādītājs: 104.-125. lpp. — ISBN 978-9934-508-99-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Satversmes 91. pants ir būtisks Satversmē iekļauts instruments, kas tiek lie-
tots, lai Latvijā veidotu un koptu iekļaujošu sabiedrību. Ikviens ir vienvērtīgs — tā ir Satversmes 
91. panta esence!

UDK	 342.4(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092367
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093453
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089149
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36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums. 
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība

Kopkataloga Id: 001092501
Stučka, Malvīne. Sociālās drošības sistēmas novērtējums personām ar invalidi-
tāti kopš bērnības : pētījuma galaziņojums, 2022. gada aprīlis / Malvīne Stučka ; 
redaktore Inese Grumolte-Lerhe ; Latvijas Republikas Saeimas Analītiskais die-
nests. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2022. — 65 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 37.-45. lpp. — ISBN 978-9934-598-28-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pamatojoties uz mērķi raksturot sociālās drošības sistēmas trūkumus Latvijā 
attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti kopš bērnības, pētījumā īstenoti šādi uzdevumi: apkopotas 
līdz šim Latvijā un ārvalstīs veiktajos pētījumos, kā arī dažādu iestāžu un institūciju ziņojumos 
ietvertās atziņas, apkopoti pēdējo gadu laikā Latvijas tiesību aktos veiktie grozījumi, veiktas liet-
pratēju aptaujas, apkopoti un analizēti gan brīvi pieejamie statistikas dati, gan arī nepublicētā 
informācija.

UDK	 364-7(474.3)(047.31)

Kopkataloga Id: 001090380
Stučka, Malvīne. Sociālās drošības sistēmas novērtējums personām ar invali-
ditāti kopš bērnības : pētījuma galaziņojums, 2022. gada aprīlis / Malvīne Stuč-
ka ; redaktore Inese Grumolte-Lerhe ; Latvijas Republikas Saeimas Analītiskais 
dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss 
(68 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,91 MB. — Bibliogrāfija: 39.-
47. lp. — ISBN 978-9934-598-27-2 (PDF).
UDK	 364-7(474.3)(047.31)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001091526
Linde, Aina. Suntažu skolu vēstures mozaīka, 2012-2020 / sastādīja un priekš-
vārdu sarakstīja Aina Linde ; dizains: Andris Linde. — [Ogres novads] : [Andris 
Linde], [2022]. — 736 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — ISBN 978-9934-23-
605-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir kultūrvēsturiskā krājuma „Suntažu skolu vēstures mozaīka” 4. daļa. Tās 
autori ir ilggadējā Suntažu vidusskolas matemātikas skolotāja, bijusī Suntažu muzeja vadītāja 
Aina Linde un skolas ilggadējs pedagogs, Suntažu dvēsele Andris Linde, abi ir Suntažu vidus-
skolas absolventi. Grāmatas autori vākuši un apkopojuši Suntažu skolas absolventu, darbinieku 
atmiņu stāstījumus, atspoguļojot konkrētā perioda vēsturiskos faktus un emocijas.

UDK	 373.5(474.361)(091)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 001093143
Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fa-
kultāte. Gadagrāmata = Yearbook / redakcijas kolēģija: Ēriks Geriņš, Aldis Ba-
lodis, Dace Šneidere, Anita Avišāne ; sastādītāja un latviešu valodas literārā re-
daktore Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU Izdevniecība, [2022].

2022. — 96 lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas ; 27 cm. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934227714. — Bibliogrāfija: 35. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-770-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  RTU MTAF gadagrāmatā atspoguļota fakultātes vēsture, sniegta informācija 
par piedāvātajām studiju programmām mehānikas, mašīnbūves, inženiertehnikas dizaina, mašī-
nu un aparātu būvniecības, mehatronikas, automobiļu, dzelzceļa, aviācijas transporta, transporta 
sistēmu inženierijas, medicīnas inženierijas un fizikas, siltumenerģētikas un siltumtehnikas, na-
noinženierijas un ražošanas tehnoloģijas jomā, MTAF institūtiem, zinātniskajām laboratorijām 
un pētniecības projektiem, kā arī par fakultātes studentu pašpārvaldes dzīvi.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(058)+62:378.6(474.362.2)(058)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092501
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090380
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091526
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093143
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Kopkataloga Id: 001092521
Spridzāns, Mārtiņš. E-studiju procesa attīstība militarizētā izglītības iestādē : 
promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegū-
šanai izglītības zinātnēs nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē / Mārtiņš 
Spridzāns ; zinātniskais vadītājs Dr.paed. Jānis Dzerviniks ; darba recenzenti: 
Dr.habil.paed. Irēna Žogla, Dr.paed. Inese Jurgena, Dr.paed. Irēna Katane ; Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte = Development 
of e-learning process in militarised education institution : summary of the doc-
toral thesis for acquiring doctor’s degree in education sciences, in the sub-field of 
military pedagogy / Mārtiņš Spridzāns ; scientific supervisor Dr.paed. Jānis Dzer-
viniks ; reviewers: Dr.habil.paed. Irēna Žogla, Dr.paed. Inese Jurgena, Dr.paed. 
Irēna Katane ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty of Education, Languag-
es and Design. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2022. — 68 lpp. : 
diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām. — ISBN 978-9984-44-254-9 (brošēts) ; ISBN 978998444254 (kļūda).
UDK	 378.6.018.43(474.3)(043)+378.6:355(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001092519
Spridzāns, Mārtiņš. E-studiju procesa attīstība militarizētā izglītības iestādē : 
promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai izglītības 
zinātnēs, nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē / Mārtiņš Spridzāns ; pro-
mocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.paed. Jānis Dzerviniks ; Rēzeknes Tehnolo-
ģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. — Rēzekne : [izgatavotājs 
nav zināms], 2022. — 259 lp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 223.-250. lp.
UDK	 378.6.018.43(474.3)(043)+378.6:355(474.3)(043)

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

Kopkataloga Id: 001093663
Žīgurs, Edgars. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija „Vec-
piebalgas Vēveri” : ceļvedis / sastādītājs un teksta autors Edgars Žīgurs ; zinātnis-
kais redaktors, priekšvārds: Mārtiņš Kuplais ; literārā redaktore Ināra Stašulāne ; 
dizains: Mārtiņš Plotka ; Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. — [Rīga] : Lat-
vijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, [2021]. — 102, [2] lpp. : ilustrācijas, kartes, 
tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 99.-[103.] lpp. — ISBN 978-9934-8298-
5-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ceļvedī sniegts ieskats Vēveru sētu arhitektūrā, izvietojumā, ekspozīcijās, 
sētu un dzimtu vēsturē, tradīcijās, iepriekšējo paaudžu iedzīvotāju atmiņās. Lai padarītu Vēveru 
vēsturi dzīvāku, neatrautu no kopējā Piebalgas kultūrvēsturiskā fona, kā arī lai tā būtu interesan-
ta dažāda veida tūrisma cienītājiem un Piebalgas vēstures izpētes interesentiem, ceļvedī sniegts 
ieskats plašākā kultūrvēsturiskā telpā, kurā atrodas Vēveri. Aplūkotā teritorija ietver daļu no 
Vecpiebalgas, Zosēnu un Jaunpiebalgas pagastiem, un Piebalgas apceļotājiem atliek tikai pašiem 
izveidot savām iespējām un interesēm atbilstošu maršrutu.

UDK	 39:069(474.3)(036)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092521
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092519
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093663
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001092084
Kreicberga, Ingrīda. Dabaszinības 4. klasei : darba burtnīca / Ingrīda Kreic-
berga, Maruta Kusiņa, Gunta Šustere ; Edgara Švanka zīmējumi ; redaktore 
Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 60 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
29 cm. — „Mācību līdzeklis komplektizdevumā ar mācību grāmatu „Dabaszinības 
4. klasei””—Titullapā. — ISBN 978-9934-31-086-7 (brošēts).
UDK	 5(076)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001092349
Kalis, Harijs. Effective Finite Difference and Conservative Averaging Methods for 
Solving Problems of Mathematical Physics / Kalis Harijs, Kangro Ilmars ; recen-
zenti: Dr.habil.math. Andris Buikis, Dr. Arvet Pedas, Dr. Pēteris Grabusts. — Rē-
zekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2022. — [17], 406 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Autori saturā arī: S. Rogovs, A. Cebers, A. Gedroics, 
M. Kokainis, U. Strautins, A. Aboltins, A. Buikis, E. Teirumnieka, E. Teirumnieks 
u.c. — Bibliogrāfija: 403.-406. lpp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī lat-
viešu valodā. — ISBN 978-9984-44-248-8 (iesiets).
UDK	 517.958+517.962

Kopkataloga Id: 001087749
Matemātika 4.-6. klasei : mācību līdzeklis / autores: Antra Avena, Laine Blūma, 
Liene Krieviņa, Evija Slokenberga, Skaidrīte Ūzuliņa ; recenzentes: Elfrīda Kras-
tiņa un Dace Kūma ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības sa-
tura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) : ilus-
trācijas, tabulas ; 64,43 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 231,11 KB). — ZIP datnē atrodami 
materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) 
ietvaros. — ISBN 978-9934-540-57-8.
UDK	 51(075.2)

Kopkataloga Id: 001092388
Прудникова, Валентина. Любимый наш учитель / автор и составитель Ва-
лентина Прудникова (Колайко) ; редактор Людмила Жилвинская. — Дау-
гавпилс : [Sergejs Kuzņecovs], 2022. — 231 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-23-618-1 (brošēts).
UDK	 51(474.346.1)(092)+373.5.011.3:51(474.346.1)(092)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001089653
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). 
Atomic physics, optical technologies, and medical physics. Atomic physics, 
optical technologies, and medical physics : abstract book : 80th International 
Scientific Conference of the University of Latvia, 2022 / University of Latvia. In-
stitute of Atomic Physics and Spectroscopy. — Riga : University of Latvia, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : ilustrācija ; 801,75 KB. — Bibliogrāfija dažu 
tēžu beigās. — Teksts angļu un latviešu valodā.
UDK	 539.1(062)+535.8(062)+616-073(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092084
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092349
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087749
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092388
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089653
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58  Botānika

Kopkataloga Id: 001092884
Kas aug dabiskās pļavās? ; Kas dzīvo dabiskās pļavās? : ilustratīvs sugu notei-
cējs / redaktors Gints Tenbergs ; Daigas Brinkmanes dizains ; [ievads]: Inga 
Račinska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 207 lpp., 167 lpp. : ilustrācijas ; 
17 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, dalīta paginācija. — Rādītāji: 200.-207. lpp., 
160.-167. lpp. — ISBN 978-9934-31-187-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Augu sugu noteicējs būs labs ceļvedis ikvienam, kurš vēlas iepazīt tuvāk Lat-
vijas pļavu augus. Ilustratīvajā noteicējā ir aprakstīti gandrīz 200 augi un publicētas gandrīz 400 
to fotogrāfijas. Augu sugu aprakstus papildina ikoniņas, kas norāda, vai augs ir izmantojams ārst-
niecībā, īpaši aizsargājams vai indīgs. Dzīvnieku sugu noteicējs palīdzēs tuvoties un izzināt pļavās 
dzīvojošo dzīvnieku pasauli. Ilustratīvajā sugu noteicējā ir ietverti gandrīz 150 dzīvnieku apraksti 
un fotogrāfijas. Saudzējamo dzīvnieku aprakstiem pievienota ikoniņa „īpaši aizsargājama suga”.

UDK	 58:633.2.032(035)+59:633.2.032(035)

Kopkataloga Id: 001091394
Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs 100 gados / Signe Tomsone, Ieva Akma-
ne, Inga Apine, Ingūna Gudrupa, Uldis Kondratovičs, Madara Lazdāne, Inese Nā-
burga, Mārīte Neperte ; sastādītāja Signe Tomsone ; Ulda Muzikanta fotogrāfijas ; 
redaktore Ieva Zarāne ; vāku un iekšlapu dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 87 lpp. : ilustrācijas, plāns ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija: 86.-87. lpp. — ISBN 978-9934-18-818-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iemūžinātas visas LU Botāniskajā dārzā pašlaik esošās kolekcijas. 
Izdevumā lasāma arī līdz šim pilnīgākā informācija par dārza tapšanu pirms 100 gadiem, apkopo-
jot dokumentālas liecības, galvenokārt Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabātās. Bez tam ir iezīmē-
ti trīs periodu — pirmās brīvvalsts, padomju okupācijas un atgūtās neatkarības laika atšķirības 
kolekciju veidošanā un dārza attīstības virzienos. Fotogrāfijās fiksētas gan ainavas, gan atsevišķi 
kolekcijas eksemplāri, gan ļauts ieskatīties dārza apmeklētājiem neredzamajās ikdienas norisēs.

UDK	 58:069.029(474.362.2)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092884
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091394
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001092752
Aleksis : izdevums vieglajā valodā : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes trau-
cējumiem / mākslinieki: Kristīne Plūksna un Reinis Virtmanis ; redaktors Vilnis 
Feldmanis ; „Papardes zieds”, Vieglās valodas aģentūra. — [Rīga] : Latvijas Nere-
dzīgo bibliotēka, 2022. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  „Aleksis” ir izdevums vieglajā valodā par veselību un intīmo dzīvi. Tajā ir 
stāstīts, kā zēns kļūst par pieaugušu vīrieti un kā viņam rūpēties par sevi un savu ķermeni.

UDK	 613.88-053.6(07)

Kopkataloga Id: 001089678
Behmane, Daiga. Vērtībās balstītas veselības aprūpes koncepcija / Daiga Beh-
mane, Alīna Dūdele ; Rīgas Stradiņa universitāte, Amerikas Tirdzniecības palāta 
Latvijā. — Rīga : RSU Sabiedrības veselības institūts, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(46 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 7,34 MB. — Bibliogrāfi-
ja: 41.-43. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-612-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Vērtībās balstītas veselības aprūpes (VBVA) koncepcija ir dokuments, kas 
ietver pierādījumos balstītu informāciju par VBVA būtību, elementiem un īstenošanas iespējām, 
kā arī sniedz pārskatu par citu valstu pieredzi šajā jomā. Dokumentā īpaša vērība pievērsta Lat-
vijas situācijas novērtējumam, kas balstīts uz pacientu un pakalpojumu sniedzēju organizāciju 
pārstāvju fokusgrupu diskusijām.

UDK	 614.2(474.3)

Kopkataloga Id: 001092832
Ieva : izdevums vieglajā valodā : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucēju-
miem / mākslinieki: Kristīne Plūksna un Reinis Virtmanis ; redaktors Vilnis Feld-
manis ; „Papardes zieds”, Vieglās valodas aģentūra. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo 
bibliotēka, 2022. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm.

A n o t ā c i j a :  „Ieva” ir izdevums vieglajā valodā par veselību un intīmo dzīvi. Tajā stāstīts, 
kā meitene kļūst par pieaugušu sievieti un kā viņai rūpēties par savu ķermeni.

UDK	 613.88-055.25(07)

Kopkataloga Id: 001092833
Ieva un Aleksis : izdevums vieglajā valodā : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes 
traucējumiem / mākslinieki: Kristīne Plūksna un Reinis Virtmanis ; redaktors 
Vilnis Feldmanis ; „Papardes zieds”, Vieglās valodas aģentūra. — [Rīga] : Latvijas 
Neredzīgo bibliotēka, 2022. — 65 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm.

A n o t ā c i j a :  Izdevums vieglajā valodā par dzimumaudzināšanu. Tajā stāstīts, kā veidot 
attiecības ar pretējo dzimumu, kā izpaust jūtas, jo līdz ar gadiem pieaug vajadzība kādu mīlēt.

UDK	 613.88(07)

Kopkataloga Id: 001092807
Jaloms, Ērvins. Nāves un dzīvības jautājums / Ērvins Jaloms un Merilina Jaloma ; 
no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
A Matter of Death and Life. — ISBN 978-9934-0-9848-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Apkopojot divu dzīvju pieredzi un pētot eksistenciālus jautājumus par inti-
mitāti, mīlestību un zaudējuma skumjām, šī grāmata ir kā atvērtas sirds dāvana ikvienam, kas 
meklē atbalstu, mierinājumu un jēgpilnu dzīvi. Gadu ilgs piedzīvojums, ko kopā pieredzēja divi 
mīloši cilvēki pēc tam, kad uzzināja par viņas nedziedināmo slimību. Abi kopā atskatās uz to, kā 
mīlēt un dzīvot bez nožēlas. Grāmata atklāj dziļi personisku pieredzi: Merilina stāsta, kā jūtas, 
uzzinot par nedziedināmu slimību un apzinoties savu mirstīgumu, Ērvins — kā pieņemt mīļotā 
cilvēka zaudēšanu un turpmāko dzīvi vienatnē.

UDK	 615.851(73)(092)+316.7(73)(092)+821.111(73)-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092752
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089678
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092832
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092833
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092807
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Kopkataloga Id: 001093836
Sīle, Liene. Adaptation and Assessment of Efficacy of Early Intervention Pro-
gramme for Patients with Schizophrenia Spectrum First-Episode Psychosis in 
Latgale Region : summary of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree 
„Doctor of Science (Ph.D)”, sector — clinical medicine, sub-sector — psychiatry / 
Liene Sīle ; supervisor of the doctoral thesis Dr.med. Elmārs Rancāns ; official re-
viewers: Dr.med. Māris Taube, Dr.psych. Ieva Bite, Dr.med. Andrea Raballo ; Rīga 
Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2022. — 85 lpp. : diagram-
mas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 72.-83. lpp.
UDK	 616.895.8(474.38)(043)

Kopkataloga Id: 001093842
Sīle, Liene. Agrīnās intervences programmas adaptēšana un efektivitātes novēr-
tējums pacientiem ar šizofrēniskā spektra pirmo psihozes epizodi Latgales reģio-
nā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors 
(Ph.D.)” iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — psihiatrija / Lie-
ne Sīle ; promocijas darba vadītājs Dr.med. Elmārs Rancāns ; oficiālie recenzenti: 
Dr.med. Māris Taube, Dr.psych. Ieva Bite, Dr.med. Andrea Raballo ; Rīgas Stradiņa 
Universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2022. — 83 lpp. : diagrammas, 
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 70.-81. lpp.
UDK	 616.895.8(474.38)(043)

Kopkataloga Id: 001093833
Sīle, Liene. Agrīnās intervences programmas adaptēšana un efektivitātes no-
vērtējums pacientiem ar šizofrēniskā spektra pirmo psihozes epizodi Latgales 
reģionā : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors (Ph.D.)” 
iegūšanai, nozare — klīniskā medicīna, apakšnozare — psihiatrija / Liene Sīle ; 
promocijas darba vadītājs Dr.med. Elmārs Rancāns ; Rīgas Stradiņa Universitā-
te. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 130 lp. : diagrammas, faksimili, 
shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 95.-113. lp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.
UDK	 616.895.8(474.38)(043)

Kopkataloga Id: 001092124
Spravņika, Agnese. Book of foreplay / Agnese Spravnika. — Ādaži : OpenMity, 
[2022]. — 16 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-23-633-4 
(brošēts).
UDK	 613.88+392.61+316.367

Kopkataloga Id: 001093600
Vains, Džons M. Parkinsona slimības ābece : neaizstājams ceļvedis pacientiem 
un viņu tuviniekiem / Džons M. Vains ; no angļu valodas tulkojusi Linda Eiduse ; 
ievadvārdi: Leonīds Viškers, Anda Bērziņa. — [Rīga] : ALI S, [2022]. — 172 lpp. : 
tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 156.-160. lpp. un rādītājs: 161.-166. lpp. — Oriģi-
nālnosaukums: A Parkinson’s Primer. — ISBN 978-9934-504-50-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Amerikāņu jurista Dž. M. Veina grāmata būs patiešām kā ābece gan tiem cil-
vēkiem, kuri savu Parkinsona diagnozi uzzinājuši tikko, gan jau tiem, kas ar to sadzīvo gadiem 
ilgi, gan arī viņu tuviniekiem, draugiem vai kolēģiem. Grāmatā sniegta gan vispārēja informācija 
par slimību, gan ļoti praktiski padomi, kā organizēt mājas un darba dzīvi, lai pēc iespējas labāk 
sadzīvotu ar šo slimību. Grāmata nav uzskatāma par medicīniska vai juridiska rakstura konsul-
tatīvu izdevumu.

UDK	 616.858(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093836
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093842
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093833
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092124
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093600


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 12, 16.–30. jūnijs

17

Kopkataloga Id: 001092530
Vārpa, Normunds. Izmainītas centrālās neirālās regulācijas ietekme uz apakš-
stilba saliecējmuskuļu aerobo darba spēju nodrošinošajiem faktoriem sportis-
tiem : promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai 
veselības un sporta zinātnes nozarē, sporta teorijas un vēstures apakšnozarē / 
Normunds Vārpa ; zinātniskie vadītāji: Dr.biol. Alvis Paeglītis, Dr.paed. Mati Pää-
suke ; recenzenti: Dr.habil. Jonas Liudas Poderys, Dr.med. Anita Vētra, Ph.D. Aija 
Kļaviņa ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija = Changes in musculoskeletal 
function on lower limb by altered central neural regulation : summary of doctor-
al thesis for obtaining a doctoral degree (Ph.D.) in health and sport science, sub-
field of sports theory and history / Normunds Vārpa ; scientific advisors: Dr.biol. 
Alvis Paeglītis, Dr.paed. Mati Pääsuke ; reviewers: Dr.habil. Jonas Liudas Poderys, 
Dr.med. Anita Vētra, Ph.D. Aija Kļaviņa ; Latvian Academy of Sport Education. — 
Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2022. — 83 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titulla-
pām. — ISBN 978-9934-520-56-3 (brošēts).
UDK	 612.748(043)

Kopkataloga Id: 001092526
Vārpa, Normunds. Izmainītas centrālās neirālās regulācijas ietekme uz apakš-
stilba saliecējmuskuļu aerobo darba spēju nodrošinošajiem faktoriem sportis-
tiem : promocijas darbs zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai veselības un 
sporta zinātnes nozarē, sporta teorijas un vēstures apakšnozarē / Normunds 
Vārpa ; zinātniskie vadītāji: Dr.biol. Alvis Paeglītis, Dr.paed. Mati Pääsuke ; Lat-
vijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 
135 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 108.-117. lp.
UDK	 612.748(043)

Kopkataloga Id: 001092901
Николаев, Н. А. Китайская медицина : мысли на каждый день / Н.А. Нико-
лаев ; дизайн: Николай Тихонов. — Рига : [Nikolajs Nikolajevs], 2022.

Книга первая, Системная биология и конституциональная медицина. — 
311, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.

UDK	 615.89

Kopkataloga Id: 001092903
Николаев, Н. А. Китайская медицина : мысли на каждый день / Н.А. Нико-
лаев ; дизайн: Николай Тихонов. — Рига : [Nikolajs Nikolajevs], 2022.

Книга вторая, Интегративная акупунктура. Том 1. — 509, [3] lpp. : ilustrā-
cijas, tabulas ; 25 cm.

UDK	 615.89(510)

Kopkataloga Id: 001092950
Николаев, Н. А. Китайская медицина : мысли на каждый день / Н.А. Нико-
лаев ; дизайн: Николай Тихонов. — Рига : [Nikolajs Nikolajevs], 2022.

Книга вторая, Интегративная акупунктура. Том 2. — 613, [3] lpp. : ilustrā-
cijas, tabulas ; 25 cm.

UDK	 615.89(510)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092530
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092526
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092901
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092903
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092950
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Kopkataloga Id: 001092953
Николаев, Н. А. Китайская медицина : мысли на каждый день / Н.А. Нико-
лаев ; дизайн: Николай Тихонов. — Рига : [Nikolajs Nikolajevs], 2022.

Книга третья, Акупунктура и фитотерапия. — 616 lpp. : ilustrācijas, tabu-
las ; 25 cm. — Teksts krievu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 615.8(510)+615.89(510)

614.84  Ugunsgrēku bīstamība. Ugunsgrēki.  
Aizsardzība pret ugunsgrēkiem

Kopkataloga Id: 001089632
Lindbom, Hanna. Using the New Risk Perspective to Inform the Development 
of Effective Response Capability Assessments for Countering Information Influ-
ence Operations : capability assessment for Stratcom / Hanna Lindbom ; design: 
Kārlis Ulmanis ; NATO Strategic Communications Centre of Excellence. — Riga : 
NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2022. — 1 tiešsaistes re-
surss (26 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,33 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 25. lp. — ISBN 
978-9934-619-10-6 (PDF).
UDK	 614.84

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

Kopkataloga Id: 001093509
Čerņevska, Ilze. Kūciņas, našķi un uzkodas bez cepšanas / sastādījusi Ilze 
Čerņevska ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. — Rīga : Avots, [2022]. — 
136 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN 978-9934-590-40-5 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā dotas idejas garšīgām un veselīgām uzkodām, našķiem un kūciņām 
bez cepeškrāsns izmantošanas. Šī grāmata ir laba ideja dāvanai, kā arī iedvesmas avots svētku un 
ikdienas galdam. Straujajā 21. gadsimtā vēlamies ātras un vienkāršas receptes, bet tajā pašā laikā, 
lai saldās un sāļas uzkodas priecē garšas kārpiņas.

UDK	 641.85(083.12)+641.822(083.12)

Kopkataloga Id: 001093448
Gaļas un zivju kūpināšana mājas apstākļos / sastādījuši Inta Kalniņa un Jānis 
Leja ; mākslinieks Uldis Baltutis ; mākslinieciskais noformējums Lilija Rimicā-
ne ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, [2022]. — 251 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-590-10-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata domāta gan iesācējiem, gan tiem, kas jau zina kā kūpināt gan zivis, 
gan gaļu. Arī aprakstīts, kā sagatavot gaļu un zivis kūpināšanai, kāds būs gala produkts no noteik-
ta daudzuma svaigās gaļas un zivīm, kā gatavot desas no mājlopiem un medījumu gaļas, kā arī 
konservu gatavošana un receptes jau nokūpinātām zivīm, un daudz citas lietderīgas informācijas 
par un ap kūpināšanu. Grāmata dod zināšanas un izpratni par kūpinātavu un kurināmā veidiem.

UDK	 641.447:664.9+641.447:664.9(083.12)

Kopkataloga Id: 001082619
Kalniņa, Inta. Mazās saimniecītes pirmā pavārgrāmata / Intas Kalniņas teksts ; 
Initas Zērietes zīmējumi ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. — 
Rīga : Avots, [2021]. — 124 lpp. : ilustrācijas ; 16×20 cm. — ISBN 978-9934-590-
35-1 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Meitenēm augot ir daudz jāmācās, lai būtu pieklājīga dāma, jāmācās ēst gata-
vot, lai būtu lieliska saimniece, jāmācās uzņemt viesus un daudz citas lietas. Četrpadsmit gadus 
vecā Kaija māca un stāsta dažādas viltībiņas, ko ir iemācījusies no vecmāmiņas gan par ēst gata-
vošanu, gan par etiķeti un saimniekošanu kopumā.

UDK	 641.55-053.2(083.12)(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092953
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089632
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093509
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093448
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001082619
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Kopkataloga Id: 001092105
Studentu receptes / [ievads]: Artūrs Sņegovičs ; Vidzemes Tehnoloģiju un dizai-
na tehnikums. — [Cēsu novads] : [Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums], 
[2022]. — 67, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm.

A n o t ā c i j a :  Lai mājsēde būtu garšīgāka un nebūtu garlaicīga, jaunieši — pavāri no Vidze-
mes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma sagatavoja savas mīļākās receptes. Receptes ir vienkāršas, 
tām nevajag īpašas cepeškrāsnis, citas virtuves iekārtas vai sarežģītas sastāvdaļas. Audzēkņi dar-
bojās radoši, katrai receptei pievienojot kādu savu niansīti. Receptes var noderēt gan jauniešiem, 
lai paši pagatavotu sev maltīti vai pat pārsteigtu vecākus. Tās noderēs arī pieaugušajiem, jo ne jau 
vienmēr viegli izdomāt, ko gatavot vakariņās.

UDK	 641.554-053.6(083.12)

656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 001093613
600 mm dzelzceļš Sēlijā I pasaules kara laikā — būvniecība, mērķi, ietekme = 
The 600 mm Railway in Sēlija During the First World War — Construction, Goals, 
Effect / sastādītāja, priekšvārda autore Agnese Neija ; ievads: Ilze Freiberga ; 
zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Austra Cel-
miņa-Ķeirāne ; dizains: Kirils Kirasirovs ; tulkotāja angļu valodā Māra Kokina ; 
fotogrāfs Didzis Grodzs ; teksta autori: Kārlis Dambītis, Toms Altbergs, Ilze Frei-
berga, Aivars Markots. — Rīga : Sēlijas kultūras projekti, [2022]. — 279 lpp. : fak-
simili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, ievads, nodaļu kopsavilkumi un attēlu paraksti arī angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-23-519-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis ir pirmais tematiski plašais pētījums, kas veltīts šajā reģionā Pirmā pa-
saules kara laikā uzbūvētajam 600 mm dzelzceļu tīklam. Autoru kolektīvs pētījis un analizējis 
daudzpusīgu jautājumu loku, ļaujot iepazīties gan ar dzelzceļa tapšanas militārajiem mērķiem, 
sliežu trasējumu dabā, būvniecību un pārbūvi, gan ar dzelzceļu kā darba devēju, reģiona ekono-
mikas virzītājspēku, aktīvu sabiedriskās dzīves kultūras norišu veicinātāju un daļu no kolektīvās 
atmiņas un industriālā mantojuma, kas raisa pelnītu interesi sabiedrībā.

UDK	 656.4(474.34)(091)+625.31(474.34)(091)

657  Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 001093031
Kelmere, Laila. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uz-
devumi / Laila Kelmere ; literārā redaktore Rita Cielēna. — Atkārtots un papil-
dināts 2. izdevums. — Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2022. — 279 lpp. : 
tabulas, veidlapu paraugi ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — Bibliogrāfija: [240.]-
243. lpp. — ISBN 978-9984-896-29-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paredzēta kā mācību līdzeklis, lai nostiprinātu zināšanas un iema-
ņas grāmatvedības pamatos. Tajā ietverti piemēri, kas paskaidro atsevišķus grāmatvedības uz-
skaites pamatelementus, un uzdevumi ar atrisinājumiem. Izpētot grāmatā iekļautos piemērus 
un izpildot uzdevumus, var gūt praktiskas iemaņas aktīvu un pasīvu klasificēšanā, grāmatošanā, 
bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķina (klasificēta pēc izdevumu veidiem) sagatavošanā, kā 
arī gūt priekšstatu par grāmatvedības uzskaites nepieciešamību un pielietojamību.

UDK	 657(075)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001090925
Каплан, Ярослав. Бизнес-сказка о золотой рыбке / Ярослав Каплан. — 
[Rīga] : Ярослав Каплан, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : ilustrāci-
jas ; 4,07 MB. — ISBN 978-9934-8989-4-5 (PDF).
UDK	 658

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092105
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093613
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093031
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090925
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001093668
Es_Text (2022 : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs : Rīga, Latvija). Es_Text : 
izstādes katalogs, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejs, 2022 / izstādes kuratori 
Elita Ansone un Leonards Laganovskis ; sastādītāja Elita Ansone ; redaktore Arta 
Vārpa ; tulkotājs Valts Miķelsons ; dizains: Leonards Laganovskis ; fotogrāfi: Val-
dis Ošiņš, Normunds Brasliņš, Jānis Pipars ; raksti: Elita Ansone, Vita Kalnbērzi-
ņa, Jānis Taurens, Kārlis Vērdiņš. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
2022. — 157 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. — Izstāde „Es_Text” Latvijas Na-
cionālajā mākslas muzejā no 2022. gada 4. februāra līdz 1. maijam. — Vāka nofor-
mējumā izmantota Rūsiņa Rozītes glezna „Literāta klusā daba”, 1968. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots 
no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-538-42-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Katalogā aplūkoti lingvistiskā konceptuālisma pirmie paraugi un attīstī-
ba Latvijas mākslā no 20. gadsimta 60. gadu beigām līdz pat 2022. gadā īpaši izstādei radītiem 
darbiem. Izdevumā lasāmas Elitas Ansones, Vitas Kalnbērziņas, Jāņa Taurena un Kārļa Vērdiņa 
esejas, kas veltītas mākslas darbiem, kuros ietverti teksti — tekstu mākslai jeb lingvistiskajam 
konceptuālismam. Jānis Taurens pēta valodas pielietojumu Rietumu mākslas paraugos, izstādes 
kuratore Elita Ansone vērtē teksta ienākšanu Latvijas mākslā 60.-80. gados kā retu, tomēr pa-
manāmu parādību un vairāk pievēršas agrīnākiem tekstu mākslas gadījumiem. Vita Kalnbērziņa 
izstādē eksponētos darbus analizē no valodas funkcijas viedokļa, savukārt Kārlis Vērdiņš apskata 
dzejnieku — Preiļu konceptuālistu grupas — darbību.

UDK	 7.037(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 001091745
Latvijas Mākslas akadēmija. Zinātniskā konference (2021 : Rīga, Latvija). 
Acta Academiae Artium : Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras studiju 
programmas zinātnisko rakstu krājums / sastādītāji un priekšvārda autori: Ojārs 
Spārītis, Agita Gritāne ; literārā redaktore Laine Kristberga ; māksliniece Sabīne 
Vernere. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2022.

IV [4], Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu kultūras hibriditātes kon-
tekstā. — 109, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-541-
81-0 (brošēts) ; ISBN 9789934541827 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Krājumā ievietotās publikācijas balstītas Latvijas Mākslas akadēmijas 2021. 
gadā rīkotās starptautiskās zinātniskās konferences „Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu 
kultūras hibriditātes kontekstā” nolasītajos referātos. Krājumā apkopoti astoņi doktorantu un 
maģistratūras studentu raksti.

UDK	 7(082)

Kopkataloga Id: 001089795
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. Starpnozaru pētniecības 
centrs. Starpdisciplinārā konference (5 : 2022 : Rīga, Latvija). Piektā starp-
disciplinārā konference „Fragmentu pasaule” : konferences programma un tē-
zes : 2022. gada 17. maijs / sastādītāja, ievada autore Dr.phil. Ineta Kivle ; literārā 
redaktore Vita Aišpure ; dizains: Vija France ; Latvijas Universitātes Akadēmiskās 
bibliotēkas Starpnozaru pētniecība, Latvijas Universitāte. — [Rīga] : Latvijas Uni-
versitātes Akadēmiskā bibliotēka, 2022. — 47 lpp. ; 24 cm. — Virstitulā: Latvijas 
Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centram pieci 
gadi. — Vāka noformējumā izmantota Dainas Šulcas glezna „Pilsēta”. — Teksts 
pārsvarā latviešu valodā, daļa teksta arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-844-12-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Piektā starpdisciplinārā konference „Fragmentu pasaule” meklē jaunas inter-
pretācijas koncepta „fragments” pielietojumam. Fragments tiek interpretēts filosofijas, mākslas, 
arhitektūras, grāmatas un lasīšanas kontekstā. Tiek runāts par fragmentu kārtojuma projektiem 
valodā: interneta valodā, enciklopēdijas šķirkļos, antoloģiju veidošanā.

UDK	 7/9(062)+1(062)+930.85(062)+316.7(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093668
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089795
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Kopkataloga Id: 001091660
ROJA LAB : katalogs / redaktors Māris Grosbahs ; dizains: Anitra Eglīte-Poikā-
ne ; tulkojumi: Aija Tamsone, Māris Grosbahs ; priekšvārds: Braiens Benfers. — 
[Roja] : Mākslas grupa ROKU, [2021]. — 114 lpp. : ilustrācijas, karte, portreti ; 
28 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-527-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti „Roja Art Lab” darbi, kas tapuši pēdējā desmitgadē. Tos 
radījuši dažādu mākslas nozaru gan jauni, gan starptautiski atpazīstami mākslinieki, kas projek-
tu ietvaros dzīvojuši Rojas rezidencē jeb profesionālajā jaunrades nometnē ar mērķi radīt vietai 
specifisku mākslas darbu visdažādākajās mākslas disciplīnās un formātos. Šie darbi savā veidā ir 
mākslinieku pieredzes Rojā atspoguļojums paralēlajā mākslas realitātē. Grāmatā iemūžināti gan 
vides objekti, kuri joprojām sastopami Rojas pilsētvidē, gan arī fiksētas performances un darbi, 
par kuriem liecina vairs tikai vēstījumi, ko tie nodevuši, jo paši darbi vairs dzīvē nav sastopami.

UDK	 7.038(474.32)(062)+7.038(083.82)

741/744  Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Kopkataloga Id: 001093426
Jaunzems, Valdemārs. Gut, Gut Valdemār! : karikatūras / Valdemārs Jaunzems ; 
[priekšvārds]: Ruta Jaunzeme ; teksts: Aivars Vindavs ; mākslinieciskais nofor-
mējums: Lilija Rimicāne. — Rīga : Avots, [2022]. — 119 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
18×25 cm. — ISBN 978-9934-590-42-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autora māsa ir apkopojusi liepājnieka Valdemāra Jaunzema karikatūras par 
deviņdesmito gadu atmodas periodu. Savulaik šie darbi tika publicēti Liepājas rajona un pilsētas 
laikrakstos. Interesanti, ka šajās karikatūrās atrodamas līdzības ar mūsdienām.

UDK	 741.5

745/749  Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.  
Lietišķā māksla

Kopkataloga Id: 001092893
liepājiņa : neparasta interjeru grāmata / fotogrāfs Mārtiņš Sīlis ; intervētāja 
Indra Ķempe ; tulkotāja Valodu Vēstniecība ; dizaineres: Laura Lorence, Ingū-
na Elere ; dizains: H2E. — [Liepāja] : Ķempes, [2022]. — 197 lpp. : ilustrācijas ; 
23×28 cm. — Bibliogrāfija: 7. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-23-534-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir turpinājums 2011. gadā izdotajai neparastajai laikmetīgās arhitek-
tūras un pilsētvides grāmatai. „liepājiņa” ir 29 pilsētnieku portretēta pilsētas telpa. Pētījums par 
Liepājas telpu, kurā dzīvo liepājnieks, kuru pēta, kā telpa ietekmē pilsētnieku un kā pilsētnieks 
ietekmē telpu, ko pasaka viens par otru un ko stāsta kopā. Ar mērķi tuvināt telpas veidotājus un 
lietotājus, atlasītajos 29 objektos rādot Liepājas iekštelpu dažādību, atklājot domāšanas meto-
des, kādā liepājnieki savas telpas veido: skola, ģimnāzija, drukas studija, tūrisma birojs, kultūras 
nams, mākslas galerija, mākslas salons, mākslu viesnīca, dizaina viesnīca, viesu māja, cietums, 
iestāde, muzejs, villa, laivu būda, nanodzīvoklis, mājoklis koka ēkā, mājoklis mūra ēkā, Staļinkas 
dzīvoklis, blokmājas dzīvoklis, Karostas apartaments, privātmāja ar valsts nozīmes arhitektūru, 
skeitparks, manēža, frizētava, restorāns, kafejnīca, ēdnīca, bārs.

UDK	 747:728(474.321.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091660
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093426
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092893
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75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001093968
Purvītis, Vilhelms. Purvītis / sastādītāja Laima Slava ; tekstu autori: Kristiāna 
Ābele, Eduards Kļaviņš, Māra Lāce ; literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāji 
angļu valodā: Valdis Bērziņš, Iveta Boiko ; māksliniece Inese Hofmane. — Rīga : 
Neputns, [2022]. — 550 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 543.-550. lpp. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-601-43-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lai gan gadu gaitā ir sakrājies daudz izcilajam gleznotājam veltītu izdevumu, 
tomēr jāatzīst, ka līdz šim neviens no tiem nespēj sniegt patiešām vispusīgu un vizuāli kvalitatīvu 
ieskatu viņa dzīvē un daiļradē. Šo robu aizpildīt meistara 150. jubilejas noskaņās tiecas jaunais 
izdevums, kas ietver apjomīgu viņa darbu albumu ar LNMM direktores Māras Lāces ievadu un 
Kristiānas Ābeles padziļinātu un jaunām atklāsmēm bagātu pētījumu par Vilhelma Purvīša dzīvi 
un darbību mākslā. Izdevums tiecas dot iespēju ieraudzīt gandrīz visus meistara apzinātos dar-
bus gan Latvijas muzejos un privātkolekcijās, gan muzeju kolekcijās citviet.

UDK	 75.071.1(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 001092229
Šmite, Edvarda. Aleksandrs Romans. Ceļš uz tālo pili / Edvarda Šmite ; literārā 
redaktore Māra Ņikitina ; dizains: Inta Sarkane ; foto: Normunds Brasliņš, Vladi-
mirs Grigorjevs, Valdis Jansons, Jānis Pipars, Ģederts Ramans, Patriks Reimss, Jā-
nis Rieksts, Gatis Rozenfelds, Ansis Skariņš. — Rīga : Neputns, [2022]. — 159 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 154.-155. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs, personu rādītājs: 156.-158. lpp. — ISBN 978-9934-601-38-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Arī nepiederot pie vecmeistaru paaudzes redzamākajiem vārdiem, Alek-
sandrs Romans ir gleznotājs, kurš radījis darbus, kas dažbrīd izvirzās priekšplānā, raksturojot 
mūsu mākslas vēsturi. A. Romans aizgāja, nodzīvojis trīsdesmit trīs gadus. Pēc septiņu gadu ilgo 
studiju pabeigšanas viņam bija atvēlēti vēl 6 gadi, kas aizvadīti, meklējot savu ceļu mākslā. Kari 
un Latvijas okupācija nav bijuši labvēlīgi gleznotāja darbu un piemiņas saglabāšanai. Mākslinieku 
dzīves aprakstu veidošanā bieži tiek izmantota viņu sarakste, bet A. Romana vēstuļu nav. Nevie-
nas. Var tikai minēt — vai viņš nemīlēja tās rakstīt, vai arī tās gājušas bojā. Līdz ar to nav ne vārda, 
ko viņš būtu teicis par sevi un savu dzīvi.

UDK	 75.071.1(474.3)+75(474.3)

Kopkataloga Id: 001092114
Timms, Georgs Vilhelms. Georgs Vilhelms Timms (1820-1895) — mākslinieks, 
izdevējs, ceļotājs : izstādes katalogs = Georg Wilhelm Timm (1820-1895) — art-
ist, publisher, traveller : exhibition catalogue = Георг Вильгельм Тимм (1820-
1895) — художник, издатель, путешественник : каталог выставки / sastā-
dītāja Ksenija Rudzīte ; redkolēģija: Anna Vulāne, Terēze Svilane, Jānis Frišvalds, 
Tatjana Gubina ; māksliniece Irēna Ansava ; rakstu autores: Māra Lāce, Ksenija 
Rudzīte, Ieva Kalnača ; tulkojums: Anna Vulāne, Terēze Svilane, Ksenija Rudzīte ; 
fotogrāfi: Aigars Altenbergs, Normunds Brasliņš, Ilgvars Gradovskis, Marika Va-
naga, Eva Ližbovska. — [Rīga] : [Latvijas Nacionālais mākslas muzejs], [2022]. — 
255 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Ziņas par mākslinieku: 250. lpp. — ISBN 978-
9934-538-41-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Georga Vilhelma Timma izstādes katalogs veltīts viņa radošajai darbībai. 
Māksliniekam ir nozīmīga vieta gan Latvijas, gan Krievijas un Vācijas kultūras kartē. Savdabīgs 
talants, neizsmeļoša enerģija, tieksme pēc nezināmā iezīmē G.V. Timma personību un likteni. 
Viņš visu mūžu pavadījis ceļojumos, atklājot sev jaunas daiļrades jomas, jaunas zemes un dzīves 
daudzpusību. Mākslinieka radošo mantojumu veido gleznas, zīmējumi, iespiedgrafika, skices, 
ilustrācijas, keramika.

UDK	 75.071.1(=112.2)(474.3)(083.824)+75.03(083.824)+75.055(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093968
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092229
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092114
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78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001093140
Журавлёв, С. Что писали о Шаляпине в российской печати сто лет тому 
назад и ранее, до Первой мировой войны ; из латвийской периодики : сбор-
ник материалов к 150-летию со дня рождения великого русского артиста / 
составил С. Журавлёв. — Рига : Шаляпинское общество Латвии, [2022]. — 
44 lpp. : faksimili ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 43.-44. lpp.
UDK	 78.071.2(470+571)(082)

Kopkataloga Id: 001093115
Журавлёв, Сергей. Париж, апрель 1938-го: как провожали в Вечность бес-
смертного певца, артиста Фёдора Шаляпина : мемориальный сборник к 
150-летию со дня рождения / Сергей Журавлёв, текст, перевод, оформле-
ние, редактор-издатель. — Рига : Шаляпинское общество Латвии, [2021]. — 
64 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-62. lpp.
UDK	 78.071.2(470+571)(082)

Kopkataloga Id: 001093114
Журавлёв, Сергей. Фёдор Шаляпин — участник телешовских „Сред” в 
Москве и собраний других обществ ; Константин Высотский. Шаляпин 
на шмаровинской „среде” / Сергей Журавлёв, текст, запись, оформление, 
редактор-издатель. — Рига : Шаляпинское общество Латвии, [2022]. — 
56 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK	 78.071.2(470+571)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001092085
Kalme, Vilma. Vingrošana pēc 60 / Vilma Kalme ; Ilzes Isakas vāka dizains ; re-
daktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 114, [5] lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 29 cm. — Ziņas par autori: [115.] lpp. — Bibliogrāfija: 114. lpp. — ISBN 
978-9934-31-136-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Veselības vingrošana ieteicama visiem sēdoša darba darītājiem un cilvē-
kiem ar mazkustīgu dzīvesveidu. Ar tās palīdzību var būtiski uzlabot dzīves kvalitāti un ilgumu. 
Vingrojumi palīdz nostiprināt dažādas muskuļu grupas, stabilizē locītavas, atvieglo muguras un 
locītavu sāpes. Pamēģiniet, un, iespējams, veselības vingrošana kļūs par jūsu iemīļoto aktīvās 
atpūtas veidu!

UDK	 796.012.62-053.9+613.71-053.9

Kopkataloga Id: 001093666
Petrovskis, Jānis. Daugavpils pilsētas un novada visu laiku labākie vieglatlē-
ti / Jānis Petrovskis. — Daugavpils : [Jānis Petrovskis], 2021. — 61 lpp. : tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-61. lpp.

A n o t ā c i j a :  Daugavpils novada sporta skolas treneris Jānis Petrovskis ir caurskatījis 
tūkstošiem protokolu un vieglatlētikas biļetenu, lai izveidotu pārskatu par sportistu labākajiem 
sasniegumiem vairāku gadu griezumā. Brošūrā ir fiksēts 760 rezultāti, tostarp sportistu perso-
nīgie rekordi, kas sasniegti 16 valstu 80 pilsētās. Pieminēti 43 treneri, kas gatavojuši vieglatlētus 
dažāda mēroga sacensībām.

UDK	 796.42.071.2(474.346)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093140
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093115
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093114
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092085
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093666
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001092003
Apermane, Baiba. Rakstām stāstus un pasakas! : mācību līdzeklis radošās iztē-
les attīstībai 4.-6. klases skolēniem / Baiba Apermane ; Guntas Plotkas grāmatas 
iekārtojums un vāka dizains ; redaktore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 62, [2] lpp. : tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [64.] lpp. — ISBN 978-
9934-0-9990-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājums piedāvā padomus, kā rast idejas radošajiem darbiem, kā pareizi vei-
dot sižetu, kā radīt lasītāja uzmanību saistošus darbu varoņus. Mācību līdzeklī piedāvāti radošo 
darbu rakstīšanas pamatprincipi, praktiski uzdevumi, lai skolēns varētu sagatavoties stāsta un 
pasakas uzrakstīšanai. Autore aicina sagatavot kladi, burtnīcu vai papīra lapas un pildspalvas, 
arī zīmuļus, dzēšamgumiju, zīmēšanas bloku, piezīmju lapiņas, aploksnes un iekārtot mapi, kurā 
sakārtot visus materiālus, lai veidotu savu ideju krātuvīti.

UDK	 808.1(075.2)

Kopkataloga Id: 001093872
Laroche, Pia-Mélissa. La fleur au fusil / Pia-Mélissa Laroche ; editor David Schil-
ter ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2022. — 24 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 110). — Bez lingvistiska satura. — ISBN 
978-9934-581-55-7 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 001089018
Literatūra I. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidējai izglītībai / autori: 
Signe Ābola, Māris Bušmanis, Maija Burima, Inese Lāčauniece, Lita Silova ; recen-
zentes: Vija Cerusa un Zanda Gūtmane ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva 
datne, ZIP) ; 28,86 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 209,49 KB). — ZIP datnē atrodami 
materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) 
ietvaros. — ISBN 978-9934-597-63-3.
UDK	 82(075)

Kopkataloga Id: 001093865
Mosi, Joana. The Apartment / Joana Mosi ; editor David Schilter ; layout: Markus 
Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2022. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
15 cm. — (mini kuš! ; 108). — ISBN 978-9934-581-53-3 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 001093868
Nhozagri. I Miss You So Much / Nhozagri ; editor David Schilter ; layout: Markus 
Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2022. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
15 cm. — (mini kuš! ; 107). — ISBN 978-9934-581-52-6 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092003
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093872
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089018
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093865
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093868
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Kopkataloga Id: 001092785
Saprovska, Inta. Izgaismot dzīvi / sakārtojusi Inta Saprovska ; vāka un iekšlapu 
dizaina autore Gunta Plotka ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 47 lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-9934-31-072-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tekstus atziņu krājumam „Izgaismot dzīvi” izvēlējusies pieredzējusī aforis-
mu krājumu veidotāja Inta Saprovska. Viņa ir daudzlasītāja, un viņas atrastie domu graudi lielā-
koties nav atrodami citās izlasēs. Tāpēc citātu krājums ne tikai vedinās uz pārdomām un jaunām 
atziņām, bet arī ļaus satikties gan ar klasiķiem, gan mūsdienu labākajiem rakstniekiem no visas 
pasaules — šveicieti Žoelu Dikēru, japāni Haruki Murakami, britu Metu Heigu, dāni Pēteru Hēgu 
un vēl, un vēl…

UDK	 82-84(082)

Kopkataloga Id: 001093871
Zahrádková, Klára. Jumping Things / Klára Zahrádková ; editor David Schilter ; 
layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2022. — 24 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 109). — ISBN 978-9934-581-54-0 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001092741
Hanimena, Geila. Eleanorai Olifantai viss kārtībā : romāns : palielinātā drukā 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Geila Hanimena ; no angļu valodas tulkoju-
si Karīna Tillberga ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : 
Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2022. — 354 lpp. ; 32 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Eleanor Oliphant is Completely Fine.

A n o t ā c i j a :  Iepazīstiet Eleanoru Olifantu! Katru dienu, ejot uz darbu, viņa ģērbjas vienā-
di, ik dienu izvēlas vienu un to pašu lenča piedāvājumu, trešdienu vakaros vienmēr sarunājas ar 
mammu pa telefonu, bet nedēļas nogales pavada ar atkausētu picu un degvīnu. Bet viņas ikdiena 
mainās, kad Eleanora birojā iepazīstas ar Reimondu, nevīžīgu IT puisi. Un pēc tam, kad viņi uz ie-
las palīdz Semijam, gados vecākam kungam, visi trīs kļūst par tādiem kā draugiem, kuri glābj cits 
citu no izvēlētās vientulības, kurā bija mituši. Pārmaiņas var būt, var nebūt labas. Tomēr jebkuras 
pārmaiņas ir labāk nekā… Kas?

UDK	 821.111-31

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001092835
Bakmans, Frēdriks. Nervozie ļautiņi : romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem / Frēdriks Bakmans ; no angļu valodas tulkojusi Renāte 
Punka ; māksliniece Elizabete Laura Punka ; palielinātās drukas redaktors Vilnis 
Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2022. — 372 lpp. ; 32 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Folk med ångest.

A n o t ā c i j a :  Aizkustinošs, apburošs stāsts par nekad nenotikušu noziegumu, potenciālu 
bankas aplaupītāju, kas pazūd bez pēdām, un astoņiem bezgala nervoziem svešiniekiem, kuriem 
izrādās daudz vairāk kopīga, nekā varētu iztēloties. Atvērto durvju dienas iespējamiem dzīvokļa 
pircējiem parasti neapdraud dzīvību, taču, kad šādā apskatē negaidot iebrāžas neveiksmīgs ban-
kas aplaupītājs, sākas neparedzēta un neparasta ķīlnieku krīze.

UDK	 821.113.6-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092785
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093871
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092741
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092835
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821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001092837
Kerangala, Mailisa de. Salabot dzīvos : romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar 
redzes problēmām / Mailisa de Kerangala ; no franču valodas tulkojusi Vineta 
Berga ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Ne-
redzīgo bibliotēka, 2022. — 221 lpp. ; 32 cm. — Oriģinālnosaukums: Réparer les 
vivants.

A n o t ā c i j a :  Agrā svētdienas rītā vēl pirms rītausmas trīs jaunieši dodas sērfot. Būdami 
pārguruši, atpakaļceļā viņi iekļūst avārijā. Divi no puišiem ir piesprādzējušies, bet trešais ietrie-
cas automašīnas logā. Ārsti slimnīcā viņam konstatē smadzeņu nāvi, taču viņa sirds turpina puk-
stēt… „Salabot dzīvos” ir romāns par sirds transplantāciju. Varoņeposs, kas tiek izspēlēts tieši 
divdesmit četrās stundās. Spriedze un pacietīgas gaidas, trauksmaini darbības kāpinājumi un 
meditatīvas pauzes, metafizisks piedzīvojums, kolektīvs un reizē dziļi personisks, kurā sirds ne 
tikai veic organiskās funkcijas, bet ir arī emociju mājvieta un mīlestības simbols.

UDK	 821.133.1-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001092382
Latgales dārgakmeņi = Самоцветы Латгалии / sastādītāja Marija Safrono-
va ; latviešu teksta redaktore Lidija Vasaraudze ; krievu teksta redaktore Irina 
Strazdonika-Pļačko. — Daugavpils : [Daugavpils krievu rakstnieku organizācija], 
2022. — 171 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Dzejas un gleznu autori: Marija Safronova, 
Pēteris Lavrenovs, Tamāra Gordina, Mihails Viņņickis, Jevgēņija Ragozina, Mar-
garita Trule, Rufina Kontaņistova, Larisa Sergejeva, Velta Loce, Margarita Labo-
narska, Svetlana Čerņajeva, Tatjana Ruskule, Anastasija Sazankova. — Anotāciju 
teksts latviešu un krievu valodā, dzeja krievu valodā. — ISBN 978-9934-9106-0-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevuma mērķis ir pastāstīt lasītājiem par Latgales cilvēkiem, kuri ir at-
stājuši savu ievērojamu devumu šīs ģeogrāfiskās telpas vēsturiskajā pagātnē. Par visu virzienu 
kultūras darbinieku radošo mantojumu — gleznās, prozā, dzejā.

UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.161.1-3(474.3)

Kopkataloga Id: 001093069
Вейцман, Леонид. Стихи / Леонид Вейцман ; художественное оформление 
Земфиры Марковой. — [Jūrmala] : [Alberts Sņegirjovs], [2022]. — 224 lpp. : 
ilustrācijas ; 29 cm. — „Посвящается столетию Латвийской Республики”—
[2.] lpp. — ISBN 978-9934-9007-1-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājumā iekļauti Leonīda Veicmana dzejoļi, kas uzrakstīti laika posmā no 
2018. līdz 2021. gadam.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001092393
Вилюма, Людмила. Эхо любви : сборник №16 : стихотворения / Людмила 
Вилюма ; [предисловие]: Ирина Страздоника-Плячко. — Даугавпилс : [izde-
vējs nav zināms], 2021. — 237 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092837
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092382
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093069
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092393
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Kopkataloga Id: 001093135
Журавлёв, Сергей. Венок Петру Великому : из поэзии / составитель, со-
автор Сергей Журавлёв. — Рига : Родина, [2022]. — 52 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 51. lpp.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001093107
Журавлёв, Сергей. Горячий снег февраля, цветы и сказки апреля : из по-
эзии „на злобу дня”, лирики, поэтических посвящений, иронии и сатиры / 
Сергей Журавлёв. — Рига : Родина, [2022]. — 39, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
21 cm. — Teksts krievu valodā, daži dzejoļi latviešu valodā.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001093124
Журавлёв, Сергей. Мерцай, Пикулия! : историческая поэзия, лирика, поэ-
тические посвящения : в год 85-летия Берегини — Антонины Ильиничны 
Пикуль / Сергей Журавлёв, стихи, оформление, редактор-издатель. — Из-
дание 3-е, дополненное. — Рига : Родина, [2022]. — 52, [5] lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001093126
Журавлёв, Сергей. На этюдах с Шаляпиным. С бюстом Пушкина в Пари-
же : историческая поэзия, из лирики, юмора, сатиры / Сергей Журавлёв. — 
Рига : Шаляпинское общество Латвии, [2022]. — 28 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001093076
Журавлёв, Сергей. Суровый маэстро с палкой, или Добрый генерал музы-
кальных дел : рассказ о великом учителе великого ученика : к 150-летию 
со дня рождения Ф.И. Шаляпина ; Ялта — памятник истории ; Поликуров-
ский мемориал — место упокоения Д.А. Усатова : историческая миниатюра, 
очерк, из лирики / Сергей Журавлёв, текст, оформление, редактор-изда-
тель. — Рига : Шаляпинское общество Латвии, [2021]. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.161.1-3(474.3)

Kopkataloga Id: 001093101
Журавлёв, Сергей. Хоть в инее последние цветы, или На этюдах с Шаляпи-
ным : из лирики, исторической поэзии, иронии, сатиры и юмора / Сергей 
Журавлёв, текст, запись, оформление, редактор-издатель. — Рига : Родина, 
[2021]. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093135
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093107
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093124
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093126
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093076
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093101
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Kopkataloga Id: 001093071
Журавлёв, Сергей. Штрихи к портрету Шаляпина : рассказы, истории, 
наброски, художественно-документальные очерки по воспоминаниям ри-
жан и гостей Риги / Сергей Журавлёв, текст, оформление, редактор-изда-
тель. — Рига : Шаляпинское общество Латвии, [2021]. — 88 lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 21 cm. — „К 150-летию всенародного артиста, сына Земли рус-
ской”—Titullapā. 
UDK	 821.161.1-3(474.3)

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001092723
Anševics, Ēriks. Kolkas priedēs šūpojas mūžs / Ēriks Anševics. — [Daugmale, 
Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 140 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-28-
061-0 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001092709
Balodis, Kārlis. Mīļie draugi, pasmaidiet — dzīve mums uz augšu iet! / Kārlis 
Balodis. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 279 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-28-063-4 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001093863
Briedis, Dainis. Piezīmes uz kuģa žurnāla malām / Dainis Briedis ; ilustrācijas: 
Jana Gruntmane. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, 2022. — 99, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-550-53-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ierakstītās piezīmes nav atspoguļotas nevienā oficiālajā kuģa žur-
nālā, bet tie bijuši mirkļi kapteiņa dzīves kaut kur pasaules okeānos. Šīs piezīmes tapušas garo 
nakts sardžu laikā, dzenājot un tverot domas pa kuģa komandtiltiņu. Tajā nav nekā izdomāta, 
vien piefiksētas kapteiņa sarunas ar sevi pašu par un ap kādiem notikumiem.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001092735
Dzene, Iluta. Vistumšākās ir ēnas starp mums : spriedzes romāns / Iluta Dze-
ne ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 268, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-31-020-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lauras bezrūpīgā mājsaimnieces dzīve ir apskaužama. Viņai ir viss, kas dau-
dziem šķiet neaizsniedzams sapnis: plašs nams piepilsētā un mīlošs vīrs, kurš sievu dievina un ir 
gatavs viņas labā darīt visu. Tomēr laime ir mānīga. Tumsa nesnauž, un arvien nomācošākas kļūst 
ēnas, kuras snaikstās starp abiem laulātajiem un kuru saknes ir meklējamas pagātnē. Namā uz-
vēdī svešas smaržas. Pazūd vai tiek pārvietotas lietas. Jaušama svešinieka, iespējams, svešinieces 
klātbūtne. Kas ir noslēpumainais vīrietis beisbola cepurē, kurš krēslas aizsegā stāv un raugās uz 
māju? Kādi ir jaunās draudzīgās kaimiņienes patiesie nolūki?

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093071
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092723
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092709
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093863
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092735
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Kopkataloga Id: 001093531
Gaiķu, Māris. Traka lapsa pār ceļu / Gaiķu Māris. — [Saldus] : Valters Dakša, 
[2021]. — 138 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-9061-0-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001091982
Gailīte, Anna Skaidrīte. Mīli mani : par tiem, kas mums līdzās / Anna Skaidrīte 
Gailīte ; Dainas Eglītes ilustrācijas un vāka zīmējums ; Natālijas Kugajevskas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 141, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielī-
mes : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-31-109-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mīli mani! Nē, šoreiz šie vārdi neizskan cilvēka balsī. Tie izskan kā kluss „ņau” 
vai sparīgāks „vau”, kā ūsu sakustēšanās vai purniņa notrīsēšana, bet visbiežāk kā dziļš, uzticīgs 
acu skatiens. Tā skatās viņi — tie, kas mums līdzās. Tie, kurus esam pieradinājuši un tāpēc esam 
par tiem atbildīgi. A.S. Gailīte grāmatā piedāvā gaišas sirsnības, humora un vienlaikus arī per-
soniskas smeldzes cauraustu stāstu par dzīvniekiem. Tie ir viņi — pašapzinīgais bērnības māju 
runcis Pinka un iznesīgais zirgs Laucis, dižciltīgais seters Džimis un pieradinātais krauklis Margo, 
kaķu skaistule Bella un uzticīgā spanielīte Dinga.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001093858
Gruntmane, Madara. Aizmīlestība / Madara Gruntmane ; redaktors Guntars Go-
diņš ; dizains: Armands Zelčs. — Rīga : Neputns, [2022]. — 77 lpp. : ilustrācijas ; 
17×11 cm. — ISBN 978-9934-601-45-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jaunais dzejoļu krājums savā ziņā ir pieklusinātāks un apvaldītāks, tajā nav 
tik daudz bravūras, erotikas, vairāk attiecību smalkuma un sensitīva pārdzīvojuma. Madara 
Gruntmane ar vieglu un ironisku pieskārienu pierāda, ka pat tik novazātu un izstaipītu vārdu, 
kāds ir „mīl” vai „mīlestība”, var aktualizēt, noņemt tam gadiem uzkrāto banalitātes pelējumu, 
ieintriģēt. Grāmatas nosaukumam izmantotais jaunvārds „aizmīlestība” ir savā ziņā antropolo-
ģisks, kaut kas pazaudēts vai aizmirsts, taču vienlaikus arī nebijis. Šī grāmata ir attiecību grāmata 
starp es un tu, starp viņš un mēs, starp Madaru un omi, starp Madaru un mammu vai kā ceturtās 
nodaļas dzejolī „Nekrologs” — starp Madaru tagad un Madaru 2054. gadā.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001091720
Jablovska, Gaida. Aspazija. Rainis. Nams / Gaida Jablovska ; redaktore Vita Aiš-
pure ; mākslinieks Andris Lamsters ; dizains: Jānis Sipjagins. — Rīga : Madris, 
[2022]. — 263 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 242.-243. lpp. un 
personu saraksts: 248.-262. lpp. — ISBN 978-9984-31-221-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kas ir nams Baznīcas ielā 30, Rīgā? Lai uzzinātu — jālasa grāmata. Stāsts 
par Aspaziju un Raini — viņu dzīvesvietām pagātnē un to likteni mūsdienās. Grāmatas lappusēs, 
izsekojot nama un ar to saistīto cilvēku likteņiem, nāksies sastapties ar pelēko, melno un balto 
nokrāsu. Un — kopš 2016. gada septembra nams atkal DZĪVO! Un gaida Tevi, lasītāj, ciemos.

UDK	 821.174(092)+821.174:069

Kopkataloga Id: 001093460
Ķeizare, Sniedze Paula. Brīdis pasakā : dzeja / Sniedze Paula Ķeizare ; vāka zī-
mējums un ilustrācijas: Santagora Torma. — Rīga : Avots, [2022]. — 155 lpp. : ilus-
trācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-590-43-6 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Šī dzejas grāmata ir pirmais autores darbu krājums, ko papildina arī daudzas 
pašas zīmētas ilustrācijas. Grāmatā 75 dzejoļi par mīlestību, dabu, Latviju, sadzīvi, dzīvniekiem, 
putniem un citām tēmām. Šie dzejoļi ļaus uz brīdi apstāties un paraudzīties uz lietām no cita 
skatu punkta vai piepildīt dvēseli ar siltumu.

UDK	 821.174-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093531
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091982
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093858
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091720
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093460
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Kopkataloga Id: 001093052
Manfelde, Andra. Poēma ar mammu / Andra Manfelde ; redaktore Dace Sparā-
ne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 97, 
[6] lpp. : portrets ; 23 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — ISBN 978-9934-595-58-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Manfelde par grāmatu saka: „Ja es izmakšķerētu zelta zivtiņu, tad viena 
no manām vēlēšanām būtu iekāpt laika mašīnā un nonākt Kalniešos, vecvecmāmiņas celtajās 
mājās pāris desmitu kilometru no Kuldīgas. Jo manā pasaulē vārda „paradīze” vai „svētlaime” 
ekvivalents ir „mana bērnība laukos” — precīzi piecu kilometru rādiusā ap Rudzīšu dižakmeni 
un ne kilometru tālāk, jo bērnībai pilsētā bija jau cita, daudz minorīgāka toņkārta. Tomēr rakstīju 
ne tikai no bērnības, bet arī no šodienas teju piecdesmitgadnieces skata punkta. Mēģināju iekāpt 
vecvecmāmiņas Augustes, tantes Lidijas un pastarīša Jēkopa kurpēs. Caur dzejas formu centos 
radīt tādu kā piegrieztni vai kodu, kuru pielāgojot ceļu uz savu „paradīzi”, cerams, atpazīs ne tikai 
septiņdesmitajos dzimušie”.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001092834
Noveles : izdevums vieglajā valodā : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes trau-
cējumiem / grāmatu, balstoties uz Rūdolfa Blaumaņa noveļu un stāstu motīviem, 
sagatavojusi Vieglās Valodas speciālistu grupa ; ilustrējusi Bogdana Daukšte ; 
palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo 
bibliotēka, 2022. — 44 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Vieglās valodas speciālistu 
grupa: G. Anča, R. Aņisko, I. Banceviča, R. Ģēģere, A. Kuike, Dz. Store, I. Šmite, S. 
Zemberga. 

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir daiļliteratūras izdevums vieglajā valodā. Tās izdevējs ir sa-
biedriskā organizācija „Vieglās valodas aģentūra”, kas darbojas, lai ikvienam mūsu valstī būtu 
iespējams lasīt un saprast izlasīto. Grāmatu, balstoties uz Rūdolfa Blaumaņa noveļu un stāstu 
motīviem, ir sagatavojusi vieglās valodas speciālistu grupa.

UDK	 821.174-32

Kopkataloga Id: 001092729
Novika, Valentīna. Dzīves gadalaiki / Valentīna Novika (Proveja). — [Daug-
male, Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 158 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
19 cm. — ISBN 978-9934-28-064-1 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001093637
Skujiņš, Zigmunds. Iznomātā valstība : Zigmunda Skujiņa dienasgrāmatas 
2000-2020 / Ingas Skujiņas sakārtojums, komentāri, pēcvārds ; rediģējusi Ani-
ta Mellupe. — [Rīga] : [Inga Skujiņa], [2022]. — 219 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 
23 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 
978-9934-23-608-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Skujiņa piezīmju sakopojums ir loģisks turpinājums grāmatai „Burti lido, do-
mas skan”. Grāmatā „runā” cilvēks, kurš savā dzīvē izticis bez viedtālruņa, kurš īsti nesaprata, kas 
ir „sociālie tīkli”, kurš itin kā stāvēja atstatus no sabiedrības, kas, sasniedzot augstu temperatūru, 
vārījās un burbuļoja visā pasaulē. Rakstnieku konsultēja viņa sestais prāts un pieredze. Viņš pie-
dzīvojis četru sistēmu nomaiņu — autoritārismu, fašismu, komunismu un autoritāru demokrā-
tiju. Viņa diplomātijas un politkorektuma nenolīdzinātie spriedumi un konstatācijas bieži vien 
lidojuši pa priekšu smagnēji gausai oficiālai reakcijai, izraisot dusmas un klaigāšanu, tomēr pēc 
laika izrādoties pašsaprotami.

UDK	 821.174(092)(093.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093052
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092834
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092729
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093637
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Kopkataloga Id: 001092256
Treijs, Normunds. Tirzmaliete. Rakstnieces Lejasciema perioda darbi bērniem 
un jaunatnei : rakstnieces Tirzmalietes Lejasciema perioda (1912-1942) latviešu 
jaunajai paaudzei veltītie darbi / Normunda Treija sakārtojums un komentāri ; 
vāka noformējums: Ints Vikmanis. — Rīga : NT2015, 2022. — 192 lpp. : ilustrācija ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-8909-8-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstniece Tirzmaliete Lejasciema periodā (1912-1942) izvērsa daudzpusīgu 
literāro darbību. Viena no tās izpausmēm bija darbi bērniem un jaunatnei. Tie tapuši vien no 
1926. gada līdz 1936. gadam: zīmīgi, no jubilejas līdz jubilejai. Tas, ko izdevies atrast un apkopot, 
ietverts šajā grāmatā.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001092630
Turaidas muzejrezervāts. Anšlava Eglīša dzīve trijās burtnīcās = Anšlavs Eglitis 
Life in Three Notebooks / teksts: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Tu-
raidas muzejrezervāts ; kuratori: Linda Bernarde, Linards Kumskis, Madara Lie-
piņa ; zinātniskais konsultants Dr.philol. Viesturs Vecgrāvis ; ilustrācijas: Vitolds 
Kucins ; tulkojums: Anita Jirgensone. — [Krimulda] : Krimuldas novada dome, 
[2021].

1/3, Bērnība = Childhood. — 23 lpp. : faksimils, ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-604-16-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Anšlava Eglīša dzīve trijās burtnīcās” katrā burtnīcā atspoguļots kāds Anšla-
va Eglīša dzīves posms — bērnība, jaunība un dzīve svešumā. Izdevums lasītāju aizved ceļojumā 
gan uz A. Eglīša bērnības vietām, gan Eiropas ievērojamākajām pilsētām. Tieši savus skaistākos 
jaunības gadus rakstnieks un dzejnieks Anšlavs Eglītis pavadījis Inciemā.

UDK	 821.174(092)=030.174=111

Kopkataloga Id: 001092631
Turaidas muzejrezervāts. Anšlava Eglīša dzīve trijās burtnīcās = Anšlavs Eglitis 
Life in Three Notebooks / teksts: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Tu-
raidas muzejrezervāts ; kuratori: Linda Bernarde, Linards Kumskis, Madara Lie-
piņa ; zinātniskais konsultants Dr.philol. Viesturs Vecgrāvis ; ilustrācijas: Vitolds 
Kucins ; tulkojums: Anita Jirgensone. — [Krimulda] : Krimuldas novada dome, 
[2021].

2/3, Jaunība = Youth. — 55 lpp. : faksimils, ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts para-
lēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-604-16-4 (brošēts).

UDK	 821.174(092)=030.174=111

Kopkataloga Id: 001092632
Turaidas muzejrezervāts. Anšlava Eglīša dzīve trijās burtnīcās = Anšlavs Eglitis 
Life in Three Notebooks / teksts: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Tu-
raidas muzejrezervāts ; kuratori: Linda Bernarde, Linards Kumskis, Madara Lie-
piņa ; zinātniskais konsultants Dr.philol. Viesturs Vecgrāvis ; ilustrācijas: Vitolds 
Kucins ; tulkojums: Anita Jirgensone. — [Krimulda] : Krimuldas novada dome, 
[2021].

3/3, Svešumā = In Exile. — 61 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts paralēli lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-604-16-4 (brošēts).

UDK	 821.174(092)=030.174=111

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092256
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092630
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092632
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Kopkataloga Id: 001092788
Volfs, Mārtiņš. Banda : romāns par rokenrolu, seksu un deviņdesmitajiem / Mār-
tiņš Volfs ; vāka dizaina autors Aivars Plotka ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 238, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9916-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Banda” ir veiksmīga Latvijas 90. gadu mūzikas grupa. Četri tās dalībnieki — 
Jānis, Pauls, Juris un Ričs — ir spēcīgas personības, un katram no četrotnes ir savi noslēpumi, 
cilvēciskas vājības, sapņi un ilgas, kā arī kopējas ambīcijas un kaislība pret mūziku. To viņi ne-
mainītu ne pret ko. Mūziķu dzīve rit savu ierasto gaitu līdz brīdim, kad grupas līdera Jāņa dzīvē 
parādās Ļena — neparasti pievilcīga, pat dēmoniska sieviete. Notikumi sagriežas spēcīgā, lēni 
ironiskā, Latvijas klimata un sabiedrības apstākļiem neraksturīgā virpuļviesulī, kas citu pēc cita 
nones jumtus visu „bandītu” rūpīgi būvēto dzīvju namiem…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001092058
Озола, Дайла. Клац-клац! / Дайла Озола ; ілюстрації Агате Лієлпетере ; з 
латиської переклала Ліна Мельник ; літературний редактор Віктор Мель-
ник. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 41 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Klik-klik!. — ISBN 978-9934-31-157-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī jaukā grāmatiņa ir reizē izklaidējoša un izzinoša. Tās autore Daila Ozola un 
māksliniece Agate Lielpētere aicina uzmanīgāk paraudzīties apkārt, saskatīt un atpazīt putnus, 
kas arī ziemā dzīvo mums līdzās. Vai tu zini, kurš ir Latvijas mazākais putniņš?

UDK	 821.174-93-3

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001092193
Sārikoski, Penti. Ir vai nav ; Eiropas mala ; Bretaņas dienasgrāmata / Penti Sā-
rikoski ; no somu valodas tulkojusi, ievada autore Maima Grīnberga ; literārais 
redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Neputns, 
[2022]. — 335 lpp. ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fon-
da atbalstu. — Personu rādītājs: [328.]-335. lpp. — Oriģinālnosaukums: Asiaa tai 
ei. — ISBN 978-9934-601-39-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Somu dzejnieka P. Sārikoski dienasgrāmatas „Ir vai nav”, „Eiropas mala” un 
„Bretaņas dienasgrāmata” izdotas vienā izdevumā. Dienasgrāmatas ar mazu pārtraukumu autors 
rakstīja no jaunības līdz mūža galam. Kā var spriest pēc to ierakstiem, viņš bija pārliecināts, ka 
tās reiz tiks publicētas. Dienasgrāmatas un dzeju P. Sārikoski būvēja no visa, kas viņu interesēja 
(politika, etimoloģija, ģenealoģija, valoda, vēsture, etnogrāfija, semiotika), no pārdomām par to, 
ko rakstīja vai tulkoja, no tā, kas notika apkārt, kur bija aizbraucis un ko tur piedzīvoja, ko lasīja, 
ko dzēra un ēda, ko runāja ar cilvēkiem, domāja, atcerējās.

UDK	 821.511.111-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092788
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092058
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092193
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904  Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras liecības

Kopkataloga Id: 001092890
Cēsu pils raksti : arheoloģija, arhitektūra, vēsture / sastādītājs, atbildīgais redak-
tors un priekšvārda autors Gundars Kalniņš ; literārā redaktore Eva Eihmane ; 
tulkotāja Lelde Benķe ; māksliniece Anda Nordena. — Cēsis : Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs, [2022].

IV [4]. — 247 lpp. : ilustrācijas, plāni, tabulas ; 24 cm. — Resurss sagatavots ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 229.-247. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, daži raksti tulkoti no vācu valodas, kopsavilkumi angļu vai 
vācu valodā. — ISBN 978-9934-8685-3-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļauti astoņi raksti, ko sagatavojuši pētnieki no Latvijas, Igaunijas 
un Vācijas par tādām tēmām kā Cēsu pilī atrastajām baltmāla pīpēm un leduspiešiem, dienvidu 
torņa arhitektūru, reprezentācijas telpām u.c.

UDK	 904(474.365)+728.81(474.365)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001092090
Andersone, Gita. Latvijas 1. klases skolēna pase / Gita Andersone ; dizaina au-
tore Laura Akmane ; redaktore Indra Putre ; kartogrāfe Rita Saurova. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 31, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 14×11 cm. — ISBN 978-
9934-0-1237-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas 1. klases skolēna pase būs lieliska dāvana pirmklasniekam, skolas 
gaitas uzsākot! Pasē pirmās klases skolēnam saprotamā valodā sniegta svarīga informācija par 
Latviju, tās vēsturi, simboliem, kultūru un tradīcijām. Pirmklasnieks pats varēs ierakstīt ziņas par 
sevi, pirmo skolu, klases audzinātāju un klasesbiedriem. Izdevums rosinās skolēnu apjaust, cik 
nozīmīga ir viņa identitāte, piederība ģimenei, skolai un valstij, kurā viņš dzīvo.

UDK	 908(474.3)

Kopkataloga Id: 001091727
Padalka, Ausma. Dunikas ļaužu grāmata / Ausma Padalka. — [Olaines novads] : 
Drukātava, 2021. — 271, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-23-381-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dunikas pagasts jau nosvinējis savu simtgadi. Grāmatā satiksies cilvēki, 
kuri ar savu vārdu raksta Dunikas kultūras vēsturi. Stāsts ir par skolniekiem, skolotājiem, darba 
biedriem, par mūziķiem, koristiem un literātiem. Pabūsim kultūras centros — Brūnu birzī, sko-
lā Lukāžu dzirnavās, kultūras namos. Sniegts neliels ieskats par darbu, darbarīkiem, sadzīves 
priekšmetiem.

UDK	 908(474.321)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092890
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092090
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091727
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Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001093132
Шалфеев, Борис. Пётр I в Риге : в год 350-летия со дня рождения импера-
тора Петра Великого / Борис Шалфеев ; составитель Сергей Журавлёв. — 
Рига : Родина, [2022]. — 48 lpp. : portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 47.-48. lpp. 
UDK	 94(470+571)(092)+94(474.362.2)

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=001093132
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