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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

Kopkataloga Id: 001089910
Baltic Media Health Check 2020-2021 : bouncing back: recovery and way 
forward / Riin Aljas, Anda Asere, Džina Donauskaitė, Madara Fridrihsone, Marju 
Himma-Kadakas, Baiba Kļava, Aija Krūtaine, Viktorija Terentjeva, Anastasija Te-
tarenko ; editors: Sanita Jemberga, Aija Krūtaine ; language editors: Uldis Brūns, 
Ieva Raudsepa, Tim Brogden ; design: Dace Eglīte ; Re:Baltica. — Riga : Anne-Ma-
rie and Gustaf Ander Centre for Media Studies at the SSE Riga, 2022. — 1 tiešsais-
tes resurss (61 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 2,01 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 9789984822662 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra „Re:Baltica” sadarbībā ar Stokhol-
mas Ekonomikas augstskolu Rīgā tapušais ikgadējais pētījums iezīmē galvenās tendences Balti-
jas mediju tirgū. Ziņojumā apskatīts, kā mediju uzņēmumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ietekmē-
ja Covid pandēmija tādos aspektos kā saturs, reklāma, finanses utt.

UDK	 07(474)(05)+070.13(474)(05)+316.774:32(474)(05)

Kopkataloga Id: 001094464
Social Media Manipulation 2021/2022: Assessing the Ability of Social Media Com-
panies to Combat Platform Manipulation / Sebastian Bay, Rolf Fredheim, Tetiana 
Haiduchyk, Anton Dek ; copy editor Monika Hanley ; design: Linda Curika ; NATO 
StratCom COE. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 
2022. — 45 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 44.-
45. lpp. — ISBN 978-9934-619-15-1 (brošēts).
UDK	 077.5+316.776.2

Kopkataloga Id: 001089635
Social Media Manipulation 2021/2022: Assessing the Ability of Social Media Com-
panies to Combat Platform Manipulation / Sebastian Bay, Rolf Fredheim, Tetiana 
Haiduchyk, Anton Dek ; copy editor Monika Hanley ; design: Linda Curik ; NATO 
StratCom COE. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas; 1,47 MB. — 
Bibliogrāfija piezīmēs: 44.-45. lp. — ISBN 978-9934-619-16-8 (PDF).
UDK	 077.5+316.776.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089910
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094464
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089635
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001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 001094361
Latvijas Zinātņu akadēmija. Latvian Academy of Sciences Yearbook / editorial 
board: Ojārs Spārītis (editor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor 
Antra Legzdiņa ; design: Inta Sarkane ; [ievadvārdi]: Ivars Kalviņš, Jūras Banys, 
Tarmo Soomere ; Latvian Academy of Sciences. — Rīga : Zinātne, [2022].

2022. — 160 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-599-35-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas ZA gadagrāmata angļu valodā ir izdevums ārvalstu auditorijām. Tā 
iepazīstina ar jaunākajiem un nozīmīgākajiem sasniegumiem un aktuālajiem pētījumiem Latvijas 
zinātnē, aptverot teju visas zinātnes nozares, kā arī sniedzot Latvijas tautsaimniecības attīstības 
tendences Eiropas un pasaules kontekstā, tās traktējot no ekonomikas zinātņu skata punkta, kā 
arī akcentējot inovācijas un zinātnes un industrijas komponenšu sazobes nepieciešamību valstu 
ilgtspējīgai un drošai attīstībai.

UDK	 001.32(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 001095669
Latvijas Zinātņu akadēmija. Latvian Academy of Sciences Yearbook / editorial 
board: Ojārs Spārītis (editor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor 
Antra Legzdiņa ; design: Inta Sarkane ; [ievadvārdi]: Ivars Kalviņš, Jūras Banys, 
Tarmo Soomere ; Latvian Academy of Sciences. — [Rīga] : [Zinātne], [2022]. 

2022. — 1 tiešsaistes resurss (82 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 11,85 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

UDK	 001.32(474.3)(058)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001094391
Brūksa, Felisitija. Es skaitu līdz desmit un atpakaļ… : grāmata ar lodziņiem / 
Felisitijas Brūksas teksts ; Mangali Mansilas ilustrācijas ; Frenkija Allena dizains ; 
no angļu valodas atdzejojusi Daina Grūbe ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2022]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Count to Ten and Back Again. — ISBN 978-9934-0-9847-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa bērniem draudzīgā, ritmiskā valodā māca skaitīt līdz desmit un 
atpakaļ. Tekstu papildina atraktīvas ilustrācijas un atverami lodziņi.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001094455
No punkta uz punktu (dzeltens vāks). — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 48 ne-
numurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosau-
kums: Spojovačky pro děti (žlutý). — ISBN 978-9934-31-133-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa bērna tēlainās domāšanas un motoro prasmju attīstībai. Aizrautī-
gi darbojoties ar zīmuli, mazais mākslinieks trenēs arī pacietību un koncentrēšanās spējas.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001094454
No punkta uz punktu (zils vāks). — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 48 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: 
Spojovačky pro děti (modrý). — ISBN 978-9934-31-134-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darbošanās grāmatiņa bērna tēlainās domāšanas un motoro prasmju attīs-
tībai. Aizrautīgi darbojoties, mazais mākslinieks trenēs arī pacietību un koncentrēšanās spējas.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094361
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095669
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094391
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094455
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094454
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Kopkataloga Id: 001094459
Zīmē un vingrini rociņu! (violets riņķis). — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 24 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālno-
saukums: Kreslíme a procvičujeme ručku (fialový). — ISBN 978-9934-31-146-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa bērna smalkās motorikas un acu-roku koordinācijas attīstībai. 
Aizrautīgi darbojoties, mazais mākslinieks iepazīs krāsas un figūras, kā arī trenēs pacietību un 
koncentrēšanās spējas.

UDK	 087.5+373.2

Kopkataloga Id: 001094463
Zīmē un vingrini rociņu! (zils riņķis). — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 24 ne-
numurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālno-
saukums: Kreslíme a procvičujeme ručku (modrý). — ISBN 978-9934-31-145-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa bērna smalkās motorikas un acu-roku koordinācijas attīstībai. 
Aizrautīgi darbojoties, mazais mākslinieks iepazīs krāsas un figūras, kā arī trenēs pacietību un 
koncentrēšanās spējas.

UDK	 087.5+373.2

Kopkataloga Id: 001094424
Zurikova, Maša. Bilingvālā ābece : latviešu-ukraiņu ilustrētā ābece bērniem = 
Білінгвальна абетка : латисько-українська ілюстрована абетка для дітей / 
Maša Zurikova, teksts, ilustrācijas ; redaktore Oļesja Burkevica. — [Jelgavas 
novads] : Biedrība „Droši un Koši”, [2022]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 21×21 cm. — 
Teksts paralēli latviešu un ukraiņu valodā. — ISBN 978-9934-8917-5-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Katrs burts šajā ābecē ilustrēts ar attēlu asociatīvas uztveres nodrošināšanai. 
Grāmatas ilustrācijas šajā gadījumā ir galvenā stāstījuma valoda — palīgs bērnam saprast vārdu. 
Savukārt vārds aizved jau pie konkrētas skaņas un tad arī pie burta, ar kuru šo skaņu apzīmē 
rakstos. Tādējādi grāmatas ilustrācijas „sarunājas” ar lasītāju, un ābeci spēj „izlasīt” jebkurā valo-
dā runājošs bērns vai pieaugušais.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094459
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094463
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094424
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001095475
Heidegers, Martins. Malkasceļi / Martins Heidegers ; tulkojis Rihards Kūlis ; 
redaktors-konsultants Ansis Zunde ; filozofijas konsultants Raivis Bičevskis ; 
dizainers Klāvs Priedītis. — [Otrais izdevums]. — Rīga : Biedrība „Intelekts”, 
2022. — 326, [1] lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 322.-333. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Holzwege. — ISBN 978-
9984-600-10-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viens no izcilākajiem XX gadsimta domātājiem M. Heidegers ir rakstījis ne 
tikai sarežģītus pētījumus par eiropeiskās metafizikas vēsturi, bet arī aizraujošus apcerējumus 
par dažādu kultūras jomu — reliģijas, mākslas, dzejas, zinātnes kopsakaru un dziļākās būtības 
izpausmēm. M. Heidegera pārdomu gaismā būs iespējams dziļāk vērtēt gan populāro fenome-
noloģisko, gan psihoanalītisko filozofiju, gan arī Austrumu (indiešu, tibetiešu, japāņu, ķīniešu 
budistu un daoistu) reliģiski filozofisko domāšanu.

UDK	 14(430)(081.2)+130.2

Kopkataloga Id: 001095137
Kage, Ērlings. Soli pa solim / Ērlings Kage ; no norvēģu valodas tulkojusi Māra 
Valpētere ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2022]. — 134 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 120.-134. lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Å gå, ett skritt om gangen. — ISBN 978-9934-29-057-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Virzīties uz priekšu ir mūsu dabā. Cilvēka spēja nostāties uz divām kājām ir 
aizvedusi mūs tur, kur esam šobrīd. Līdz ar to rodas jautājums — cik svarīgi ir iet? Kur soļi mūs 
ved? Kāds ir to mērķis? Šajā grāmatā Ē. Kage atklāj iešanas prieku un nozīmi. Viņaprāt, tie, kas 
iet, dzīvo ilgāk un labāk. „Kad esmu uzvilcis apavus un ļauju domām klejot, esmu pārliecināts par 
vienu — spert soli pēc soļa ir pats svarīgākais, ko mēs varam darīt”.

UDK	 140.8+17.024.4

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001094412
Bandere, Aija. EsMe. LabSajūtas un sirdsApziņas labirintus ejot / Aija Bandere ; 
grāmatas vāka un dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 182, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-0-9886-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir kā „uzdevumu klade”, kas sniedz atziņas, kuras ir iegūtas, autorei 
piedzīvojot dažādus dzīves notikumus, caur kuriem lasītājs var iegūt izpratni par to, kā veidojas 
nospiedumi cilvēka apziņas labirintos. Rodas izpratne, kā šie nospiedumi ietekmē katra cilvēka 
dzīves dažādu notikumu izpratni. Atklājot dažādas destruktīvas domformas, caur grāmatā snieg-
tajiem praktiskajiem uzdevumiem ir iespēja ieraudzīt tās sevī un pieņemt lēmumu, ko ar to darīt 
tālāk. Tas noved pie rezultāta: brīvības būt pašam, atmetot to, kas nav piederošs.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 001095186
Prāta apzināšana 1200 dienās / Horaman.eu. — [Ķekavas novads] : [Horaman], 
[2022].

[3. daļa]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) ; 15 cm. — Virstitulā: Programma: 
Uz — Ņēmējs. — ISBN 978-9934-8810-6-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata dod vadlīnijas, lai pārvarētu dažādus dzīves izaicinājumus. Iemā-
cīties vadīt sava prāta darbību ir liela bauda. Ja sajūtam atšķirību starp domāšanas veidiem un 
ietekmi uz sevi, tad tā ir dāvana! Aiz prāta robežām atrodas brīvība uz dzīvi!

UDK	 159.923.2+17.02

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095137
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094412
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095186
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Kopkataloga Id: 001094328
Ranks, Oto. Dzimšanas trauma un tās nozīme psihoanalīzē / Oto Ranks ; no vācu 
valodas tulkojis, komentāru un pēcvārda autors Igors Šuvajevs ; vāka dizainu 
un Oto Ranka portretu veidojis Modris Brasliņš ; redaktore Inta Rozenvalde. — 
Rīga : Zinātne, [2022]. — 175 lpp. : portrets ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: [146.]-157. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs, personu rādītājs: [167.]-175. lpp. — Oriģinālnosaukums: Das Trauma der 
Geburt und seine Bedeutung für die Psychoanalyse. — ISBN 978-9934-599-32-3 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ranka darbā „Dzimšanas trauma” risināti ne tikai piedzimšanas, dzimšanas 
traumu un pārdzīvojumu psihoanalītiskie aspekti. Ranka meklējumi un atskārsmes tiešām ir ro-
sinošas un sabalsojas ar mūsdienīgiem risinājumiem. Viņš aizsāk to pētījumu virzienu, ko dēvē 
par prenatālo psiholoģiju, skatot cilvēka attīstību un pārdzīvojumus piedzimšanas norisēs, un, 
proti, psiholoģija par norisēm pirms piedzimšanas. Grāmatā skatīti ne tikai traumatiskie pārdzī-
vojumi, to atbalsis indivīda dzīvē, bet arī dzimšanas un atdzimšanas norišu atveidošanās litera-
tūrā, mākslā, reliģijā un kultūrā.

UDK	 159.964.2+159.96

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094328
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001095841
Bitīte / salikums, vāks: Miervaldis Zeltiņš. — [Ogres novads] : Viņa Vārds Manī, 
2022.

5. grāmata, Jurīša pirmā ganu vasara, Kvēlojošas ogles, Sakaslejas Anniņa un 
citi bērnu stāsti. — 241, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas 
resursi). — „Stāstu krājums izdots no seniem izdevumiem”—Iespiedziņās. — 
ISBN 978-9934-616-04-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā ievietoti 1927.-1938. gada bērnu un stāstu teksti — tai skaitā garais 
stāsts „Jurīša pirmā ganu vasara”, „Kvēlojošas ogles”, „Sakaslejas Anniņa”. Publicētais materiāls 
bērnus vedīs tuvāk patiesai kristīgai dzīvei un rādīs labus tikumīgas dzīves piemērus, kurus ap-
gūstot, jaunā paaudze spēs īstenot savu garīgo aicinājumu.

UDK	 27-29(02.053.2)+82-93-3

Kopkataloga Id: 001095834
Nūrs, brālis. Es tagad vairs neesmu vientuļš / brālis Nūrs. — [Ogres novads] : 
Viņa Vārds Manī, 2022. — 73, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — 
Tulkots no krievu valodas. — ISBN 978-9934-616-08-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šodien Tadžikistānā dzimušais brālis Nūrs vairs nav vientuļš. Pēc Dieva žē-
lastības viņš uzrakstīja šo grāmatu par savu ceļu no islama ticības par kristieti. Dievs Tēvs teica: 
„Nūr, tu neesi viens.” Dievs viņu ieveda Savā klātbūtnē, iedvesmoja un mierināja. Pirms brālis 
Nūrs pieņēmu Jēzu Kristu kā savu Kungu, viņš bija vientuļš, jo starp viņu un Dievu bija siena.

UDK	 27-726.6

Kopkataloga Id: 001095828
Grehems, Billijs. Laimes noslēpums : Jēzus Kalna svētrunā atklātie brīnumi / 
Billijs Grehems. — [Ogres novads] : Viņa Vārds Manī, [2022]. — 97, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: The Secret of Hap-
piness. — ISBN 978-9934-616-06-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nevienam rakstniekam pat desmit tūkstoš lappusēs neizdotos izsmelt Kris-
tus vārdu nozīmi, kas izteikti Kalna svētrunā. B. Grehems skar tikai galvenos jautājumus. Ja lai-
mē redzams gara miers, drošība, miers, prieks un dvēseles apmierinātība, tad Jēzum Kristum 
piederēja augstākā laimes pakāpe… Viņš netiecās pēc izpriecas, pēc pārmērīgas jautrības, pēc 
jokiem. Viņa laime nebija atkarīga no ārējiem apstākļiem. Viņš nebija bagāts materiāli. Viņš dzī-
voja garīgajā līmenī, kas stāv augstāk par pārējiem dzīves apstākļiem. Savus smagos dzīves mo-
mentus Viņš pārdzīvoja mierīgi, nesatricināmi. Kāds bija Viņa noslēpums? To Viņš atklājis šajos 
svētlaimības likumos.

UDK	 27-584

Kopkataloga Id: 001095848
Hills, Herolds. Uzvarētājs un kā par tādu kļūt / Herolds Hills ; no vācu valo-
das tulkojis Jānis Grundmanis. — [Ogres novads] : Viņa Vārds Manī, 2022. — 150, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: How to be 
a Winner. — ISBN 978-9934-616-02-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kurš gan negribētu kļūt uzvarētājs dzīvē? Protams, katrs! Uzvarētājs ir tas, 
kurš vienmēr ir priekšgalā sekotāju pulkam un savāc laurus! Tāds, kuru apbrīno par to, ka viņš 
sasniedz sevišķas lietas, veic neparastus darbus, izkopj neparastas spējas un vienmēr izraisa se-
višķu uzmanību. Kā kļūt par uzvarētāju? Kādēļ jūs nevarat būt uzvarētājs? Nē, jūs to varat! Tieši 
par to būs šī grāmata. Kā iespējams uzvarēt ienaidu, raizes, trūkumu, slimības, pašpārmetumus, 
aprobežotību, bailes, depresiju un visas citu, kas mums piemīt tikai tādēļ, ka esam cilvēki.

UDK	 27-4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095834
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095828
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095848
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Kopkataloga Id: 001092300
Kovaļska, Marija Faustīne. Dienasgrāmata. Dieva žēlsirdība manā dvēselē / 
svētā māsa Marija Faustīne Kovaļska ; no poļu valodas tulkojis Andris Ševels ; 
literārā redaktore Astra Feldmane ; ievadvārdi: Zbigņevs Stankevičš ; mākslinie-
ce Laura Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 2022. — 509, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — (Mieram tuvu grāmata). — Oriģinālnosaukums: Dzienniczek. Miłosier-
dzie Boże w duszy mojej. — ISBN 978-9984-871-96-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Poļu klostermāsa svētā Marija Faustīne Kovaļska (1905-1938) kā Dieva žēl-
sirdības misionāre ir labi pazīstama visā pasaulē. Teologi viņu uzskata par vienu no Baznīcas 
nozīmīgākajām mistiķēm. Ar māsu Faustīni ir saistīta Dieva žēlsirdības kulta izplatīšana. Šo kultu 
raksturo žēlsirdīgā Jēzus svētgleznas godināšana, Dieva Žēlsirdības svētki, kas tiek svinēti pirma-
jā svētdienā pēc Lieldienām, Dieva Žēlsirdības kronītis un lūgšana Žēlsirdības stundā — pulksten 
trijos pēcpusdienā.

UDK	 27-36(438)+27-788(438)

Kopkataloga Id: 001095836
Līce, Rita. Atdzimšana / Rita Līce. — [Ogres novads] : Viņa vārds ir manī, 2022. — 
207, [6] lpp. : portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-616-09-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šo grāmatu R. Līce velta visiem, kas meklē patiesību un Dieva tuvumu, kas 
grib atrast atvieglojumu dvēselēm šajos nemiera un stresa apstākļos, kas grib iegūt mūžīgo dzī-
vību. Grāmatā jūs atradīsiet kādu iepriecu, kādu derīgu graudu, lai satiktu, iepazītu un paliktu 
Dieva tuvumā, paliktu Viņa mīlestībā un svētībā. Dieva vārds mums māca: „Jo tik ļoti Dievs pa-
sauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet 
dabūtu mūžīgo dzīvību”. Dievs savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule 
caur Viņu taptu glābta.

UDK	 27-291+821.174-141

Kopkataloga Id: 001095265
Naīme, Mihails. Mirdada grāmata : neparasts stāsts par templi, kas kādreiz dē-
vēts par Šķirstu / Mihails Naīme ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Pavasare ; lite-
rārā redaktore Ina Eglīte ; dizains: Jānis Sipjagins. — Rīga : Madris, [2022]. — 157, 
[1] lpp. ; 24 cm. — Ziņas par autoru: 156.-157. lpp. — Oriģinālnosaukums: The 
Book of Mirdad. — ISBN 978-9984-31-113-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata vēsta par to, kas ir svarīgs ikvienam: mīlestība un naids, ticība un 
nodevība, laiks un nāve, labais un ļaunais. Autors savij leģendu, mistiku, filozofiju un dzeju spēcī-
gā alegoriskā līdzībā, palīdzot cilvēkiem atklāt dzīves jēgu un sniedzot atbildes uz daudziem jau-
tājumiem. Apbrīnojami, ka galvenais varonis Mirdads runā tieši par tām problēmām, kas cilvēkus 
satrauc arī šobrīd, mudina paskatīties uz notiekošo no cita skatpunkta — ar iejūtību, sapratni un 
mīlestību! Iespējams, grāmatā atradīsiet atbildi uz jautājumu, vai Mirdads bija noslēpumainais 
leģendām apvītā Noasa šķirsta pasažieris…

UDK	 2-58

Kopkataloga Id: 001095831
Rimaševskis, Sergejs. Sirds apgraizīšana / Sergejs Rimaševskis ; no krievu valo-
das tulkojis Miervaldis Zeltiņš. — [Ogres novads] : Viņa Vārds Manī, 2022. — 83, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: Обреза-
ние сердца. — ISBN 978-9934-616-07-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  S. Rimaševska grāmata parāda mums, kā iegūt pilnīgu atbrīvošanu no jebkā-
da lāsta un netaisnības mūsu dzīvē. Tā runā par to, ko Kungs ir sagatavojis tiem kristiešiem, kuru 
sirdis tiks apgraizītas ar neredzamu Svētā Gara skalpeli. Staigāt garīgā uzvarā un brīvībā — tas 
nav dažu labu veiksminieku vai kādu Dieva izredzēto profils, tas ir katra kristieša aicinājums. Vai 
tu uzvarēsi un iemantosi Dieva apsolījumus, vai arī pazaudēsi savu vietu Dieva valstībā?

UDK	 27-4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092300
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095836
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095265
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095831
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Kopkataloga Id: 001094409
Rubenis, Juris. Augot pretī savu iespēju virsotnēm : deviņas nozīmīgas runas / 
Juris Rubenis ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka ; redaktore Ilze 
Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 94, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
31-113-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Valsts ir milzīga dāvana, milzīga iespēja, milzīgs uzdevums. Vienlaikus katra 
valsts ir ļoti trausls veidojums. To mūsdienu pasaulē pamanām aizvien skaidrāk. Šķiet, pašas 
stabilākās valstis var negaidīti sašūpoties, un mēs, neticēdami savām acīm, ieraugām, cik trauslas 
tās piepeši atklājas. Katra valsts ir atkarīga no cilvēku prasmes sadarboties. Bet prasme sadar-
boties izriet no mūsu dvēseles prasmēm. Tāpēc vislabākais, kā mēs varam palīdzēt sev un savai 
valstij, ir darīt visu, lai mēs augtu pretī savu iespēju virsotnēm. Visos iespējamos veidos. Uz to, 
manuprāt, vienmēr mudina labs garīgums. Šīs virsotnes ir kaut kur tepat. Ļoti, ļoti tuvu. Mūsos.” 
(Juris Rubenis).

UDK	 274.5(042.5)

Kopkataloga Id: 001095833
Ten Būma, Korija. Jēzus ir Uzvarētājs un Ienaidnieka uzvarēšana / Korija ten 
Būma. — [Ogres novads] : Viņa Vārds Manī, 2022. — 129, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kris-
tīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: Jesus Is Victor. — ISBN 978-9934-
616-05-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Korija ten Būma bija pasaules mēroga misionāre, kas vairāk nekā divas reizes 
apceļojusi zemeslodi. Viņa ar Kristus vēsti uz lūpām ir pabijusi visos piecos kontinentos. Otrā 
pasaules kara laikā cietusi ieslodzījumu koncentrācijas nometnē par ebreju glābšanu. Grāmata 
satur viņas darba pieredzi un atziņas garīgās atbrīvošanas jomā, kas dziļi pamatojas Dieva Vārdā.

UDK	 27-76-051(492)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094409
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095833
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001094856
Juridiskā koledža. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti / krājuma zinātniskais 
redaktors un priekšvārda autors Dr.iur., Dr.habil.sc.pol. Tālavs Jundzis ; literārā 
redaktore Anita Rudziša. — Rīga : Juridiskā koledža, [2022].

2022. — 320 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — ISSN 1691-
5992. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Raksti pārsvarā latviešu, kā arī 
angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu un valodā.

A n o t ā c i j a :  Juridiskās koledžas 2022. gada zinātnisko rakstu krājums aptver plašas tema-
tikas rakstus gan tiesību un politikas zinātnē, gan vadības zinātnēs, gan ekonomikā un finansēs, 
atspoguļojot krājuma autoru apjomīgo interešu loku, kā arī Juridiskajā koledžā apgūstamo zinā-
šanu un pētījumu virzienu daudzveidību.

UDK	 3/6(082)

Kopkataloga Id: 001089900
Juridiskā koledža. Juridiskās koledžas zinātniskie raksti / krājuma zinātniskais 
redaktors un priekšvārda autors Dr.iur., Dr.habil.sc.pol. Tālavs Jundzis ; literārā 
redaktore Anita Rudziša. — Rīga : Juridiskā koledža, 2022.

2022. — 1 tiešsaistes resurss (321 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
2,79 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Raksti pārsvarā latviešu, kā 
arī angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu un valodā.

UDK	 3/6(082)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001089627
China’s Influence in the Nordic-Baltic Information Environment: Latvia and 
Sweden / Katherine Nichols, Sanda Svetoka, Edward Lucas, Una Aleksandra Bēr-
ziņa-Čerenkova, Egle Klekere, Viking Bohman ; copy editing: Tomass Pildegovi-
čs ; design: Linda Curika ; NATO StratCom COE. — Riga : NATO Strategic Com-
munications Centre of Excellence, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (98 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,52 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā iz-
devuma ISBN 9789934619076. — Bibliogrāfija piezīmēs: 89.-96. lp. — ISBN 978-
9934-619-08-3 (PDF).
UDK	 316.774:32(510)(078.7)+316.776.2(510)(078.7)+ 
	 +316.774:32(474.3)(078.7)+316.776.2(474.3)(078.7)+ 
	 +316.774:32(485)(078.7)+316.776.2(485)(078.7)+32.019.5(510)(078.7)

Kopkataloga Id: 001089647
Esi medijpratīgs! : mācību stundu plāni un uzdevumi / redaktore Klinta Ločme-
le ; pedagoģijas konsultante Zanda Rubene ; literārā redaktore Linda Kalniņa ; 
dizains: SIA „Riddhi”. — Rīga : LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko 
pētījumu institūts, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (79 lp., PDF) : ilustrācijas, ta-
bulas ; 17,99 MB. — Autori: Jana Altenberga, Baiba Holma, Līva Kalnača, Ansis 
Klintsons, Svjatoslavs Kotovs, Kristīne Liepiņa, Klinta Ločmele, Endija Pirante, 
Velta Skolmeistere, Vita Zelče, Marita Zitmane. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 
978-9934-23-603-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Autoru grupa ir izveidojusi 15 mācību stundu plānus un vienu izvērstu uzde-
vumu daudzveidīgu medijpratības aspektu attīstībai. Tie pielāgojami dažādām mācību jomām — 
visbiežāk tie paredzēti kā iederīgi sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, bet vairāk vai mazāk 
attiecināmu saturu varēs atrast arī valodu, tehnoloģiju, kultūras un pašizpausmes mākslā un 
dabaszinību mācību jomu skolotāji. Mācību stundām norādīta iespējamā mērķgrupa, proti, tie ir 
7.-9. vai 10.-12. klases skolēni, taču saturu var pielāgot pēc nepieciešamības.

UDK	 316.774:37(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094856
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089900
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089627
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089647
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Kopkataloga Id: 001089642
Hassain, Jon. Disinformation in Democracies: Improving Societal Resilience to 
Disinformation / Jon Hassain ; editor Leonie Hayden ; design Karlis Ulmanis ; 
NATO StratCom COE. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excel-
lence, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : ilustrācijas ; 7,33 MB. — Biblio-
grāfija: 35.-36. lp. — ISBN 978-9934-619-12-0 (PDF).
UDK	 316.774:004.738.5(078.7)+077.5(078.7)

Kopkataloga Id: 001094466
Hassain, Jon. Disinformation in Democracies: Improving Societal Resilience to 
Disinformation / Jon Hassain ; editor Leonie Hayden ; design: Karlis Ulmanis ; 
NATO StratCom COE. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excel-
lence, 2022. — 36 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 35.-36. lpp. — ISBN 
978-9934-619-11-3 (brošēts).
UDK	 316.774:004.738.5(078.7)+077.5(078.7)

Kopkataloga Id: 001087235
Ilves, Anete. Romu situācija Latvijā : pētījums, Rīga, 2021/2022 / Anete Ilves, 
Kristīna Freiberga, Kitija Dragune ; Latvijas Republikas Tiesībsargs. — Rīga : Lat-
vijas Republikas Tiesībsargs, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (53 lp., PDF) : tabulas ; 
606,00 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Latvijas iedzīvotāju skaits 2021. gada sākumā bija 1893223 iedzīvotāju, no 
kuriem 4838 bija romi. Tiesībsargs par vienu no 2021./2022. gada tēmām izvēlējies izpētīt romu 
situāciju Latvijā pašvaldību kontekstā. Pētījumā skaidrots, vai un kā norit sadarbība starp romu 
mediatoriem vai romu nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām. Ir analizēta informācija 
par romu bērnu izglītību, sociālajiem jautājumiem (mājoklis un sociālā palīdzība), romu nodar-
binātību un sniegti labās prakses piemēri no pašvaldībām.

UDK	 316.347(=214.58)(474.3)

Kopkataloga Id: 001079111
Kā neapmaldīties nākotnē? : piederības un līdzdalības loma demokrātiskas sa-
biedrības stiprināšanā Latvijā / Māris Andžāns, Armands Astukevičs, Ieva Bērzi-
ņa, Anna Broka, Intars Birziņš, Jānis Buholcs, Gatis Krūmiņš, Agnese Dāvidsone, 
Liene Ločmele, Vineta Silkāne, Katrīne Kūkoja, Feliciana Rajevska, Jānis Šiliņš ; 
redkolēģija: Gatis Krūmiņš (sastādītājs, zinātniskais redaktors), Māris Andžāns, 
Vineta Silkāne, Feliciana Rajevska ; zinātniskie recenzenti: Aija Lulle, Juris Pup-
čenoks un Inna Šteinbuka ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Renā-
te Kārkliņa ; Vidzemes augstskola, Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2021]. — 367 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Grāmatas 
noformējumam izmantotas Inta Kalniņa un Jāņa Jurjāna fotogrāfijas. — Biblio-
grāfija: 332.-351. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-29-019-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir par mums — par Latvijas sabiedrību visā tās daudzveidības un 
pretrunīguma krāšņumā. Tā ir pārdomu grāmata tiem, kuriem nav vienaldzīga mūsu valsts un tās 
nākotne. Izdevumā ir sniegts ieskats Latvijas sabiedrības attīstībā kopš 20. gadsimta sākuma, pa-
dziļināti analizēta mūsu valsts sabiedrība kopš Latvijas iestāšanās ES, un no lokālās, nacionālās 
un pārnacionālās dimensijas aplūkoti identitātes un piederības izjūtas fenomeni. Liela uzmanība 
pievērsta līdzdalības lomai, un ir iekļautas rīcībpolitikas rekomendācijas.

UDK	 316.3(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089642
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094466
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087235
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001079111
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Kopkataloga Id: 001096234
Kā neapmaldīties nākotnē? : piederības un līdzdalības loma demokrātiskas sa-
biedrības stiprināšanā Latvijā / Māris Andžāns, Armands Astukevičs, Ieva Bērzi-
ņa, Anna Broka, Intars Birziņš, Jānis Buholcs, Gatis Krūmiņš, Agnese Dāvidsone, 
Liene Ločmele, Vineta Silkāne, Katrīne Kūkoja, Feliciana Rajevska, Jānis Šiliņš ; 
redkolēģija: Gatis Krūmiņš (sastādītājs, zinātniskais redaktors), Māris Andžāns, 
Vineta Silkāne, Feliciana Rajevska ; zinātniskie recenzenti: Aija Lulle, Juris Pup-
čenoks un Inna Šteinbuka ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Renā-
te Kārkliņa ; Vidzemes augstskola, Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (372 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 42,9 MB. — Grāmatas noformējumam izmantotas Inta Kalniņa un Jāņa 
Jurjāna fotogrāfijas. — Bibliogrāfija: 334.-354. lp. — Teksts latviešu valodā, kop-
savilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-29-020-6 (PDF).
UDK	 316.3(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001089620
Kertysova, Katarina. When 5G Meets AI: Next Generation of Communication 
and Information Sharing / Katarina Kertysova ; contributors: Gundars Bergma-
nis-Korāts, Gabriella Gricius ; copy editing: Leonie Haiden ; design: Linda Curi-
ka ; NATO StratCom COE. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of 
Excellence, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (23 lp., PDF) ; 3,20 MB. — Bibliogrāfija: 
19.-22. lp. — ISBN 978-9934-619-04-5 (PDF).
UDK	 316.776.2

Kopkataloga Id: 001094470
Kertysova, Katarina. When 5G Meets AI: Next Generation of Communication 
and Information Sharing / Katarina Kertysova ; contributors: Gundars Bergma-
nis-Korāts, Gabriella Gricius ; copy editing: Leonie Haiden ; design: Linda Curika ; 
NATO StratCom COE. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excel-
lence, 2021. — 22 lpp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 19.-22. lpp. — ISBN 978-9934-619-
03-8 (brošēts).
UDK	 316.776.2

Kopkataloga Id: 001089625
The Role of AI in the Battle Against Disinformation / Alfonsas Juršėnas, Kasparas 
Karlauskas, Eimantas Ledinauskas, Gediminas Maskeliūnas, Donatas Rondoman-
skas, Julius Ruseckas ; contributor Luke Urbonavicius ; design: Kārlis Ulmanis ; 
NATO StratCom COE. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excel-
lence, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,28 MB. — 
Bibliogrāfija: 30.-33. lp. — ISBN 978-9934-619-06-9 (PDF) ; ISBN 9789934619052 
(kļūda).
UDK	 316.772.5

Kopkataloga Id: 001094468
The Role of AI in the Battle Against Disinformation / Alfonsas Juršėnas, Kasparas 
Karlauskas, Eimantas Ledinauskas, Gediminas Maskeliūnas, Donatas Rondoman-
skas, Julius Ruseckas ; contributor Luke Urbonavicius ; design: Kārlis Ulmanis ; 
Nato StratCom COE. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excel-
lence, 2022. — 34 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 31.-34. lpp. — 
ISBN 978-9934-619-05-2 (brošēts).
UDK	 316.772.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096234
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089620
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094470
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089625
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094468
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32  Politika

Kopkataloga Id: 001093020
Jēkabsons, Ēriks. Valstsvīrs Voldemārs Roberts Zāmuels / Ēriks Jēkabsons ; 
atbildīgā redaktore Evija Krūmiņa. — Rīga : Jumava, [2022]. — 198 lpp., 16 ne-
numurētas lp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-20-573-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zāmuela darbība 1917. gadā, jo īpaši Valkas periodā, ir ne vien pašaizliedzīga, 
bet arī drosmīga un ļoti riskanta — Latvijas neatkarības idejas pārveide konkrētos dokumentos, 
organizatoriskās struktūras izveide un tās vadīšana — bez tā 1918. gada 18. novembris nebū-
tu iespējams. Ērika Jēkabsona monogrāfija, cerams, veicinās zināšanas un interesi par unikālo, 
Latvijai tik nozīmīgo personību. Protams, Zāmuels būtu pelnījis pienācīgu piemiņas vietu, viņa 
iemūžināšanu ielu nosaukumos un lielāku uzmanību skolu mācību grāmatās.

UDK	 32(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001094474
Roșa, Victoria. Taking Stock of the Republic of Moldova — Euro-Atlantic Coope-
ration: 30 Years of Independence and Democratic Transition / Victoria Rosa ; ed-
itor Žaneta Ozoliņa ; English language editor Katrīna Baltmane ; cover design: 
Laura Benga. — [Rīga] : Latvian Transatlantic Organisation, 2022. — 31 lpp. : dia-
grammas ; 21 cm. — (The Rīga Conference Policy Brief, ISSN 2661-5797). — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 32(478)

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

Kopkataloga Id: 001094477
Gvineria, Shota. The Hybrid Challenge to Euro-Atlantic Security / Shota Gvine-
ria ; editor Žaneta Ozoliņa ; English language editor Katrīna Baltmane ; cover 
design: Laura Benga. — [Rīga] : Latvian Transatlantic Organisation, [2022]. — 
35 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (The Rīga Conference Policy Brief, ISSN 2661-
5797). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 327

Kopkataloga Id: 001094476
Ionatamishvili, Konstantin. Georgia and the Three Seas Initiative: Perspectives 
of Cooperation / Konstantin Ionatamishvili ; editor Žaneta Ozoliņa ; English lan-
guage editor Katrīna Baltmane ; cover design: Laura Benga. — [Rīga] : Latvian 
Transatlantic Organisation, 2022. — 27 lpp. ; 21 cm. — (The Rīga Conference Poli-
cy Brief, ISSN 2661-5797). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 327(479.22)

332  Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 001094418
Amoliņa, Iveta. Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšana : rokas-
grāmata / Iveta Amoliņa, Armands Puķītis, Sanda Lapuķe ; zinātniskā redakto-
re Dr.oec. Ineta Geipele ; recenzenti: Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Inga 
Cerbule ; literārā redaktore Inga Gulbe ; vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2022. — 104 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934227820. — Bibliogrāfija: 99.-104. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-781-3 (iesiets).
UDK	 332.012.334(474.3)(035)+347.235(474.3)(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093020
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094474
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094477
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094476
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094418
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336  Finanses

Kopkataloga Id: 001084849
Briņķe, Anete. Consumer Spending in the Covid-19 Pandemic: Evidence from 
Card Transactions in Latvia / Anete Briņķe, Ludmila Fadejeva, Boriss Siliverstovs, 
Kārlis Vilerts. — Riga : Latvijas Banka, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,80 MB. — (Discussion Paper / Lat-
vijas Banka ; 2022/1). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 
26.-28. lp. — ISBN 978-9934-578-42-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījumā analizēta patēriņa reakcija uz Covid-19 pandēmiju Latvijā, izman-
tojot Latvijas Bankas rīcībā esošos karšu norēķinu datus. Galvenie secinājumi — pirmkārt, karšu 
norēķinu aktivitāte būtiski samazinājās visos trijos pandēmijas viļņos. Otrkārt, patēriņa reakcija 
uz Covid-19 pandēmiju dažādās nozarēs bija ļoti atšķirīga un šī situācija nebija viendabīga visos 
pandēmijas viļņos, ņemot vērā atšķirīgos ierobežojumus. Treškārt, tirgotājiem, kuriem periodā 
pirms pandēmijas bija lielāks tiešsaistes darījumu īpatsvars, pandēmijas otrā un trešā viļņa laikā 
klājās labāk.

UDK	 336.778(474.3)(047.31)+330.567.2(474.3)(047.31)

Kopkataloga Id: 001094868
Stučka, Malvīne. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas Baltijas jūras reģio-
na valstīs : apskats, 2022. gada maijs / Malvīne Stučka ; Saeimas Analītiskais die-
nests. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2022. — 12 lpp. : diagrammas, tabula ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 12. lpp. — ISBN 978-9934-598-29-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Eiropas vietējo pašvaldību hartā ir paredzēta atbalsta sniegšana pašvaldī-
bām, lai novērstu to nevienlīdzību. Viens no atbalsta veidiem pašvaldībām ir finanšu izlīdzinā-
šana, kas saistīta ar finanšu resursu pārdali no valsts vai citu pašvaldību avotiem. Tas palīdz ne 
tikai mazināt nevienlīdzību, bet arī nodrošināt stabilu finanšu plānošanu gadījumos, kad mainās 
pašvaldību ieņēmumi.

UDK	 336.11(4)

Kopkataloga Id: 001095264
Stučka, Malvīne. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas Baltijas jūras reģio-
na valstīs : apskats, 2022. gada maijs / Malvīne Stučka ; Saeimas Analītiskais die-
nests. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (12 lp., 
PDF) : diagrammas, tabula ; 885,39 KB. — Bibliogrāfija: 12. lp. — ISBN 978-9934-
598-30-2 (PDF).
UDK	 336.11(4)

338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un 
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Kopkataloga Id: 001088019
Šarma, Ručīrs. 10 noteikumi veiksmīgām valstīm : ceļvedis pasaules ekonomi-
kā / Ručīrs Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; Ivara Vimbas vāka 
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava, 
[2022]. — 199 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: [173.]-
178. lpp. un rādītājs: 179.-199. lpp. — Oriģinālnosaukums: The 10 Rules of Suc-
cessful Nations. — ISBN 978-9934-20-570-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Desmit noteikumi veiksmīgām valstīm” ir modinātājzvans ekonomistiem, 
kas nespēja paredzēt nevienu no nesenajām krīzēm, tostarp arī 2008. gada kataklizmu. Grāmata 
sniedz novatoriskas atziņas par veiksmīgu valstu politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem 
ieradumiem. Aplūkojot valstu demogrāfiju, politisko stabilitāti, nevienlīdzību, inflāciju, investīci-
ju līmeni, valūtas riskus, parādus un ģeogrāfisko stāvokli, Ručīrs Šarma analizē iemeslus, kāpēc 
dažas valstis kļūst bagātākas, turpretī citas piedzīvo neveiksmi pasaules ekonomikā.

UDK	 338.27+330.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001084849
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094868
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095264
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088019
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338(474.3)  Latvijas ekonomika

Kopkataloga Id: 001089736
Latvijas spēks ilgi pastāvēt : kolektīvā zinātniskā monogrāfija / Dr.habil.oec. 
Baibas Rivžas redakcijā ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Elīna Konstantinova, 
Dr.oec. Tatjana Volkova, Dr. Astrida Miceikienė ; atbildīgā redaktore Ausma Mu-
kāne ; mākslinieks Jānis Rožukalns ; priekšvārds: Ivars Kalviņš ; ievads: Baiba 
Rivža, Ausma Mukāne. — [Rīga] : Latvijas Zinātņu akadēmija ; [Jelgava] : Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte, 2022. — 479 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
kartes, portreti, tabulas ; 25 cm. — Monogrāfija sagatavota, balstoties uz Valsts 
pētījumu programmas „Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgt-
spējai” projektā „Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi un to risinājumi 
starptautiskā kontekstā” (Interframe-LV) veikto pētījumu rezultātiem. — Biblio-
grāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-392-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  INTERFRAME-LV mērķis — novērtēt tautsaimniecības un sabiedrības mo-
deļa atbilstību globālo un eiropeisko procesu kontekstā; formulēt vēlamā tautsaimniecības un 
sabiedrības modeļa raksturīgākās iezīmes, kas risinātu Latvijas valsts iekšējo un ārējo drošību un 
tās pastāvēšanas ilgtspēju; salīdzināt esošā un vēlamā tautsaimniecības un sabiedrības modeļa 
kopējās un atšķirīgās iezīmes, kas uzrādītu vērtību un rīcības pārmantojamības un radikalizāci-
jas vēlamos virzienus un to sabalansētības iespējas; izvirzīt vadlīnijas Latvijas valsts ilgtspējai 
perspektīvā, izceļot galvenos rīcības modeļus globālo procesu apstākļos, un izstrādāt tālākās at-
tīstības scenāriju.

UDK	 338(474.3)(082)+316.42(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001089835
Strength of Latvia for the Long-term Development : collective scientific mono-
graph / editor-in-chief Baiba Rivža ; scietific reviewer: Dr.oec. Elīna Konstanti-
nova, Dr.oec. Tatjana Volkova, Dr. Astrida Miceikienė ; editor-in-charge Ausma 
Mukāne ; translator Sandris Ancāns ; graphic designer Jānis Rožukalns ; fore-
word: Ivars Kalviņš ; introduction: Baiba Rivža, Ausma Mukāne. — [Rīga] : Latvi-
an Academy of Sciences ; [Jelgava] : Latvia University of Life Sciences and Tech-
nologies, 2022. — 480 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 
25 cm. — Monogrāfija sagatavota, balstoties uz Valsts pētījumu programmas 
„Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektā „Latvi-
jas mantojums un nākotnes izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontek-
stā” (Interframe-LV) veikto pētījumu rezultātiem. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā. — 
ISBN 978-9984-48-394-8 (iesiets).
UDK	 338(474.3)(082)+316.42(474.3)(082)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001094972
Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija. 2021. gada 11. septembra Va-
rakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanas : normatīvie doku-
menti / Centrālā vēlēšanu komisija. — Rīga : Centrālā vēlēšanu komisija, 2021. — 
63 lpp. ; 27 cm.
UDK	 342.8(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089736
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089835
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094972
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Kopkataloga Id: 001094945
Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija. 2021. gada 5. jūnija pašval-
dību vēlēšanas : normatīvie dokumenti / Centrālā vēlēšanu komisija. — Rīga : 
Centrālā vēlēšanu komisija, 2021. — 63, [1] lpp. ; 27 cm.
UDK	 342.8(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001095823
Priekulis, Jānis. Senāts lasa Satversmi : Satversme Senāta atziņās / apkopojumu 
autori: Dr.iur. Jānis Priekulis, Dr.iur. Jānis Pleps, Anita Zikmane ; redaktores: Ras-
ma Zvejniece, Anita Zikmane ; dizains: Līga Kuplā. — Rīga : Latvijas Republikas 
Augstākā tiesa, 2022. — 288 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-9102-0-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2022. gadā aprit 100 gadi kopš Latvijas valsts pamatlikuma — Latvijas Re-
publikas Satversmes — pieņemšanas un spēkā stāšanās. Grāmatā ietverti divi Senāta atziņu 
apkopojumi — starpkaru Latvijas Senāta prakse Satversmes piemērošanā un mūsdienu Senāta 
atziņas tiesu nolēmumos. Izdevums ļauj ielūkoties vēsturē un saskatīt juridiskās domas manto-
jumu šodienas Senāta nolēmumos. Grāmatā apkopotas Senāta atziņas par Satversmes normu 
piemērošanu un interpretāciju. Jo īpaši vērtīgas ir tās, kurās Senāts risinājis tiesiskos strīdus, 
tieši atsaucoties uz Satversmi, tādējādi labojot normatīvajā regulējumā atklātos trūkumus.

UDK	 342.4(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001095252
Priekulis, Jānis. Senāts lasa Satversmi : Satversme Senāta atziņās / apkopoju-
mu autori: Dr.iur. Jānis Priekulis, Dr.iur. Jānis Pleps, Anita Zikmane ; redaktores: 
Rasma Zvejniece, Anita Zikmane ; dizains: Līga Kuplā. — Rīga : Latvijas Repub-
likas Augstākā tiesa, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (288 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
5,87 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-9102-1-0 (PDF).
UDK	 342.4(474.3)(094)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 001094417
Valsts robežsardzes koledža vakar, šodien, rīt… / M. Petrušins, D. Kupcāne, D. Za-
riņa, D. Lomanovska, A. Gajevska, U. Barkāns, J. Gaigalniece-Zelenova, Z. Ruskule ; 
māksliniece K. Greidāne ; tulkotāji: M. Žukova, I. Madžule, M. Spridzāns. — [Rē-
zekne] : Valsts robežsardzes koledža, [2022]. — 119 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
22×31 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8388-8-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  2022. gada jūnijā Valsts robežsardzes koledža atzīmē dibināšanas 30. gada-
dienu. Grāmata ir vizualizēta atskaite par to, kā koledža veidojās, attīstījās un mainījās, un kāda 
tā ir tagad — moderna, prestiža, mūsdienu izaicinājumiem atbilstoša un uz attīstību tendēta iz-
glītības iestāde.

UDK	 351.746.1:378.6(474.384.2)+378.6:351.746.1(474.384.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094945
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095823
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095252
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094417
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355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 001095132
Vuškāns, Dainis. Starp ērkšķiem un… zvaigznēm : NBS orķestra vadītāja un 
pulkvežleitnanta stāsts / Dainis Vuškāns ; mākslinieks Indulis Martinsons ; li-
terārais redaktors Oskars Lapsiņš. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 431 lpp. : 
diagramma, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Personu rādītājs: 410.-[416.] lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-29-072-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atvaļināts Nacionālo Bruņoto spēku virsnieks D. Vuškāns savienoja militā-
ro dienestu un mūziku. Militārā mūzika eļļo un dziedē karavīru dvēseles. Tai jāspēj iedvesmot, 
aizkustināt un piepildīt ar patriotismu. NBS orķestra vadītājs D. Vuškāns darbojies, lai atjaunotu 
Latvijas armijas militārās mūzikas vēsturiskās tradīcijas. Grāmata palīdzēs atcerēties visdažā-
dākās epizodes no dienesta „līkločiem” un saglabās informāciju par vēstures periodu Latvijas 
militāro orķestru attīstībā.

UDK	 355.082(474.3)(092)+785.13

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001094354
Baļčūne, L. Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestādes „Ābecītis” pašvēsture / L. Baļ-
čūne, V. Jonīte, A. Vilcāne. — [Cēsu novads] : Sava grāmata, 2022. — 250 lpp. : fak-
simili, ilustrācijas, plāni, portreti ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 248.-249. lpp. — ISBN 
978-9934-604-63-8 (iesiets).
UDK	 373.24(474.362.2)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095132
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094354
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001094371
Irbe, Iveta. Dabaszinības 3. klasei : mācību materiāls / Iveta Irbe, Daila Zēber-
ga ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2022]. — 85, [3] lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
2022. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9984-46-448-0 (brošēts).
UDK	 5(076)+5(075.2)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001094862
Delesa-Vēliņa, Māra. Empirical Likelihood Method for a Location Parameter 
Using Some Robust Estimators : doctoral thesis submitted for the degree of doc-
tor of mathematics, subfield of probability theory and mathematical statistics / 
Māra Delesa-Vēliņa ; supervisor Dr.math. Jānis Valeinis ; reviewers: Ph.D. Mihai 
Giurcanu, Ph.D. Tõnu Kollo, Dr.habil.math. Aleksandrs Šostaks ; University of Lat-
via. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Rīga : [izdevējs nav zi-
nāms], 2022. — 102 lp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 98.-101. lp.
UDK	 519.23(043)

Kopkataloga Id: 001094789
Delesa-Vēliņa, Māra. Empirical Likelihood Method for a Location Parameter Us-
ing Some Robust Estimators : summary of doctoral thesis submitted for the de-
gree of doctor of mathematics, subfield of probability theory and mathematical 
statistics / Māra Delesa-Vēliņa ; supervisor Dr.math. Jānis Valeinis ; reviewers: 
Ph.D. Mihai Giurcanu, Ph.D. Tõnu Kollo, Dr.habil.math. Aleksandrs Šostaks ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Rīga : Uni-
versity of Latvia, 2022. — 44 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
41.-43. lpp. — ISBN 978-9934-18-781-0 (brošēts).
UDK	 519.23(043)

Kopkataloga Id: 001094790
Delesa-Vēliņa, Māra. Empīriskās ticamības metode lokācijas parametram, 
balstoties uz dažiem robustiem novērtētājiem : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai matemātikas nozarē, apakšnozare: varbūtību teorija un 
statistika / Māra Delesa-Vēliņa ; darba zinātniskais vadītājs Dr.math. Jānis Valei-
nis ; darba recenzenti: Ph.D. Mihai Giurcanu, Ph.D. Tõnu Kollo, Dr.habil.math. 
Aleksandrs Šostaks ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas 
fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 44 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 41.-43. lpp. — ISBN 978-9934-18-779-7 (brošēts).
UDK	 519.23(043)

Kopkataloga Id: 001086846
Valsts izglītības satura centrs. Skaitļu teorijas elementi : specializētā kursa 
programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja Maruta Avotiņa ; 
recenzente Baiba Āboltiņa ; zinātniskā recenzente Dace Kūma ; Valsts izglītības 
satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes 
resurss (50 lp., PDF) : tabulas ; 2,21 MB. — ISBN 978-9934-24-060-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Specializētā kursa „Skaitļu teorijas elementi” programmas paraugs ir vei-
dots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 „Noteiku-
mi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu 
paraugiem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus matemātikas mācību jomā 
augstākajā mācību satura apguves līmenī.

UDK	 511(073)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094371
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094789
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094790
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086846
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53  Fizika

Kopkataloga Id: 001087501
Fizika I. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidējai izglītībai / Uldis Dzērve, 
Larisa Koroševska, Elza Liniņa, Anda Priedīte, Anita Vēciņa, Valdis Zuters ; recen-
zenti: Lolita Jonāne un Voldemārs Muižnieks ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta 
arhīva datne, ZIP) ; 25,46 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 225,56 KB). — ZIP datnē atro-
dami materiāli PDF un MS Word formātos. — ISBN 978-9934-597-66-4.
UDK	 53(075.3)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001095549
Leduskrasts, Kaspars. Starpmolekulārās mijiedarbības cietvielu luminoforu iz-
strādē : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, 
apakšnozare: organiskā ķīmija / Kaspars Leduskrasts ; darba vadītājs Dr.chem. 
Edgars Sūna ; darba recenzenti: Dr.chem. Pāvels Arsenjans, Dr.chem. Kaspars 
Traskovskis, Dr.chem. Arri Priimägi ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 40 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934188480. — 
Bibliogrāfija: 37.-40. lpp. — ISBN 978-9934-18-847-3 (brošēts).
UDK	 547.1’18:535.37(043)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 001094810
Haskels, Deivids. Neizzinātais mežs / Deivids Haskels ; no angļu valodas tul-
kojusi Ilze Kreišmane ; atbildīgā redaktore Signe Krūzkopa. — Rīga : Jumava, 
[2022]. — 263, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. — Bib-
liogrāfija: 241.-257. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 258.-262. lpp. — Oriģinālnosau-
kums: The Forest Unseen. — ISBN 978-9934-20-237-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autors izvēlējies savas augstskolas tuvumā nelielu sena meža gabalu, ko no-
saucis par mandalu, uzskatot mežu par Dabas mākslas darbu. „Šī grāmata ir meža cildinājums”, 
viņš raksta. Gada ritumā vērota dzīve mežā. Autors aprakstījis mandalas augu valsti — sākot 
ar ķērpjiem un sūnām, aprakstot krāšņās papardes, košos pavasara ziedaugus, kas tver gaismas 
starus, kamēr nav salapojuši koki, hikorijas un kļavas, kas dominē mandalā. Mandalā valda ie-
dzimtības un apstākļu noteiktās likumsakarības. Autors mūs izglīto augu fizioloģiskajās norisēs.

UDK	 574.4(736.8)+630*15(736.8)+630*18(736.8)

Kopkataloga Id: 001088275
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). Bio-
loģijas sekcija. Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība : referātu tēžu krā-
jums : Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference, bioloģijas 
sekcijas apakšsekcija / atbildīgais par izdevumu Dr.biol. Ivars Druvietis ; Latvijas 
Universitāte. Bioloģijas fakultāte. Hidrobioloģijas katedra. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) : ilustrācijas ; 890,44 KB. — 
Bibliogrāfija tēžu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 574.5(062)+574.5(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087501
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095549
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094810
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088275
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Kopkataloga Id: 001094348
Nagle, Erika. Vai mēs esam pienenes radinieki? / Erika Nagle. — Cēsis : Sava 
grāmata, 2022. — 47 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — „Grāmatā izmantoti 
attēli un zīmējumi no interneta resursiem”—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-
9934-604-75-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Par ko ir grāmata? Tā ir par visbūtiskāko mūsu dzīvē. Tā ir par to, kas mēs 
esam, kādi mēs esam, kāpēc mēs esam tādi vai citādi. Grāmata ievedīs jūsu bērnus tādā pasaulē, 
par kuras esamību pat mēs, pieaugušie, reti aizdomājamies. Tā ļaus saprast, kā mēs ar neredza-
mu dzīparu esam saistīti ar vecākiem, bērniem, brāļiem, māsām un ar ikvienu dzīvu būtni, kas 
dzīvo uz Zemes”, saka profesore Erika Nagle.

UDK	 575(02.053.2)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001088268
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). Bio-
loģijas sekcija. Zoology and Animal Ecology : abstract book : University of Latvia 
80th Scientific Conference, 3 February 2022, Nature House University of Latvia / 
sastādīja Gunita Deksne ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Lat-
vijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (28 lp., PDF) ; 546,10 KB. — No-
saukums un programma angļu un latviešu valodā, raksti angļu valodā.
UDK	 59(062)+591.5(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094348
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088268
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001093790
Bayramli, Aygun. 8 Weeks of Color Therapy : mindfulness-based stress re-
duction / author and illustrator Aygun Bayramli. — [Rīga] : [Aygun Bayramli], 
[2022]. — 35 nenumurētas lp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-
23-623-5 (spirāliesējums).
UDK	 615.85+159.937.51

Kopkataloga Id: 001095272
Ķeviņš, Aldis. Ar uzticēšanos / dziednieks Aldis Ķeviņš ; pierakstījusi un rediģē-
jusi Ilze Ķeviņa ; vāku zīmēja Liene Batare pēc Ilzes Ķeviņas vīzijas akvareļa ; par 
izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2022].

3. daļa, Baltais aplis. — 222, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, 
portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-614-08-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dziednieks A. Ķeviņš grāmatā stāsta par Indiju, par spēka vietām Latvijā un 
par cilvēku garīgo izaugsmi, apvienojoties „Baltā apļa” biedrībā. Grāmatas otrajā daļā autors stās-
ta arī par sava tēva Ulda Ķeviņa gaitām kara laikā un izsūtījumā, un par tēva grūtās dzīves laikā 
iegūto viedumu. Šie stāsti vedina aizdomāties par dzimtas spēku un īpašajām dāvanām, kas kā 
instrumenti tiek nodoti no paaudzes paaudzē, lai pildītu noteiktu uzdevumu Cilvēces labā.

UDK	 615.85(474.3)+615.89(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001094817
Lāriņš, Viesturs. Sporta medicīna : teorija un prakse / Viesturs Lāriņš ; zinātnis-
kie recenzenti: PhD Oskars Kalējs, PhD Signe Tomsone ; atbildīgā redaktore Kris-
tīne Lapiņa ; ilustrācijas: Niklāvs Romeiko ; foto: Juris Zīģelis. — Rīga : Jumava, 
[2022]. — 311 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-20-585-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laikā, kad lielu daļu iedzīvotāju raksturo nepietiekamas fiziskās aktivitātes, 
kas ir nozīmīgs riska faktors nopietnām hroniskām slimībām un iedzīvotāju mirstībai, ir būtis-
ki akcentēt fizisko aktivitāšu, t.sk. sporta nodarbību, lomu veselības veicināšanā un uzturēšanā 
visdažādākajās iedzīvotāju grupās. Izpratne par sporta medicīnas pamatiem faktiski ir nepie-
ciešama plašam veselības aprūpes un sporta zinātnes speciālistu lokam un profesora V. Lāriņa 
grāmata kalpos speciālistiem kā nozīmīgs izziņas avots mācību procesā un ikdienas darbā.

UDK	 61:796

Kopkataloga Id: 001095905
Puga, Lizete. Ēstprieks : veselīga uztura ceļvedis ģimenei / Lizete Puga, Jēkabs 
Naumovs, Ilze Mežraupe ; redaktore Zane Tilaka ; foto: Mareks Gaidamovičs, Mā-
ris Kiseļovs. — [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2022]. — 191, [1] lpp. : ilustrā-
cijas, portreti, tabulas ; 26 cm. — „+ēdienkarte 10 dienām”—Uz vāka. — ISBN 
978-9934-9099-0-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Veselīga uztura kustība „Ēstprieks” radīta ar mērķi nodrošināt ar garšīgu un 
veselīgu uzturu Bērnu slimnīcas mazos pacientus, kā arī bagātināt sabiedrības zināšanas vese-
līgas ēšanas paradumiem. Daudzveidīgs ēdiens, skaists galds, pozitīva gaisotne un kopīgs laiks 
maltītes baudīšanai veicina veselīgāku ēšanas kultūru. Grāmata sniedz informāciju par to, kas ir 
veselīgs uzturs, kā to ieviest ikdienā un kā novērst dažādus ēšanas traucējumus. Balstoties uz šo 
teoriju, arī izveidota 10 dienu ēdienkarte, kas palīdzēs saplānot maltītes un vienkārši pagatavot 
veselīgus ēdienus visai ģimenei.

UDK	 613.22(083.12)+641.562(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093790
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095272
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094817
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095905
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Kopkataloga Id: 001094312
Rjuhova, Irina. Ēdiens. Miegs. Mīlestība : ko vēlas jūsu mazulis, un kā viņam to 
sniegt / Irina Rjuhova ; atbildīgās redaktores: Jūlija Vanka, Jūlija Melngaile ; tul-
kojums no krievu valodas: Skrivanek ; vāka dizains: Sava grāmata. — [Rīga] : Eko 
Mammas, [2022]. — 285 lpp. : tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 262.-285. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Еда. Сон. Любовь. — ISBN 978-9934-604-61-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ikviens vecāks vēlas mazuli uzaudzināt veselu un laimīgu. Kas tam ir ne-
pieciešams? Trīs vissvarīgākās lietas, kas piepilda mazā cilvēciņa dzīvi pirmajos dzīves gados, 
ir ēdiens, miegs un mīlestība. Tās ir jebkura cilvēka pamatvajadzības, jo īpaši mazuļa, kurš tikko 
ienācis mūsu pasaulē. Mātes instinkts — tā ir beznosacījuma mīlestība, bet bērniņa aprūpe un 
zīdīšana ir jāiemācās. Kā saprast, vai bērnam pietiek piena? Kāpēc mazais raud un neguļ? Kā 
nepazust šajā plūsmā un kā izprast mazuļa vajadzības?

UDK	 613.952+616-053.2

620  Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli. 
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Kopkataloga Id: 001094855
Silinevicha, Veronika. Development of Electricity Demand Response Mecha-
nism for Renewable Integration and Consumer Engagement in Latvia : doctoral 
thesis for obtaining a doctoral degree „doctor of science (Ph.D.)”, sector — eco-
nomics and business, sub-sector — regional economics / Veronika Silinevicha ; 
supervisor of the doctoral thesis Dr.oec. Inna Stecenko ; scientific advisor Ph.D. 
Kristīna Mahareva ; Rīga Stradiņš University. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 
2022. — 165 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 141.-
149. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu 
valodā.
UDK	 620.9(474.3)(043)+339.13:621.31(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001094852
Silinevicha, Veronika. Development of Electricity Demand Response Mecha-
nism for Renewable Integration and Consumer Engagement in Latvia : summary 
of the doctoral thesis for obtaining a doctoral degree „doctor of science (Ph.D.)”, 
sector — economics and business, sub-sector — regional economics / Veronika 
Silinevicha ; supervisor of the doctoral thesis Dr.oec. Inna Stecenko ; scientific ad-
visor Ph.D. Kristīna Mahareva ; official reviewers: Dr.oec. Anželika Berķe-Berga, 
Dr.oec. Maija Šenfelde, Dr.oec. Ewa Latoszek ; Rīga Stradiņš University. — Riga : 
[Rīga Stradiņš University], 2022. — 90 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 88.-90. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 620.9(474.3)(043)+339.13:621.31(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001094850
Siliņeviča, Veronika. Elektroenerģijas pieprasījuma reakcijas mehānisma at-
tīstības veicināšana ar atjaunīgo energoresursu integrāciju un patērētāju iesais-
ti Latvijā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda „zinātnes 
doktors (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšno-
zare — reģionālā ekonomika / Veronika Siliņeviča ; darba vadītāja Dr.oec. Inna 
Stecenko ; zinātniskā konsultante Ph.D. Kristīna Mahareva ; oficiālie recenzenti: 
Dr.oec. Anželika Berķe-Berga, Dr.oec. Maija Šenfelde, Dr.oec. Ewa Latoszek ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2022. — 84 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 82.-84. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. 
UDK	 620.9(474.3)(043)+339.13:621.31(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094312
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094855
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094852
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094850
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656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 001094838
Eiropas kultūras mantojuma dienas / ievads un vāka foto: Dr.arch. Juris Dam-
bis ; dizains: Daniela Treija ; tulkojums: SIA Serres. — [Rīga] : Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde, 2021.

2021, Transports. — 216 lpp. : ilustrācijas ; 27×14 cm. — Teksts paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8869-8-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Senie ceļi, dzelzceļi, stacijas, tilti, pārceltuves, bākas, ostas un transporta lī-
dzekļi ir kultūras mantojuma nozīmīga daļa. Mēs varam lepoties ar vēsturiskā transporta objek-
tiem Latvijā, jo transporta fenomens ir nemitīgas attīstības un izmaiņu rādītājs arvien saistītākā 
globālā sistēmā. Latvijas transporta vēsturiskais mantojums veido daļu no pasaules kultūras 
mantojuma.

UDK	 656(474.3)(091)

663  Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā rūpniecība. 
Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. Dzērienu rūpniecība.  
Alkohola rūpniecība

Kopkataloga Id: 001094762
Vīna pasaule / Ulda Grigaļa sastādījumā ; teksts: Valentīna Grandāne, Aksels Ri-
tenis ; Andra Grasmaņa, Akseļa Riteņa, Jura Visocka un Oļega Zernova fotogrā-
fijas ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene 
Soboļeva. — Rīga : Jumava : Liegra, [2022]. — 255 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-572-87-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēdējos gados vīns kļūst arvien iecienītāks arī Latvijā, tāpēc šī grāmata pare-
dzēta gan vīna pazinējiem, gan iesācējiem — jebkuram, kurš grib izzināt un saprast daudzveidīgo 
vīna pasauli. U. Grigaļa sastādītajā grāmatā apkopota bagātīga informācija par vīna vēsturi un 
audzēšanu, populārākajām vīnogu šķirnēm un vīnu iedalījumu, klasifikāciju, stiliem, galvenajām 
vīna ražotājvalstīm, kā saprast vīna pudeles etiķeti, kā pareizi servēt vīnu, kā novērtēt un degus-
tēt, kā arī sakombinēt kopā ar dažādiem ēdieniem.

UDK	 663.2(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094838
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094762
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001094610
Krastiņš, Jānis. Modernās kustības arhitektūra : saknes un strāvojumi pasaulē 
un Latvijā = Architecture of Modern Movement : roots and currents in the world 
and in Latvia / Jānis Krastiņš, Juris Dambis ; recenzenti: Vesels de Jonge, Dr.ha-
bil.art. Ojārs Spārītis ; tulkojums angļu valodā: Inta Liepiņa, Jānis Krastiņš, SIA 
Serres, Laine Kristberga. — [Rīga] : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 
2021. — 207 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs 
un personu rādītājs: 183.-[201.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, 
tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-8869-7-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir visplašākais līdz šim publicētais pārskats par 20. gadsimta mo-
dernās kustības arhitektūru Latvijā. Kā jomas starptautiskai autoritātei Jānim Krastiņam ir izde-
vies ieskicēt plašu ieskatu ne tikai modernās kustības pamatos, bet arī par to, kā šī arhitektūra 
galu galā ieguva savu interpretāciju un fascinējošo veidolu, turpinoties arī pēckara periodā. J. 
Dambja ieguldījums tēmas izklāstā veltīts valsts kultūras mantojuma šīs daļas piemērotai izman-
tošanai un pārveidošanai. Šis ir galvenais izziņu materiāls ikvienam, kas interesējas par Latvijas 
mūsdienu arhitektūru un tās nākotni.

UDK	 72.036/.038+72.036/.038(474.3)

Kopkataloga Id: 001088931
Krastiņš, Jānis. Modernās kustības arhitektūra : saknes un strāvojumi pasaulē 
un Latvijā = Architecture of Modern Movement : roots and currents in the world 
and in Latvia / Jānis Krastiņš, Juris Dambis ; recenzenti: Vesels de Jonge, Dr.ha-
bil.art. Ojārs Spārītis ; tulkojums angļu valodā: Inta Liepiņa, Jānis Krastiņš, SIA 
Serres, Laine Kristberga. — [Rīga] : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (105 lp., PDF) : ilustrācijas, plāni ; 7,11 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un per-
sonu rādītājs: 97.-101. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no 
latviešu valodas. — ISBN 9789934886973 (kļūda).
UDK	 72.036/.038+72.036/.038(474.3)

73  Tēlniecība

Kopkataloga Id: 001094358
Kļaviņa, Minjona. Ceļš tēlniecībā. Minjona Kļaviņa / Minjonas Kļaviņas izdevu-
ma koncepcija, materiālu atlase un sakārtojums ; zinātniskā konsultante Dr.art. 
Ruta Čaupova ; Daigas Brinkmanes mākslinieciskais iekārtojums ; redaktore Ieva 
Jansone. — Rīga : Zinātne, [2022]. — 127 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
29 cm. — Teksta autori: Ruta Čaupova, Ināra Ņefedova, Jānis Kļaviņš, Osvalds 
Akmentiņš, Pauls Dambis, Eleonora Šturma, Viktors Irbe, Henrijs Moors, Ilmārs 
Rumpēters, Hugo Vītols. — Tēlniecei veltīto dzejoļu autori: Hugo Krūmiņš, Jānis 
Veselis, Oļģerts Liepiņš, Pēteris Aigars. — Minjonas Kļaviņas nozīmīgākie darbi: 
126.-127. lpp. — ISBN 978-9934-599-34-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Minjona Kļaviņa dzimusi Rīgā, bēgļu gaitās ģimene emigrējusi uz Ameriku. 
Tēlniecību mācījusies Ziemeļkarolainas universitātē, vēlāk Ņujorkā mācījusies arī kokgriešanu. 
Māksliniece darbojusies gan reālistiskā tēlniecībā, darinot portretus, gan arī abstrakcijās, darinot 
darbus dažādos materiālos, visvairāk akmenī, vaskā, ģipsī, plastilīnā, kokā un dzelzs metināju-
mos. Tēlniecei sevišķi patīk akmens kalumi, par kuriem iegūtas vairākas godalgas. Minjona Kļa-
viņa abstrakto tēlniecību spēj pacelt baltā dainiskā daiļumā.

UDK	 73.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094610
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088931
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094358
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75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001094736
Andrušaite, Dzintra. Evalds Dajevskis : 1914-1990 / Dzintra Andrušaite ; Rai-
mondas Strodes vāka un grāmatas mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā re-
daktore Kristīne Lapiņa ; literārā redaktore Sandra Skuja ; priekšvārds: Pēteris 
Dajevskis ; priekšvārda tulkojums latviešu valodā: Kārlis Josts ; tulkojums angļu 
valodā: Pēteris Dajevskis, Ilze Kreišmane. — Rīga : Jumava, [2022]. — 351, [1] lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25×28 cm. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-20-571-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Koša grāmata — attēlu, teksta, pielikumu ziņā. Vērtīgs, nozīmīgs, būtisks pa-
pildinājums Latvijas kultūrvēstures un vēstures izgaismojumā. Tikai divi aspekti, kāpēc šī grā-
mata būs nepieciešama daudziem speciālistiem, vairāku augstskolu studentiem, visiem patiesi 
inteliģentiem cilvēkiem. Pirmkārt, tā ir grāmata, kas atsedz trimdas mākslinieka Evalda Dajevska 
dzīves gājumu, līdz ar to pievēršas pētījumu laukam, kuru esam kopuši visai kūtri. Otrkārt, Dzin-
tra Andrušaite ir speciāliste, kura spēj analītiski un pamatoti pētīt, vērtēt, izteikt kā skatuves 
glezniecības, scenogrāfijas mākslu, tā arī teātra skatuves un izrādes īpašo dabu, struktūru, piepil-
dījumu. To pagaidām mūsu mākslas vēsturē iespēj retais. (Ojārs Spārītis).

UDK	 75.054.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 001095096
Zikmane, Gundega. Gleznošana brīvā dabā / [teksts, ilustrācijas]: Gundega Zik-
mane ; grāmatas grafiskā apdare: Aldis Aleks ; redaktore Skaidrīte Vaivare. — 
[Rīga] : Laika grāmata : Vesta LK, [2022]. — 118 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 
978-9934-511-92-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nākot vasarai, māksliniece Gundega Zikmane atnesa uz apgādu savu piere-
dzes un noskaņu grāmatas manuskriptu. Tajā nav gleznošanas tehnikas pamācību, bet ir pats 
galvenais — asprātīgi pieredzes stāsti, kā ieraudzīt skaistumu dabas ainavā un iedrošināt sevī 
pamodināt mākslinieku. Gundega pārliecina — mēs ikviens to varam! Lasiet un gleznojiet paši un 
kopā ar saviem bērniem un mazbērniem.

UDK	 75.021.32(474.3)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001094984
Dabā / sastādītāja Iveta Tāle ; zinātniskā recenzente Dr.art. Rūta Muktupāvela ; 
latviešu valodas redaktors Oskars Lapsiņš ; tulkojums angļu valodā: Amanda Za-
eska ; dizains: Jeremy Smedes ; Saucējas. — [Cēsu novads] : Kultūras menedž-
menta centrs „Lauska”, [2021]. — 110 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm + 2 CD. — Resurss 
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: [36.] lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8752-5-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevums „Dabā” apkopo LKA tradicionālās dziedāšanas grupas „Saucējas” 
pieredzi unikālā projektā „Tradicionālā dziedāšana dabas akustiskajā telpā”, kurā ietvertie tau-
tasdziesmu ieskaņojumi atklāj dziedāšanas procesu kā dziedātāju un dažādu Latvijas dabas ai-
navu skanisku mijiedarbību. Dziesmu ieraksti tapuši vidē, kāda tā aprakstīta tautas dziesmās — 
purva malā, pie ezera, upes, mežā, pakalnos u.c. Dziesmu ieskaņojumos fiksēta ieraksta vietas 
dabiskā akustika un skaņu ainava (putnu balsis, kukaiņu dūkšana, ūdens burbuļošana u.c.). Gru-
pas veiktais darbs ir ietverts divos audio CD ar 60 dziesmām no visiem Latvijas novadiem.

UDK	 78.071.2(474.3)+784.4(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094736
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095096
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094984
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796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001094407
Gudro, Ilze. Rīgas Tehniskās universitātes olimpieši 110 gados : 1912-2022 / Ilze 
Gudro, Alīda Zigmunde ; zinātniskā redaktore Dr.paed. Alīda Zigmunde ; recen-
zenti: Dr.paed. Antra Gulbe, Ph.D. Liliana Elizabeta Radu ; angļu valodā tulkoja 
Ilze Gudro ; literārās redaktores: Rūta Lapsa (latviešu valoda), Tatjana Smirno-
va (angļu valoda) = Olimpians of Riga Technical University in 110 Years : 1912-
2022 / Ilze Gudro, Alīda Zigmunde ; scientific editor Dr.paed. Alīda Zigmunde ; 
reviewers: Dr.paed. Antra Gulbe, Ph.D. Liliana Elisabeta Radu ; translator Ilze 
Gudro ; literary editors: Rūta Lapsa (Latvian), Tatjana Smirnova (English). — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 212, [3] lpp., 212, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 22 cm. — Abpusēji lasāms izdevums latviešu un angļu valodā, 
atsevišķas titullapas un paginācija. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevu-
ma ISBN 9789934227544. — Bibliogrāfija: 190.-202. lpp. — ISBN 978-9934-22-
754-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zinātniskā monogrāfija ir papildināts, precizēts un pārstrādāts 2013. gadā 
izdotās grāmatas „Rīgas Tehniskās universitātes olimpieši 100 gados” izdevums. Tas veltīts RTU 
160 gadu jubilejai un 110 gadiem, kopš Latvijai un RTU ir sava olimpiskā medaļa (bronza), ko 1912. 
gada V olimpiādes spēlēs Stokholmā ieguva Rīgas Politehnikuma Arhitektūras nodaļas students 
Haralds Blaus māla baložu šaušanas sacensībās.

UDK	 796.032.2(474.3)(092)+378.6:62(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094407
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001087551
Literatūra 7.-9. klasei : mācību līdzeklis / Signe Ābola, Maija Burima, Māris Buš-
manis, Inese Lāčauniece, Rudīte Rinkeviča, Lita Silova ; recenzentes: Ilga Otto un 
Linda Lauze ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 61,32 MB + 
1 PDF datne (3 lp. ; 368,89 KB). — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā 
fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietva-
ros. — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — ISBN 978-
9934-597-08-4.
UDK	 82(075.2)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001087367
Mazākumtautības (krievu) valoda 1.-9. klasei : mācību un metodiskais līdzek-
lis / Klavdija Bebriša, Svetlana Bogurdoviča, Liana Broka, Olga Čapkeviča, Jeļena 
Limonova, Irina Rogoža, Oksana Šaršūna, Svetlana Volgina ; recenzente Diāna 
Gruznova ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2022]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 29,43 MB + 1 PDF 
datne (3 lp. ; 341,43 KB). — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — ZIP 
datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — ISBN 978-9934-540-71-4.
UDK	 811.161.1(072)+811.161.1(075.2)

Kopkataloga Id: 001091257
Ozola, Ivita. My English Helpmate / author Ivita Ozola ; designer Brigita Medne ; 
BaltImage.lv. — [Rīga] : BaltImage, [2022]. 

Modal Verbs. — 18 atsevišķas nenumurētas kartītes ; 11×15 cm. — (Angļu valo-
das gramatikas špikeru sērija). — ISBN 978-9934-9093-0-6.

A n o t ā c i j a :  „My English Helpmate” ir angļu valodas gramatikas špikeru sērija, kas palīdz 
ikvienam izprast un apgūt angļu valodas gramatiku vieglā un pārskatāmā veidā. „Modal Verbs” ir 
16 gramatisko kartīšu komplekts, kas veido pārskatu par angļu valodas modālo darbības vārdu 
sistēmu, parādot to gan kopskatā, gan atsevišķi izskaidrojot katra modālā darbības vārda izman-
tošanu, veidošanu un struktūru.

UDK	 811.111’’243’367.625(078)

Kopkataloga Id: 001093042
Ozola, Ivita. My English Helpmate / author Ivita Ozola ; designer Brigita Medne ; 
BaltImage.lv. — [Rīga] : BaltImage, [2022]. 

Questions. — 21 atsevišķa nenumurēta kartīte ; 11×15 cm. — (Angļu valodas 
gramatikas špikeru sērija). — ISBN 978-9934-9093-1-3.

A n o t ā c i j a :  „My English Helpmate” ir angļu valodas gramatikas špikeru sērija, kas palīdz 
ikvienam izprast un apgūt angļu valodas gramatiku vieglā un pārskatāmā veidā. „Questions” ir 
19 gramatisko kartīšu komplekts, kas veido pārskatu par jautājumu veidošanu angļu valodas, 
atsevišķi izskaidrojot katra jautājuma veida izmantošanu, veidošanu un struktūru.

UDK	 811.111’243’36(078)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087551
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087367
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001091257
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093042
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001087587
Andrejeva, Aelita. Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolās 1.-
3. klasei : mācību līdzeklis / Aelita Andrejeva, Silvija Mickeviča, Sandra Zari-
ņa ; recenzentes: Diāna Zahareviča un Iveta Grīnberga ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 54,23 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 214,98 KB). — ZIP 
datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir iz-
strādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” ietvaros. — ISBN 978-9934-597-28-2.
UDK	 811.174’243(075.2)+821.174(075.2)

Kopkataloga Id: 001088551
Blūmfelde, Sigita. Latviešu valoda 1.-3. klasei : mācību līdzeklis / Sigita Blūmfel-
de, Ilona Bohāne, Linda Krastiņa, Inguna Teilāne ; recenzentes: Ilga Otto, Linda 
Lauze ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 46,61 MB + 1 
PDF datne (2 lp. ; 221,37 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word 
formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — ISBN 978-9934-
597-22-0.
UDK	 811.174(075.2)

Kopkataloga Id: 001087601
Krastiņa, Linda. Latviešu valoda 4.-6. klasei : mācību līdzeklis / Linda Krastiņa, 
Marina Fekļistova, Egina Birzgale, Samanta Kavrusa ; recenzentes: Signe Berga, 
Linda Lauze ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 41,19 MB + 
1 PDF datne (2 lp. ; 219,09 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word 
formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — ISBN 978-9934-
597-23-7.
UDK	 811.174(075.2)

Kopkataloga Id: 001087862
Laiveniece, Diāna. Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolās 7.-9. 
klasei : mācību līdzeklis / Diāna Laiveniece, Inga Narmonta, Iveta Vīduša ; re-
cenzentes: Diāna Zahareviča, Iveta Grīnberga ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta 
arhīva datne, ZIP) ; 23,21 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 213,41 KB). — ZIP datnē atroda-
mi materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” 
ietvaros. — ISBN 978-9934-597-30-5.
UDK	 811.174’243(075.2)+821.174(075.2)

Kopkataloga Id: 001089017
Latviešu valoda I. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidējai izglītībai / 
Normunds Dzintars, Signe Kotova, Agnese Puķe, Arvils Šalme, Anita Vanaga, Ieva 
Vāvere, Ināra Žukovska ; recenzentes: Signe Berga, Solvita Berra ; Valsts izglī-
tības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tieš-
saistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 13,64 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 
214,79 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mā-
cību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 
„Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — ISBN 978-9934-597-55-8.
UDK	 811.174(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087587
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088551
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087601
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089017
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Kopkataloga Id: 001087752
Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolās 4.-6. klasei : mācību lī-
dzeklis / Aelita Andrejeva, Ilona Bohāne, Ingūna Hitrova, Inga Narmonta, Silvija 
Mickeviča, Liene Valdmane, Sandra Zariņa ; recenzentes: Diāna Zahareviča un 
Iveta Grīnberga ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 25,35 MB + 
1 PDF datne (2 lp. ; 213,87 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word 
formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kom-
petenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 978-9934-
597-29-9.
UDK	 811.174’243(075.2)+821.174(075.2)

Kopkataloga Id: 001087506
Vīduša, Iveta. Latviešu valoda 7.-9. klasei : mācību līdzeklis / Iveta Vīduša un Di-
āna Laiveniece ; recenzentes: Signe Berga un Linda Lauze ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss 
(kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 23,99 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 221,44 KB). — ZIP 
datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir iz-
strādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” ietvaros. — ISBN 978-9934-597-24-4.
UDK	 811.174(075.2)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001094453
Ārčere, Mendija. Stāstiņi četrgadniekiem / Mendija Ārčere, Džeimss Ņūmens 
Grejs ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Stories for 4 Year Olds. — ISBN 978-9934-0-9864-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis bagātīgi ilustrētais stāstu krājumiņš ir piemērots četrgadīgiem ziķeriem. 
Viņi iepazīsies ar trokšņainu kaimiņu ģimeni, ar pūķu meitenīti, kas baidās lidot, un citiem varo-
ņiem. Bērniem ļoti patiks ikdienas omulīgie lasāmbrīži!

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001094442
Ārčere, Mendija. Stāstiņi viengadniekiem / Mendija Ārčere, Gabija Mērfija ; no 
angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Stories for 1 Year Olds. — ISBN 978-9934-0-9861-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis krāšņi ilustrētais stāstu krājumiņš priecēs mazuļus, kam apritējis viens 
gadiņš. Viņi iepazīs apmaldījušos pingvīnu, astoņkāji, kas mācās kutināt, un citus varoņus. Mazie 
klausītāji ar prieku gaidīs omulīgos lasāmbrīžus!

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001095650
Hantere, Ērina. Nezināmais ienaidnieks / Ērina Hantere ; no angļu valodas tul-
kojusi Ieva Elsberga ; redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
255 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — (Klanu suņi / Ērina Hantere ; 2). — Oriģinālnosau-
kums: Survivors. Hidden Enemy. — ISBN 978-9934-31-068-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ērinu Hanteri lasītāji visā pasaulē jau iepazinuši kā grāmatu sērijas „Klanu 
kaķi” autori. Savukārt, „Klanu suņi” ir romānu cikls, kurā galvenie varoņi ir suņi: gan draudzīgi un 
biedriski, gan arī neganti un nežēlīgi. Atstājis draugus mierīgā zemes stūrītī, Leo domāja, ka tie ir 
drošībā. Taču nu teritoriju ir ieņēmis negants savvaļas suņu bars, un saitessuņi atkal ir palikuši 
bez mājām. Leo pēc Bellas lūguma pievienojas savvaļas baram, lai palīdzētu draugiem izdomāt, 
kā atgūt zaudēto dzīves un medību vietu.

UDK	 821.111-93-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087752
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094453
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094442
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095650
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Kopkataloga Id: 001095184
Kiniēra, Nikola. Mans! Pūķa dārgumi / Nikola Kiniēra [teksts, ilustrācijas, vāka 
mākslinieciskais noformējums] ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; 
atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārais redaktors Kaspars Zalāns. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2022]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālno-
saukums: Dragons Don’t Share. — ISBN 978-9934-29-065-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Reiz sensenos laikos vientulīgā kalnā kādai mazītiņai pūķenītei Rūbijai pie-
derēja dārgumu pilna ala, un viņa ne ar vienu negribēja dalīties. Varētu šķist, ka tas izklausās ne-
jauki, bet Rūbija, kā jau labai pūķenei pienākas, tikai ievēroja noteikumus, kas bija rakstīti Lielajā 
pūķu noteikumu grāmatā. Rūbija zināja, kas jādara katram kārtīgam pūķim: jābiedē citi, jākrāj 
dārgumi un, pats galvenais, nekādā gadījumā nedrīkst dalīties ar citiem. Taču dzīve dārgumu alā 
ir vientuļa. Pārējie pasaku meža iemītnieki izdomāja plānu, kā Rūbijai palīdzēt.

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001094447
Riordana, Džeina. Stāstiņi divgadniekiem / Džeina Riordana, Džeimss Ņūmens 
Grejs ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Stories for 2 Year Olds. — ISBN 978-9934-0-9862-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis skaisti ilustrētais stāstu krājumiņš priecēs mazuļus, kam jau ir divi gadi. 
Viņi iepazīs kucēnu, kurš negrib iet gulēt, spriganus pērtiķēnus, kas mācās dalīties, un citus varo-
ņus. Brašie divgadnieki priecāsies par omulīgajiem lasāmbrīžiem!

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001094450
Riordana, Džeina. Stāstiņi trīsgadniekiem / Džeina Riordana, Gabija Mērfija ; 
no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Stories for 3 Year Olds. — ISBN 978-9934-0-9863-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis koši ilustrētais stāstu krājumiņš priecēs trīsgadniekus. Viņi iepazīs vā-
verēnu, kas sabīstas no skaļa trokšņa, Mincīti, kas visu grib darīt pati, un citus varoņus. Naskie 
trīsgadnieki būs sajūsmā par omulīgajiem lasāmbrīžiem!

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001094605
Silvere, Džosija. Viena nakts uz salas : romāns / Džosija Silvere ; no angļu valo-
das tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liena Rozenberga. — Rīga : Kontinents, 
[2022]. — 429 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: One Night on the Island. — 
ISBN 978-9934-25-053-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kleo savu trīsdesmito dzimšanas dienu grasās pavadīt kādā nomaļā Īrijas 
namiņā, lai žurnālam sagatavotu rakstu par to, ka ir jāiemīl pašai sevi un jāpārstāj meklēt otro 
pusīti. Liels ir Kleo pārsteigums, kad, vētrainā vakarā ierodoties namiņā, viņa tur sastop sveši-
nieku. Izrādās, arī Maks te grasās apmesties. Un, lai būtu pavisam jautri, šī mājiņa ir paredzēta 
medusmēneša baudītājiem. Cenšoties apvaldīt abpusējo nepatiku, Kleo un Maks iekārtojas katrs 
savā namiņa stūrī, lai sagaidītu vētras beigas un dotos projām. Tomēr liktenis būs lēmis viņiem 
iepazīties tuvāk…

UDK	 821.111-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095184
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094447
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094450
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094605
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001095183
Bārnsa, Dženifera Linna. Mantojuma spēles : romāns / Dženifera Linna Bārnsa ; 
no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Ilze Brēme-
re. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 366, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
The Inheritance Games. — ISBN 978-9934-29-064-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Eiverijai ir plāns nākotnei: izdzīvot vidusskolā un iegūt stipendiju studijām. 
Viss mainās brīdī, kad izrādās, ka viņa kļuvusi par pilnīga svešinieka, miljardiera Tobaiasa Hotor-
na galveno mantinieci. Lai mantojumu saņemtu, Eiverijai gadu jānodzīvo ekscentriskā vecā vīra 
muižā, kur katra istaba slēpj kādu noslēpumu. It kā ar to nepietiktu, turpat dzīvo arī Tobaiasa 
Hotorna ģimene, tostarp bagātnieka mazdēli: bīstami, ģeniāli un pievilcīgi, audzināti brīvi rīko-
ties ar naudu un cilvēkiem… Jo ciešāk ap viņu savelkas noslēpumi un citu cilvēku likteņi, Eiverijai 
neatliek nekas cits, kā spēlēt pēc citu noteikumiem, lai izdzīvotu.

UDK	 821.111(73)-93-31

Kopkataloga Id: 001094606
Gortners, K. V. Tjūdoru noslēpums : romāns / K.V. Gortners ; no angļu valo-
das tulkojis Jāzeps Springovičs ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, 
[2022]. — 429, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Tudor Secret. — ISBN 
978-9934-25-054-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Spriedzes pilns romāns par jaunu zēnu, topošo nākamās Anglijas karalienes 
spiegu. 1553. gada vasarā bārenis Brendans Preskots tiek nosūtīts uz karaļa galmu, lai kalpotu par 
ieročnesēju varenās Dadliju ģimenes dēlam Robertam. Jau pirmajā dienā Brendans dodas bīs-
tamā uzdevumā — nodot vēsti karaļa māsai Elizabetei. Pateicoties savai atjautībai un veiklībai, 
Brendans drīz vien saņem piedāvājumu kļūt par dubultaģentu un spiegot Elizabetes labā. Pretī 
jaunietim tiek solīts atklāt patiesību par viņa izcelsmi, kas ir tīta noslēpumā…

UDK	 821.111(73)-311.6

Kopkataloga Id: 001094601
Gutjeresa, Keitija. Dubultā dzīve : romāns / Keitija Gutjeresa ; no angļu valo-
das tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, 
[2022]. — 462 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: More Than You’ll Ever Know. — 
ISBN 978-9934-25-055-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lore Rivera bija precējusies ar diviem vīriešiem vienlaikus, līdz kādu dienu 
viens no viņiem uzzināja patiesību un nošāva otru. Slepena dubultā dzīve, traģiska slepkavība. 
Šādu stāstu pasaulei pavēstīja mediji. Tomēr rakstnieci Kasiju Boumenu interesē kaut kas vairāk. 
Kā šī sieviete spēja dzīvot idillisku ģimenes dzīvi un izturēt melu radīto spriedzi? Kasijai par 
pārsteigumu, Lore Rivera ir gatava runāt. Atklāt to, kā nevainīga deja kļuva par dēku, kā laimīga 
laulība noveda pie nozieguma. Piekļūstot tuvāk Lorei, Kasija sāk nojaust, ka patiesība izrādīsies 
pavisam citāda, nekā gaidīts.

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 001095123
Kostello, Metjū. Čeringemas mistērijas : romāni / Metjū Kostello, Nīls Ričardss ; 
no angļu valodas tulkojušas: Laura Romanovska, Ilona Ozoliņa-Čiu, Lilija Berzin-
ska ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga 
Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 
379, [2] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs / Latvijas Mediji). — Trīs romāni vienā grā-
matā. — Oriģinālnosaukums: Cherringham. — ISBN 978-9934-29-067-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Čeringema — klusa pilsētiņa, kurā nenotiek nekas ievērības cienīgs. Pat Tem-
za šeit vēl ir tikai snaudoša upe. Kad upē tiek atrasts sievietes līķis, itin visi, policiju ieskaitot, 
Čeringemā ir pārliecināti, ka tas ir negadījums. Taču Sārai, kas reiz bijusi bojā gājušās draudzene, 
kaut kas neliek mieru. Un, kad notikumi viņu saved kopā ar atvaļināto Ņujorkas policistu Džeku, 
kas sagadīšanās pēc dzīvo kuģītī uz upes, ir skaidrs, ka noziegumiem pa pēdām Čeringemā nu ir 
ne tikai policija…

UDK	 821.111(73)-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095183
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094601
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095123
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Kopkataloga Id: 001095346
Skalzi, Džons. Sirmgalvju karš : romāns / Džons Skalzi ; no angļu valodas tul-
kojis Uldis Šēns ; redaktore Kristīne Zute. — [Rīga] : Prometejs, [2022]. — 293, 
[1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Old Man’s War. — ISBN 978-9934-553-27-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dž. Skalzi ir viens no populārākajiem savas paaudzes fantastikas rakstnie-
kiem. Par debijas darbu „Sirmgalvju karš” viņš saņēma Džona Kempbela balvu „Labākais jaunais 
rakstnieks”. Romāna varonis Džons savā 75. dzimšanas dienā paveica divus darbus. Vispirms viņš 
aizgāja pie sievas kapa. Pēc tam iestājās armijā. Labās ziņas — cilvēce beidzot ir nonākusi starp-
zvaigžņu telpā. Sliktās ziņas — dzīvošanai piemērotas planētas ir retums, savukārt naidīgu cit-
planētiešu sugu, kuras tīko tās pievākt sev, netrūkst. Lai nosargātu Zemi un lai aizstāvētu tiesības 
uz kosmiskajiem īpašumiem, jau desmitiem gadu tālu no Zemes nerimstoši ilgst skarbs karš.

UDK	 821.111(73)-311.9

Kopkataloga Id: 001094398
Šepetis, Rūta. Klusējošās strūklakas : romāns / Rūta Šepetis ; no angļu valodas 
tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 507, [5] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Fountains 
of Silence. — ISBN 978-9934-31-009-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Madride, 1957. gads. Diktatora ģenerāļa Franko pārvaldītā Spānija glabā kādu 
tumšu noslēpumu. Tomēr turp dodas Amerikas darījumu cilvēki. Astoņpadsmitgadīgais Daniels, 
ASV naftas magnāta dēls, kopā ar vecākiem ierodas Madridē, cerēdams caur fotokameras lēcu 
labāk iepazīt mātes dzimteni. Fotografēšana saved Danielu kopā ar Anu, un viņas ģimenes piedzī-
votais atklāj Spānijas Pilsoņu kara postošās sekas un sniedz stindzinošu atklāsmi par nolemtību 
un bailēm. Daniels nonāk smagas izvēles priekšā, viņam jāizlemj, kā pasargāt tos, kurus mīl. Lūst 
sirdis, saduras pasaules, atklājot saulainās Spānijas neticami tumšo pusi.

UDK	 821.111(73)-311.6

821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 001094599
Moriartija, Nikola. Tev tas jāzina : romāns / Nikola Moriartija ; no angļu valo-
das tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, 
[2022]. — 427, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: You Need to Know. — ISBN 
978-9934-25-056-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Džilas trīs pieaugušie dēli viņai nozīmē itin visu. Viņa darītu jebko savu zēnu 
dēļ — arī melotu un pat mirtu. Kādu dienu viņa saņem mīklainu e-pasta vēstuli ar vārdiem: „Tev 
tas jāzina.” Bet Džila nevēlas zināt. Viņa neizlasa vēstījumu. Tomēr dažas lietas nevar slēpt mū-
žīgi. Drīz vien Džila sāk apjaust, ka nemaz nepazīst savus dēlus. Vai pēc tam, kad patiesība nāks 
gaismā, viņas ģimene vēl pastāvēs?

UDK	 821.111(94)-312.4

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001095128
Bernāra, Karolīne. Frīda Kālo. Dzīves krāsas : romāns / Karolīne Bernāra ; no 
vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace 
Kraule. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 395, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: Frida Kahlo und die Farbe des Lebens. — ISBN 978-9934-29-071-8 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Fascinējošs romāns par vienu no leģendārākajām sievietēm mūsdienu vēstu-
rē. Lai gan sākotnēji Frīda vēlas kļūt par ārsti, taču pēc piedzīvotā traģiskā negadījuma skaidrs, ka 
liktenis viņai paredzējis ko citu. Frīda iemīlas māksliniekā Djego Riverā, kas viņu pārliecina kļūt 
par gleznotāju un ieved plašajā mākslas pasaulē. Viņa seko savai intuīcijai un īsteno vēl neredzē-
tas idejas. Tomēr Frīda ātri vien saprot — laimi var tikai aizņemties. Viņa nolemj doties savu ceļu 
un ir spiesta pieņemt lēmumus, kas liek apšaubīt visu, kam viņa līdz šim ir ticējusi.

UDK	 821.112.2-312.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095346
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094398
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094599
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095128
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Kopkataloga Id: 001094782
Grādnere, Gizela Natālija. Tantes ar klikšķiem. Baltiešu stāsti : humora pilns 
skatījums uz 20. gadsimta sākuma dzīvi / Gizela Natālija Grādnere ; no vācu valo-
das tulkojusi Inguna Motte ; Baibas Grīnas vāka mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; priekšvārds: Ojārs Spārītis. — Rīga : Jumava, 
[2022]. — 189, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Tanten mit Tick. Baltische 
Erzählungen. — ISBN 978-9934-20-568-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas teksts aizrauj jau ar pirmajām lappusēm, jo tā ir uzrakstīta spilgtu 
bērnības atmiņu vēstījuma stilā, piepildīta ar lielu daudzumu meistarīgu dialogu un acīgas pus-
augu meitenes vērojumiem un prātojumiem par, viņasprāt, vairāku pieaugušo ģimenes locekļu 
un draugu dīvaino uzvedību, valodu vai rīcību. Stāstiem cauri vijas rakstnieces baltiskais humors, 
izcilās novērošanas spējas, kā arī laikmeta un situāciju raksturošanas prasme.

UDK	 821.112.2-94

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 001092968
Langelanns, Mortens. Lasi skaļi! = Les hǿyt! = Read out Loud! / Mortens Lan-
gelanns ; atdzeja: Elvīra Bloma (latviešu valodā), Agnes Scott Langeland (angļu 
valodā) ; redaktūra: Dace Deniņa, Ieva Lešinska. — [Ādažu novads] : [Žurnāla 
„Punctum” atbalsta biedrība], 2022. — 24 nenumurētas lpp. ; 26×11 cm. — (Verso-
polis, ISSN 2592-9208). — „Punctum festivāls 2022”, 25.05.22.-03.06.22. — Teksts 
latviešu, norvēģu un angļu valodā, tulkots no norvēģu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Les hǿyt!.

A n o t ā c i j a :  „Lasi skaļi!” ir dzejolis no dzejoļa krājuma „Sūklis” („Svamp”). Tajā autors 
apspēlē „mierpilnu bērnību” un vardarbību, ar ko tā robežojas.

UDK	 821.113.5-1=030.113.5=174

821.161.2  Ukraiņu literatūra

Kopkataloga Id: 001092974
Kalitko, Katerina. Dzeja / Katerina Kalitko ; atdzeja: Māris Salējs (latviešu va-
lodā), Ieva Lešinska (angļu valodā) ; redaktūra: Māra Poļakova, Ieva Lešinska. — 
[Ādažu novads] : [Žurnāla „Punctum” atbalsta biedrība], 2022. — 24 nenumurē-
tas lpp. ; 26×11 cm. — (Versopolis, ISSN 2592-9208). — „Punctum festivāls 2022”, 
25.05.22.-03.06.22. — Teksts latviešu, angļu un ukraiņu valodā, tulkots no ukraiņu 
valodas.

A n o t ā c i j a :  Sākoties karam Ukrainā, Punctum festivāla veidotājiem bija skaidrs, ka šo-
gad festivāls netiks pozicionēts kā svinības, bet tiks ļauts izskanēt Ukrainas mūsdienu literatūras 
balsij. Publicētie K. Kalitko dzejoļi ir tapuši nesen — pēc 24. februāra — un ir aktuāli gan pašai 
autorei, gan arī mums, kuri lasa tos atdzejotus jau vairākās pasaules valodās.

UDK	 821.161.2-1=030.161.2=174

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094782
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092968
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092974
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821.161.3  Baltkrievu literatūra

Kopkataloga Id: 001094776
Aleksijeviča, Svetlana. Černobiļa : lūgšana / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu 
valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais nofor-
mējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; literārā redaktore Brigita Šo-
riņa. — Rīga : Jumava, [2022]. — 262, [2] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Чернобыльская молитва. — ISBN 978-9984-38-902-8 (brošēts) (2022).

A n o t ā c i j a :  1986. gada 26. aprīlī pulksten vienos 23 minūtēs 58 sekundēs sprādzienu sēri-
ja izpostīja Černobiļas AES reaktoru un ceturtā energobloka ēku. Černobiļas katastrofa kļuva par 
XX gadsimta lielāko tehnoloģisko katastrofu. Romāns-lūgšana — šādi dēvē S. Aleksijevičas rak-
stības stilu, kas grāmatā no daudziem maziem stāstiem izveidojis lielu stāstu. Autore apkopojusi 
Černobiļas iedzīvotāju piedzīvoto, pārdzīvoto, spilgti atainojusi tā brīža izjūtas, sāpes, apjukumu, 
izmisumu…

UDK	 821.161.3-94

821.162.4  Slovaku literatūra

Kopkataloga Id: 001094912
Čehova, Simona. Francis no komposta kaudzes / Simona Čehova, [teksts, ilus-
trācijas] ; no slovāku valodas tulkojusi Aiga Veckalne ; redaktore Gunta Apse. — 
[Rīga] : Baltais valis, [2022]. — 40 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: František z kompostu. — ISBN 978-9934-9050-5-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kompostā dārza galā zem olu čaumalām un ābolu mizām mīt maza būtne — 
slieku puika Francis. Pēc dabas būdams jauks radījums, viņš uztraucas, ka atšķirībā no saviem 
dārza draugiem, neko noderīgu nedara. Skudra ceļ mājas, zirneklis veido smalkus tīklus, bite ap-
puteksnē ziedus, taču Francis, kurš visu dienu tikai rok ejas pazemē, jūtas nekam nederīgs. Bet 
vai tiešām tā ir? Grāmatas lasītāji varēs arī tīri praktiski uzzināt vairāk par sliekām un komposta 
veidošanu.

UDK	 821.162.4-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001095092
Bičole, Baiba. Balts ūdensputns : dabas dzeja = A White Waterbird : poems of 
nature / Baiba Bičole, dzeja, zīmējumi ; ievads, tulkojums angļu valodā: Bitīte 
Gundega Vinklers ; redaktore Marta Dziļuma ; vāka zīmējums: Rita Laima. — 
Rīga : Laika grāmata, [2022]. — 111 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
104.-105. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valo-
das. — ISBN 978-9934-511-97-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājums sniedz pārskatu par Baibas Bičoles dzejas galvenajām tēmām — 
dabu, laika ritējumu, mīlestību, šķiršanos. Tas veidots kā izlase no agrāko laiku izdotajiem dzejas 
krājumiem.

UDK	 821.174-1=030.174=111

Kopkataloga Id: 001094851
Cedriņš, Pēteris. Nāvē svīst atkusnis / Pēteris Cedriņš ; dizains: Elizabete Pun-
ka. — Saldus : Valters Dakša, [2022]. — 32 lpp. ; 21 cm. — Pēdējā dzejoļa beigās: 
no angļu valodas atdzejojis Jānis Elsbergs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-8743-9-0 (brošēts) ; ISBN 9789934906114 (kļūda).
UDK	 821.174-1+821.174-1=111+821.174-3=111

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094776
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094912
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095092
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094851
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Kopkataloga Id: 001094845
Cedriņš, Pēteris. The Penetralium / Pēteris Cedriņš ; dizains: Elizabete Pun-
ka. — Saldus : Valters Dakša, [2022]. — 268 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-9061-
1-4 (brošēts).
UDK	 821.174-3=111

Kopkataloga Id: 001094786
Deģis, Arvīds Dinijs. Lakstīgais aptieķnieks : vēsturisks liecinājuma romāns par 
Mērsraga pagastu no 1931. līdz 1945. gadam / Arvīds Deģis ; Baibas Grīnas vāka 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — Rīga : Ju-
mava, [2022]. — 335, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-
574-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Ar šo tautiskā romantisma stilā ieturētā romāna tapšanu es simboliski metu 
tiltu uz Mērsraga Deģu dzimtas atzaru un atdzīvināju daudzus kolorītus mērsradzniekus. Tā kā 
rakstīšanas laikā aptiekārs Ernests man palīdzēja atspoguļot viņa likteni, esmu uzņēmies kopt 
viņa ģimenes piemiņu Mērsraga kapos, kur dus mana vecvecmāmiņa Katrīna.” (Arvīds Deģis).

UDK	 821.174-311.6+821.174-312.6

Kopkataloga Id: 001094841
Felicita. Atmiņu vējš / Felicita. — [Rīga] : [Felicita Briņķe], [2022]. — 151 lpp. ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-23-552-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001094404
Gailīte, Anna Skaidrīte. viens vienīgs elpas vilciens : romāns / Anna Skaidrīte 
Gailīte ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
260 lpp., 27 nenumurētas lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-31-143-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Annas Skaidrītes Gailītes romāns ir stāstījums par kādas latviešu dzimtas 
likteni gandrīz gadsimta garumā. Stāsta centrā ir Leontīne — vienkārša, stipra un neordināra 
lauku sieviete, kura ar savas mīlestības spēku izglābj ģimeni no posta un iznīcības. Taču šis tēls 
nav radies autores iztēlē — tā ir rakstnieces vīramāte, kuras dzimtas stāsts iemūžināts grāmatā 
un fotogrāfijās.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001094814
Hānbergs, Ēriks. Atceries Ernu! : melioratoru nopietnības jokojumu ietvarā / 
Ēriks Hānbergs ; atbildīgā redaktore Evija Krūmiņa ; literārā redaktore Inta Kārk-
liņa ; Agijas Stakas zīmējums. — Rīga : Jumava, [2022]. — 101, [1] lpp. : ilustrācija ; 
17 cm. — ISBN 978-9934-20-586-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autors saka: „Stāstiņš, kuru uzrakstīju pirms 40 gadiem, joprojām turas ļau-
žu atmiņās. Arī tālab, ka Edgars Liepiņš to padarīja tik dzirdamu koncertturnejās, magnetofona 
ierakstos un radiopārraidēs. Man bija kļuvis par ieradumu ciemoties pie melioratoriem apmet-
nēs, kur grāvju racēji un drenu licēji uzturējās ilgstošāk. Pie ugunskura, kurā iekārts zupas katls 
vai uz iesmiem cepas šašliks, sarunas raisās vaļīgāk…”.

UDK	 821.174-7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094845
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094786
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094404
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094814
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Kopkataloga Id: 001095118
Judina, Dace. Kas lēni nāk… : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; atbildīgā 
redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformē-
jums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 356, [3] lpp. ; 21 cm. — (Izmeklē Anna 
Elizabete / Dace Judina ; sešpadsmitā grāmata). — Resursā uzrādīts arī elektro-
niskā izdevuma ISBN 9789934290787. — ISBN 978-9934-29-077-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rīta garumā Pūču Mājā atskan tālruņa zvans — kāds meklē Annu Rozi fon 
Bergu, taču sarunu pārtrauc… sauss, ass sprakšķis. Zvanītāju — vēsturnieku Ēriku Namsonu — 
atrod mirušu paša mājā, kabinetā uz grīdas, nošautu ar senlaiku lodes atdarinājumu. Pēc pāris 
dienām līdzīgā nāvē mirst viņa kolēģis un divi no sešiem uzņēmējiem, kuri saņēmuši draudu 
vēstules. Egons Dambergs un Juris Grīslis saņem vadības rīkojumu par katru cenu to novērst.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001095521
Jundze, Arno. Es nemiršu nekad : romāns / Arno Jundze ; redaktore Gundega 
Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāku dizains. — Rīga : Dienas 
Grāmata, [2022]. — 204, [4] lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula ; 22 cm. — (Es 
esmu… Eduards Veidenbaums). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-595-59-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns par latviešu dzejnieku, tulkotāju un publicistu Eduardu Veiden-
baumu. Romāns dokumentē Veidenbauma dzīves pēdējo pusotru mēnesi, bet aptver visu mūžu, 
ļaujot iznirt no literatūras vēstures dzīlēm ne plakātiskam tēlam, bet pretrunās pulsējošai per-
sonībai, kuru vada dziņa: „Es tā gribētu uzrakstīt arī ko labāku, nozīmīgāku, lai neviens nevarētu 
sacīt — tas Veidenbaumu dīkdienis jau nekam nav derīgs un vērts”, teic Gundega Blumberga.

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 001094341
Kalns, Dainis. Nepārvaramā / Dainis Kalns ; Sarmītes Māliņas vāka dizains ; Da-
ces Eglītes dizains. — [Cēsu novads] : Sava grāmata, [2022]. — 167 lpp. ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-23-635-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Nepārvaramā” — tā savu tikko iznākušo grāmatu ir nosaucis Siguldas Oper-
mūzikas svētku organizators Dainis Kalns. Tie ir četri stāsti, kas iedziļinās daudzām latviešu ģi-
menēm izprotamās vērtībās un arī problēmās.

UDK	 821.174-3+821.174-32

Kopkataloga Id: 001095863
Kļavis, Aivars. Adiamindes āksts : romāns / Aivars Kļavis ; vāka dizaina autore 
Natālija Kugajevska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 332, [3] lpp. ; 21 cm. — 
(Viņpus vārtiem (tetraloģija) / Aivars Kļavis ; 1. grāmata). — ISBN 978-9934-31-
246-5 (iesiets) ; ISBN 97899340312465 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  „Adiamindes āksts” aizsāk Aivara Kļavja vēsturisko romānu tetraloģiju, kurā 
ar latviešu literatūrā līdz šim nebijušu vērienu atainota Latvijas vēsture triju gadsimtu garumā, 
un pat vēl senākā pagātnē. 18. gadsimts. Muižas un zemnieku sētas, sērgas un apgaismība. Caur 
kariem, juku un pārmaiņu laikiem, atmodām, sakāvēm un atklāsmēm soļo mistiskais Adiamindes 
(Skultes) Gothards, sastapdams ceļā vēsturiskas personības, sākot ar Garlību Merķeli un beidzot 
ar baronu fon Minhauzenu, un vērodams to, kā viņa acu priekšā atšķetinās noslēpumainākā no 
dimensijām — laiks…

UDK	 821.174-311.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095118
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095521
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094341
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095863
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Kopkataloga Id: 001095869
Kļavis, Aivars. Ceļojošā cirka gūstekņi : romāns / Aivars Kļavis ; vāka dizaina 
autore Natālija Kugajevska ; redaktors Guntis Berelis. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 468, [2] lpp. ; 21 cm. — (Viņpus vārtiem (tetraloģija) / Aivars Kļavis ; 4. 
grāmata). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 
978-9934-0-2838-0 (iesiets) (2022).

A n o t ā c i j a :  Romāns pabeidz A. Kļavja romānu ciklu „Viņpus vārtiem”. Šajā grāmatā dau-
dzās dažādos laikmetos aizsāktās sižetiskās līnijas beidzot sasienas ciešā mezglā, neskaitāmie 
personāži atklāj savas patiesās sejas, un kļūst skaidra autora pārsteidzošā iecere — notvert lite-
ratūras tīklā Latvijas beidzamā gadu tūkstoša vēsturi. Vēsture vairs nav sižets, t.i., cēloņsakarīgu 
notikumu virtene un pat ne labirints — drīzāk necaurbrienama biežņa, varbūt — ceļojošais cirks. 
Romānā līdzās ir bīskaps Alberts un Kārlis Ulmanis, kurš nonācis aci pret aci ar nāvi, Kaupo un 
Ojārs Vācietis, kurš savukārt nonācis aci pret aci ar mūžību, ļaudis, kas gribot negribot kļuvuši 
par ceļojošā cirka personāžiem, un ļaudis, kas diriģē un vada šo cirku.

UDK	 821.174-311.6

Kopkataloga Id: 001095866
Kļavis, Aivars. Piesmietais karavīrs : romāns / Aivars Kļavis ; vāka dizaina auto-
re Natālija Kugajevska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 398, [2] lpp. ; 21 cm. — 
(Viņpus vārtiem (tetraloģija) / Aivars Kļavis ; 3. grāmata). — ISBN 978-9934-31-
244-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna uzmanības lokā ir dramatiskais un saraustītais, karu, revolūciju un 
atklājumu pārpilnais 20. gadsimts, kuru lasītājs vēro ar dedzīgā latviešu komunista Augusta Mi-
ķelsona acīm. Precīzāk — 20. gadsimta pirmā puse. Krievijas revolūcija un pilsoņu karš, latviešu 
strēlnieku bataljonu veidošanās, cīņas ar vācu landesvēru un 1919. gada padomju republikas ha-
oss, Latvijas valsts dibināšana. Un vēl, kā tas bija raksturīgs arī iepriekšējiem sējumiem — atkā-
pes tuvākos un tālākos laikos, 16. un 17. gadsimtā…

UDK	 821.174-311.6

Kopkataloga Id: 001095864
Kļavis, Aivars. Rīgas kuprītis : romāns / Aivars Kļavis ; vāka dizaina autore Na-
tālija Kugajevska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 389, [2] lpp. ; 21 cm. — (Viņ-
pus vārtiem (tetraloģija) / Aivars Kļavis ; 2. grāmata). — ISBN 978-9934-31-245-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna darbība risinās Latvijas vēsturei tik nozīmīgajā 19. gadsimtā. Kari 
un zemnieku brīvlaišana, Napoleons un Gēte, jaunlatvieši un nacionālās atmodas pirmsākumi, 
bet visam pa vidu klīst noslēpumains tēls — kuprītis Tomass Šulcs, kura īsto būtību spēs atminēt 
tikai paši acīgākie lasītāji…

UDK	 821.174-311.6

Kopkataloga Id: 001094373
Lynx, Lauren. Vēl reizi mīlēt : romāns / Lauren Lynx ; literārā redaktore Gunita 
Lagzdiņa-Skroderēna ; vāka foto: Anastasiya Pavlova ; 4. vāka foto: Michiel An-
naert. — [Ogres novads] : [Laura Lūsēna], [2022]. — 319 lpp. ; 22 cm. — (Aidaho 
sērijas romāns ; № 1). — ISBN 978-9934-23-606-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sapņi un ambīcijas atveda Lukasu Heinu no Aidaho mazpilsētas līdz Ņujor-
kas starmešiem. Viņš vada dienas, ceļo debesskrāpjus, bet naktīs augstu vilni sit uzdzīve. Pēc 
sievas nodevības Lukasam sievietes ir tikai īslaicīga izklaide. Viss mainās, kad viņš sastop skaistu 
oficianti, kura liek Lukasa pasaulei sašķobīties.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095869
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095866
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095864
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094373
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Kopkataloga Id: 001094835
pasaku burvība : Jelgavas Izglītības pārvaldes 2022. gadā organizētā skolēnu 
literāro pasaku konkursa izlases krājums / māksliniece Ilze Emse-Grīnberga ; 
[ievads]: Andris Rāviņš ; ilustrācijas: Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu dar-
bi. — [Jelgava] : Jelgavas Izglītības pārvalde, [2022]. — 94, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-8539-6-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Līdz šim iznākuši seši skolēnu dzejoļu krājumi, bet šogad bērni un jaunieši 
paši izteica vēlmi rakstīt pasakas, lai būtu iespēja izpausties citā žanrā. Atsaucība bija ļoti liela — 
tika saņemtas ap 300 skolēnu pasaku, no kurām krājumam atlasītas 60. Pasakas saņemtas no teju 
visu pilsētas izglītības iestāžu skolēniem. Pārstāvēta ir Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības 
centrs, 2. internātpamatskola, 3. un 4. pamatskola, 4., 5. un 6. vidusskolas, Tehnoloģiju vidusskola, 
Spīdolas Valsts ģimnāzija, Valsts ģimnāzija, Mūzikas vidusskola un Lazdiņas privātā pamatskola 
„Punktiņš”.

UDK	 821.174-9(082)+821.174-343(082)

Kopkataloga Id: 001094813
Plaudis, Jānis Arvīds. Jūras krastā : dzeja / Jānis Arvīds Plaudis ; atbildīgā re-
daktore Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava, [2022]. — 222, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-20-567-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autors saka: „Būtībā šī ir atmiņu grāmata, kaut gan mīlestība un daba, kurām 
tā veltīta, ir mūžīgas. Krājumā lasāmi padomju laikā publicēti un nepublicēti mūzas bērni. Es 
nevēlos, lai gadu desmitos tie izgaistu aizmirstībā. Kā arī paši jaunākie, pēdējos gados vai dienās 
dzimušie. „Jūras krastā” — mans piektais dzejas krājums. Rakstīts dvēseles atklātībā. Bija laiks, 
kad dzejas patiesība bija nevis upes plūdums, bet strautiņš ar slūžām. Būsim laimīgi, ka dzīvojam 
citā laikā. Līdz šim esmu rakstījis vairāk par sevi. Mūža nākamā pusē — vairāk par citiem. Viss 
ir viens”.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001094695
Poikāne, Sarmīte. Burkšķuciema bērni / Sarmīte Poikāne ; ilustrācijas: Evelīna 
Priedīte ; vāka noformējums: Agnese Piļāne un Kristiāna Kristberga ; redakto-
re Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 174 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-30-035-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas lappusēs lasītājs satiksies ar padomju laika kolhoza ikdienu, atce-
rēsies amatus, kuri mūsdienās vairs nemaz neeksistē. Tāpat varēs pasmaidīt par to gadu bērnu 
izdomu sava brīvā laika aizpildīšanai. Kad nav datoru, viedtelefonu, tad darbojas smadzenes, ģe-
nerējot idejas. Protams, idejas, kuras bērni īsteno, būdami pavisam bez pieredzes, ne vienmēr 
noved pie laba rezultāta, taču tieši tā jau arī apgūst dzīves prasmi — caur kritieniem un skrāpē-
jumiem.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001094658
Pusnakts vējos : dzejas izlase / Maija Eglīte, Vilnis Ezers, Agita Freiberga, Liliāna 
Kalve, Gaļina Kravza, Linda Ķirse, Astrīda Puķe, Biruta Šmite, Evita Zoltāne. — 
Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 152 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-30-031-8 
(iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001094719
Rakstnieka ID : 106 autori / redaktore, sastādītāja Agnese Piļāne ; kartes dizaina 
izstrāde: Arturs Nīmanis. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 264 lpp. : ilustrā-
cijas, karte, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-30-033-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kopkrājuma ideja ir apkopot autorus vienā grāmatā. Grāmata iepazīstina ar 
autoriem — viņi ir tik dažādi! Grāmatā ir autora foto, dzīves moto un radošais literārais darbs 
(dzeja vai īsproza). Tas tad arī ir rakstnieka ID! Ir izdota arī grāmata „Dzejnieka ID” (2021).

UDK	 821.174(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094835
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094813
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094658
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094719
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Kopkataloga Id: 001094784
Raudonis, Pāvils. Pasaka par mežcirtēju / Pāvils Raudonis ; ilustrējusi Sandra 
Vingre ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava : Liegra, [2022]. — 
59, [4] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-572-88-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasakas vēsta par būtību. Pasakas nevar stāstīt par to, ko mēs redzam ikdie-
nā. Tad tās nebūs pasakas, bet raksts avīzē. Ja jūs gribat zināt, kādēļ mežā zāģē kokus, bet mežs 
turpinās. Ja jūs gribat zināt, kāda ir meža bērnība, brieduma gadi un vecums. Ja gribat zināt, kādēļ 
uz bērza stumbriem daba ir izveidojusi rakstu zīmes? Kādēļ apse ir runātīga? Kā alkšņi sargā 
mežu? Tad lasiet. Grāmatā ir atbildes. Patiesība ir tur — mežā!

UDK	 821.174-93-343

Kopkataloga Id: 001093848
Rokpelnis, Jānis. Raksti : 2 sējumos / Jānis Rokpelnis ; sastādītājs, komentāru 
autors Ivars Šteinbergs ; redaktors, priekšvārda autors Kārlis Vērdiņš ; krievu 
teksta redaktors Aleksandrs Zapoļs ; literārā redaktore Juta Ance Ķirķis ; māk-
sliniece Zane Ernštreite. — Rīga : Neputns, [2022].

I [1.] sējums, Dzeja. — 553 lpp., 22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-601-44-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jānis Rokpelnis ir viens no savas paaudzes spožākajiem latviešu dzejniekiem, 
un viņa ieguldījums literatūras attīstībā, kurā iekļaujams arī redaktora, atdzejotāja, esejista un 
rakstnieka pienesums, primāri saistāms ar latviešu dzejas valodas iespēju paplašināšanu. Rakstu 
1. sējums ļauj izsekot izcila dzejnieka rokraksta attīstībai vairāku gadu desmitu griezumā — no 
nepadomiskās agrīnās jaunrades līdz kristīgajam pavērsienam deviņdesmitajos un mākslinie-
ciski augstvērtīgajiem mūsdienu darbiem. Izdevumā apkopots viss grāmatās publicētais, kā arī 
būtiskākais, kas palicis ārpus krājumiem, tostarp — alter ego Jāņa Kanālmalieša sacerējumi un 
krievu valodā radītie teksti, kas kopā demonstrē Rokpeļņa radošās biogrāfijas daudzveidību.

UDK	 821.174(081.1)+821.174-1

Kopkataloga Id: 001095825
Salna, Gundega. Vējā gaistošā : lirika / Gundega Salna. — Cēsis : Sava grāmata, 
2022. — 125, [4] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-604-80-5 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001095856
Simsone, Bārbala. Latviešu šausmu stāsti / sastādījusi un priekšvārdu sarakstī-
jusi Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka un iekšlapu dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2022]. — 428, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-31-004-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Stāstu krājumā iekļauti latviešu autoru 20 stāsti, kas reprezentē dažādus pe-
riodus latviešu šausmu žanra attīstībā. Stāstu daudzveidība lieliski atklāj plašo motīvu, tēlu un 
ainavu galeriju, kurā dažādu laikmetu rakstnieki saskatījuši iracionālo, biedējošo un fantastisko. 
Te rosās spoki, veļi, zirnekļi, kaimiņmājas pagalma bērni, parasts kabatas nazis. Kurzemes ciema-
tos klejo rēgi, kādā Rīgas augstceltnē pulcējas vampīri.

UDK	 821.174-344

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094784
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093848
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Kopkataloga Id: 001095188
Šadre, Daina. Maldugunis : romāns / Daina Šadre ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra 
Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 207, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara ro-
māns ; 2022/7 (277)). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934290701. — ISBN 978-9934-29-074-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Trīs jaunas māsas sēž rožu dārzā… Trīs draudzenes, izlaiduma klases au-
dzēknes, saulainā pavasara dienā Braku pagalmā sapņo par nākotni. Bet kurā brīdī viņu draudzī-
bā nepamanīta ielavījusies skaudība un sāncensība? Ceļi šķirsies, sapņi sabruks un asaras līs, ka-
mēr katra no trijotnes beidzot atradīs savu īsto dzīvi. Vai izdosies atjaunot arī bijušo draudzību?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001094394
Tālers, Guntis. Pēdējais klients : romāns / Guntis Tālers ; vāka dizaina autors 
Arnis Kilbloks ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 383, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 978-9934-0-9961-8 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Kad Irma Valdovska piekrīt vēlīnā vakara stundā savā kabinetā tikties ar 
kādu vīrieti, viņa nenojauš, ka tas būs viņas pēdējais klients… Un ka drīz vien bojā ies arī vairāki 
citi ar viņas darījumiem saistīti cilvēki. Kas ir noslēpumainais slepkava, kurš gan apveltīts ar me-
žonīgu, pat mistisku fizisku spēku, gan apguvis tādas īpašas metodes, kas viņa upuriem neatstāj 
cerības uz izdzīvošanu? To noskaidrot cenšas jaunais privātdetektīvs Zintis Endijs Neibergs kopā 
ar saviem kolēģiem. Iesaistoties izmeklēšanā, viņi pievērš sev slepkavas uzmanību, un tagad arī 
viņu dzīvības ir apdraudētas.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001094345
Tipa, Alda. Gadi tinas kamolā : dzeja, sarakstīta 2021-2022 / Alda Tipa ; ilustrāci-
jas: Agnija Anča. — Cēsis : Sava grāmata, 2022. — 115 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-604-76-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001094440
Tīlane-Pakalniņa, Irita. Zīlīte žubīte / Irita Tīlane-Pakalniņa, ilustrācijas, di-
zains. — [Jelgavas novads] : Biedrība „Droši un Koši”, [2021]. — 18 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — (Ucināmie panti). — Teksts: LU Literatūras, folkloras 
un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves materiāls. — ISBN 978-9934-
8408-7-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Par ucināmajiem pantiem mēdz saukt tekstus, ko pieaugušais skaita un pava-
da ar kustībām — spēles ar bērna pirkstiem, rokām, kājām, kutināšana un paijāšana, bērna šūpo-
šana uz ceļiem vai kājām. Izdevniecība „Droši un Koši” izdevusi Vairas Vīķes-Freibergas mammas 
pierakstītos ucināmos pantus par „zīlīti žubīti”. Grāmata ir paredzēta mazuļiem jau no pusgada 
vecuma. Tā iepazīstina ar latviešu folkloras mantojumu, skaistām ilustrācijām un norādēm, ko 
pieaugušam veikt kopā ar bērnu.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001091741
Vītola, Meldra. Pareizās izvēles un citas muļķības : romāns / Meldra Vītola ; re-
daktore Iveta Reinsone ; vāka dizains: Elīna Salaka. — Rīga : Ezerrozes grāma-
tas, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 1,64 MB. — ISBN 978-9934-604-56-0 
(ePUB).

A n o t ā c i j a :  Romāns pastāsta par zēna un meitenes pieaugšanu. Par izvēlēm, ko satie-
kam un par to sekām. Gan labajām, gan tām, kuras ne pārāk. Aleksandrs grib būt kopā ar labāko 
draudzeni Natellu, bet tāpat arī vēlas draudzēties ar klases foršāko puiku Danielu. Kā būt, ja abas 
šīs draudzības apvienot nesanāk? Aleksandram augot nāksies izdarīt daudzas izvēles, katrai no 
kurām ir savs svars. Svars, kas dažkārt sver veselu tonnu un tā spiedienu sajutīsi pat pieaugušo 
dzīvē.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095188
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Kopkataloga Id: 001095647
Zvirbule, Dace. Mans Jēkaba ceļš : nezināms mērķis / Dace Zvirbule ; vāka di-
zains: Aigars Truhins ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9977-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Svētā Jēkaba ceļš jeb camino de Santiago ir rūpīgi izstrādāts maršrutu tīkls — 
kopā ducis ceļu, kuru sākumpunkti ir ne vien Spānijā, bet arī citviet Eiropā. Bet mērķis viens — 
Santjago de Kompostelas katedrāle, kurā apglabāti Svētā Jēkaba pīšļi. Grāmatā Dace Zvirbule ap-
raksta, kā dienās iet pa Svētā Jēkaba ceļu, bet naktīs aizvien no jauna izdzīvo ne tikai savas, bet 
arī savu vecāku un vecvecāku atmiņas. Atceras notikušo, lai saprastu, no kurienes mēs nākam un 
kāpēc esam tādi, kādi esam. Lai atrastu mērķi, uz kuru iet. Lai viņas bērni un mazbērni vienmēr 
varētu parunāt, lai viņiem būtu atmiņas. Un vienmēr brīva griba — izvēlēties, kurp iet.

UDK	 821.174-992+821.174-94+27-567(460.11)

Kopkataloga Id: 001094401
Zvirgzds, Ilmārs. Reģistratūra : romāns / Ilmārs Zvirgzds ; redaktore Anda Og-
riņa ; vāka dizains: Līva Rutmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 190, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-9715-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis romāns nav klasisks detektīvs. Tas vairāk līdzinās ironiskam rēbusam, 
intelektuāli izaicinošai spēlei, kurā ticamais mijas ar neticamo, brīnumainais — ar ikdienišķo, 
groteskais — ar piegludināti parasto.

UDK	 821.174-31

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001095651
Ollikaineni, A. M. Konteiners : kriminālromāns / A. M. Ollikaineni ; no somu 
valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 303, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — (Izmeklē Paula 
Pihlaja ; #1). — Oriģinālnosaukums: Kontti. — ISBN 978-9934-31-076-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aki un Mila Ollikaineni ir godalgotu somu rakstnieku pāris. Iepriekš abi ir 
strādājuši un izdevuši savus darbus atsevišķi. „Konteiners” ir pirmais abu kopīgi sarakstītais 
kriminālromāns par izmeklētāju Paulu Pihlaju. Helsinku tuvumā kāda labi zināma biznesmeņa 
īpašumā tiek atrasts kravas konteiners ar līķi. Policijas komisāre Paula Pihlaja uzsāk izmeklē-
šanu, un atklātie fakti norāda uz saistību gan ar biznesmeņa ģimeni, gan ar gadiem ilgi veiktiem 
aizdomīgiem darījumiem Namībijā. Paralēli izmeklēšanai Paulas personisko dzīvi satricina sen 
pieņemta lēmuma atbalss, un viņu nomoka vainas apziņa.

UDK	 821.511.111-312.4

Kopkataloga Id: 001094399
Pāsilinna, Arto. Apburošās masu pašnāvības : ironisks romāns / Arto Pāsilin-
na ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 221, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Hurmaava 
joukkoitsemurha. — ISBN 978-9934-0-9826-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Onni Rellonens ir nonācis dzīves strupceļā. Vienīgo izeju šķietami piedāvā 
revolveris un nomaļš šķūnis. Tomēr, nonācis pie šķūņa, Onni pārsteigts atrod priekšā kādu, kurš 
paspējis šeit nokļūt pirmais: Hermanis Kempainens tur stāv ar neilona cilpu ap kaklu. Abi vīri 
saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, un apņemas turpmāk viens otru atbalstīt. Viņi ievieto arī slu-
dinājumu vietējā avīzē, aicinot atsaukties citus depresijas nomāktos ļautiņus, un īsā laikā saņem 
vairāk nekā 600 vēstuļu. Rellonens un Kempainens nolemj dibināt pašnāvnieku biedrību, lai ik-
vienam palīdzētu sasniegt iecerēto mērķi…

UDK	 821.511.111-31
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Kopkataloga Id: 001094400
Pāsilinna, Arto. Zaķa gads : romāns / Arto Pāsilinna ; no somu valodas tulkojis 
Matīss Treimanis. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 172, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Jäniksen vuosi. — ISBN 978-9934-0-9875-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Žurnālists Vatanens ir noguris, un pilsēta viņam jau ir pagalam apnikusi. 
Kādā vasaras vakarā, atgriežoties no darba brauciena, viņa automašīna uz lauku ceļa nejauši aiz-
ķer zaķēnu. Un Vatanens dodas mežā meklēt savainoto dzīvnieku… Šis nelielais incidents apgriež 
ar kājām gaisā Vatanena līdzšinējo dzīvi. Viņš nolemj aiziet no darba, pamest sievu, pārdot īpa-
šumus un ar savu jauno draugu mesties piedzīvojumos. Meža ugunsgrēks, pagāniski rituāli un 
militāras kara spēles ir tikai dažas no dēkām, kurās abi neviļus tiek ierauti.

UDK	 821.511.111-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094400
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904  Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras liecības

Kopkataloga Id: 001095493
Turaidas Baznīckalna 13.-18. gadsimta kapsēta : izpēte, senlietu un monētu ka-
talogs = Graveyard of the Turaida Church Hill, 13th-18th Centuries : research, 
catalogue of antiquities and coins / sastādījusi Ligita Beitiņa ; zinātniskais re-
daktors Dr.hist. Guntis Zemītis ; redaktores: Ināra Stašulāne latviešu valodā, An-
tra Legzdiņa angļu valodā ; foto: Agris Tabaks, Nauris Dainis ; mākslinieks Gatis 
Buravcovs. — [Siguldas novads] : Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis — 
Turaidas muzejrezervāts, [2022]. — 191 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-8524-8-0 (iesiets).
UDK	 904(474.36)

930  Vēstures zinātne. Historiogrāfija

Kopkataloga Id: 001094365
Arheologs profesors Dr.habil.hist. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis An-
dris Caune : biobibliogrāfija / sastādītāja Venta Kocere ; bibliogrāfijas sastādī-
tājas: Cilda Caune, Ieva Ose, Silvija Tilko, Dagnija Ivbule ; literārā redaktore Ieva 
Jansone ; māksliniece Ināra Jēgere. — Rīga : Zinātne, 2022. — 333 lpp., 22 nenu-
murētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, tabula ; 20 cm. — (Latvijas zinātnie-
ki). — Personu rādītājs: 319.-330. lpp. — ISBN 978-9934-599-33-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Arheologa un vēsturnieka, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa, profe-
sora Andra Caunes darbības lauks ir plašs, bet vispirms viņš ir senās Rīgas pētnieks — laikā no 
1970. līdz 1994. gadam viņš vadīja Rīgas arheoloģiskās izpētes grupu. Viņa vadībā notika izrakumi 
40 arheoloģiskajos objektos, tā rezultātā tika restaurēts viduslaiku Rīgas plānojums, noskaidroti 
13.-14. gadsimta apbūves tipi, iegūtas jaunas atziņas par pilsētas nocietinājumiem, kā arī viduslai-
ku iedzīvotāju dzīvesveidu. Andris Caune Rīgas arheoloģijai veltījis daudzus rakstus, kas publicē-
ti izdevumos Latvijā, Vācijā, Polijā, Krievijā u.c.

UDK	 930(474.3)(092)+902(474.3)(092)

930.85  Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 001094806
Viegliņa-Valliete, Gina. Fantastiskā vēsture : stāsts par hiperboriešiem, āri-
jiem, indoeiropiešiem un baltiem / Gina Viegliņa-Valliete ; Ivara Vimbas vāka 
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava, 
[2022]. — 238, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-553-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autore apraksta augsti attīstīto civilizāciju Hiporboreju no sākuma 
līdz galam, izsekojot cilvēku garajam ceļam gar Urālu kalniem, pāri Himalajiem, pa Indu un Gan-
gu. Autore, izmantojot folkloru, raksta par jaunu indoeiropiešu kultūru — hetu, grieķu, baltu — 
rašanos. Ja grib pazīt kādu tautu, jāiepazīst tās folklora. Caur folkloras prizmu autore sniedz savu 
redzējumu par dievu un cilvēku savstarpējām attiecībām senajā laikā.

UDK	 930.85+398+2-264

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095493
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094365
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094806
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94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001095103
Kovtuna, Ligita. Erinnerungen an Esslingen / Zusammenstellung und Redak-
tion: Ligita Kovtuna ; künstlerische Gestaltung: Zane Neimane ; deutsche Über-
setzung: Dr. Ivars Veits. — Rīga : Laika grāmata : Vesta LK, 2022. — 192 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Atmiņas par Eslingenu. — ISBN 
978-9934-511-96-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pēc 70. gadiem atminamies un godinām 1947. gadā notikušos Dziesmu svēt-
kus Eslingenā un mūsu tautas varoņus — par tādiem gribētos dēvēt ikvienu mazo meiteni un 
puiku, viņu vecākus un ģimenes, kuriem dzīve līdz bēgļu nometnei un ikdiena tajā iemācīja pieti-
cību, pacietību, pateicību, saticību, prasmi sadzīvot ar neziņu par nākotni. Un, spītējot grūtībām, 
apliecināt savu piederību latviešiem un uzturēt dzīvas latviskās vērtības. Nozīmīgs ir katrs stāsts, 
gan kā vēsturiska liecība par sabiedrības sociālo, politisko un reliģisko situāciju pēckara gados, 
gan kā stāsts par mūsu tautas ceļiem, gaitām un likteņiem.

UDK	 94(430)(=174)-054.73+316.7(430)(=174)-054.73

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001094319
Caune, Andris. Notikumi Rīgā pirms 100 gadiem : pēc seno pastkaršu un foto-
grāfiju liecībām (1900-1921) / Andris Caune ; redaktore Ilze Antēna ; mākslinie-
ce Ināra Jēgere ; kopsavilkumu un attēlu parakstus angļu valodā tulkojusi Andra 
Damberga ; uz vāka M. Lapiņa foto. — Rīga : Zinātne, [2022]. — 255 lpp. : ilustrā-
cijas ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Uz 
4. vāka Andra Caunes par Rīgu publicēto grāmatu saraksts. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-599-31-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā pētījumā, kas ir desmitais un noslēdzošais sērijā par Rīgu pirms 100 
gadiem, stāstīts par notikumiem Rīgā laika posmā no 1900. līdz 1921. gadam. Rīga, viena no tā 
laika Eiropas lielpilsētām, piedzīvoja strauju izaugsmi un uzplaukumu, kam sekoja postošie kara 
gadi. Tad pienāca 1918. gada 18. novembris, kad latvieši nodibināja savu neatkarīgo valsti — Lat-
vijas Republiku. Divus gadus ilgā Neatkarības kara laikā Rīgā vairākkārt mainījās politiskās varas. 
Notikumu apraksts beidzas ar to svētku dienu, kad 1921. gadā Rīgā svinēja Latvijas valsts de jure 
atzīšanu no Rietumeiropas lielvalstīm.

UDK	 94(474.362.2)”1900/1921”

Kopkataloga Id: 001094472
Gundars, Lauris. Mika grāmata = The Book of Miks / Lauris Gundars ; artist Elī-
na Elere ; editor Inguna Role ; translator Juris Mežinskis ; afterword: Sandra Kal-
niete. — [Rīga] : Occupation Museum Assiciation of Latvia : Published by „Brīvs”, 
[2022]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm + pielikums (1 lp., salocīta 
8 lpp.). — Pielikumā izstādes prospekts „Muzejā ar bērnu = Visiting the museum 
with a child”. — Teksts angļu un latviešu valodā, tulkots no latviešu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Mika grāmata. — ISBN 978-9934-8919-5-3 (brošēts).

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

UDK	 94(474.3)-053.2(044)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095103
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094472
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Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423

Redaktores: Ilva Āķe ilva.ake@lnb.lv
 Rita Dzvinko rita.dzvinko@lnb.lv
Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv

Kopkataloga Id: 001095140
Turčinskis, Zigmārs. Ziemeļvidzemes mežabrāļi : Latvijas nacionālo partizānu 
cīņas Valkas apriņķī un Alūksnes apriņķa rietumu daļā, 1944.-1953. gads / Zigmārs 
Turčinskis ; māksliniece Aija Andžāne. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 446, 
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
441.-445. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītāji: 406.-440. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-29-068-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Z. Turčinskis pētījis vēstures literatūrā neskartu tēmu — nacionālo partizānu 
cīņas Latvijas Ziemeļu daļā — Sinoles, Dūres, Palsmanes, Smiltenes, Gaujienas un Trapenes me-
žos. Vispusīgi parādīta partizānu grupu veidošanās, sadarbība ar igauņu formējumiem, darbības 
formas, galvenās sadursmes ar iekšlietu komisariāta karaspēku, represijas un partizānu kustības 
pakāpeniskā bojā eja 50. gadu sākumā. 2022. gada izdevumu autors papildinājis ar informāciju, 
kas viņa rīcībā nonākusi pēc grāmatas publicēšanas 2011. gadā.

UDK	 94(474.367)”1944/1953”

Kopkataloga Id: 001095113
Гущин, Виктор. История Елгавы, 1795-1917 : очерки истории в рассказах для 
детей и взрослых / Виктор Гущин ; обложка: Влад Богов. — Рига : Балтий-
ский центр исторических и социально-политических исследований, 2022.

Часть вторая, Елгава в истории Российской империи, 1795-1917. Книга 
2, Людовик XVIII в Митаве (1798-1801 и 1805-1807). — 391 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 26 cm. — „Елгаве—800, 1226-2026”—
[1.] lpp. — Bibliogrāfija: 248.-252. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-9024-3-7 (iesiets).

UDK	 94(474.334.2)”1798/1807”

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=001095140
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095113
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