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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001096811
Jautrie labirinti : vairāk nekā 50 āķīgu uzdevumu! / tulkojusi Eva Jansone. — 
Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Brilliant Mazes. — ISBN 978-9934-27-
069-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai vari atrast ceļu labirintā? Vai vienmēr ej pareizā virzienā? Izmēģini vairāk 
nekā 50 labirintu un noskaidro, kas gaida galā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096772
Jūras dzelmē : krāsojamā grāmata / tulkojusi Dace Andžāne ; Disney, Pixar. — 
Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Under the Sea Colouring Book. — ISBN 978-9934-27-136-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus košākos zīmuļus un krītiņus un dodies neaizmirstamā ceļo-
jumā kopā ar iemīļotajiem Disney un Pixar animācijas filmu varoņiem. Piedzīvojumu priecīgāku 
padarīs uzlīmes.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001095853
Kaķītis Muris / [ilustrācijas]: Gabriel Cortina ; [teksts]: Cécile Marbehant. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Misti the Cat. — ISBN 978-9934-0-
9585-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jauki ilustrēta bērnu grāmatiņa, kuras galvenā atziņa — cik labi, ka vienmēr 
var paļauties uz draugiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096767
Kosmosā : krāsojamā grāmata / tulkojusi Eva Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : 
Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Outer 
Space Colouring Book. — ISBN 978-9934-27-135-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus košākos zīmuļus un krītiņus un dodies kosmiskā piedzīvoju-
mā kopā ar iemīļotajiem Disney un Pixar animācijas filmu varoņiem. Lai prieku sagādā arī rotaļas 
ar uzlīmēm!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096811
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096772
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095853
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096767
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Kopkataloga Id: 001096442
LEGO Ninjago : uzbūvējiet un aplīmējiet! / AMEET. — Dreiliņi, Stopiņu novads : 
Anvol, [2022].

Dragons. — 48 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm + LEGO 
klucīši. — Izdevums sastāv no grāmatas, uzlīmēm, 49 LEGO elementiem un 
kastes. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: LEGO® NINJA-
GO®. Build and Stick. Dragons. — ISBN 978-9934-9019-2-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izmantojot LEGO klucīšus, uzbūvējiet Ninjago pūķus! Izvēlieties Stihijas pūķi, 
Mehānisko pūķi, vai pat izveidojiet Ļauno pūķi, kas būs cienīgs pretinieks īstenam nindzjam. Pēc 
tam lieciet lietā iztēli un komplektā iekļautās uzlīmes, lai pielāgotu un izrotātu savu pūķi. Tad 
trenējieties gluži kā nindzja aktivitāšu lapās, kurās ir noslēpumi par pūķiem un lieliskas mīklas.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096812
No punkta uz punktu : vairāk nekā 60 paslēptu attēlu!. — Rīga : Story House 
Egmont, [2022]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Bez lingvistiska satura. — Ori-
ģinālnosaukums: Fantastic Dot to Dot. — ISBN 978-9934-27-070-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai tu jau māki skaitīt līdz četrdesmit? Savieno visus skaitļus secībā un atklāj 
paslēptos attēlus — to ir vairāk nekā 60! Kad šis uzdevums paveikts, ķeries pie krāsošanas!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096598
Pelūde, Inese. Uzzini, kas es esmu : iepazīsties ar populārākajiem lauku sētas ie-
mītniekiem / sastādītāja Inese Pelūde ; Māras Alševskas dizains. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2022]. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
31-135-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti dzīvniekus un lasi tautasdziesmas!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096776
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2022].

Vasaras krāsas. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
„Peppa Pig created by Mark Baker and Neville Astley”—Iespiedziņās. — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. — ISBN 978-9934-
27-141-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cūciņa Pepa sakravājusi ceļasomas, lai trauktos aizraujošās brīvdienās! Iz-
krāso Pepas saulainās dienas un priecājies, rotaļājoties ar uzlīmēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001095850
Sunītis Hektors / [ilustrācijas]: Gabriel Cortina ; [teksts]: Cécile Marbehant. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Hector the Dog. — ISBN 978-9934-
0-9586-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jauki ilustrēta bērnu grāmatiņa, kuras galvenā atziņa — cik labi, ka vienmēr 
var paļauties uz draugiem!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096442
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096812
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096598
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096776
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095850
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001096436
Пушкорюс, Артур. Общая теория морали (ОТМ) как частный случай тео-
рии общей организации Вселенной (ТООВ) / Артур Пушкорюс. — Jūrma-
la : Издательский дом „IN AVANTE LUX”, 2022. — 449 lpp. : shēma, tabulas ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 440.-449. lpp. — ISBN 978-9934-8834-6-0 (iesiets).
UDK	 121

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001096309
Birznieks, Jēkabs. Jēkaba citāti : bērnu domas vecāku pārdomām / Jēkabs Birz-
nieks, Ieva Johansson ; māksliniece Arianna Evelīna Žeire. — [Augšdaugavas no-
vads] : Biedrība „LgSC”, 2021. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
9071-0-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata noderēs mammām, tētiem, īstenībā ikvienam pieaugušajam, kas vē-
las sarunāties ar bērniem un viņus arī sadzirdēt… Varbūt šķiet, ka grūti uzsākt sarunu ar bērnu 
par nopietnu tematu, bet… viss ir daudz vienkāršāk. Bērni savā komunikācijā ir daudz dzidrāki, 
vieglāki un patiesāki. Grāmatiņā piefiksēti burvīga zēna, Jēkaba (vecumā no 3-10 gadiem), domu 
graudi, sirsnīgi citāti, kas radušies sarunās ar mammu.

UDK	 159.922.7+821.174’282-84

Kopkataloga Id: 001096230
Godins, Sets. Radošais ceļojums : ceļvedis tiem, kuri vēlas atklāt, risināt, radīt vai 
vadīt / Sets Godins ; no angļu valodas tulkojusi Liene Zaļuma ; literārā redaktore 
Ilze Kļepikova. — [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, [2022]. — 142, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 22 cm. — (Sveicamgrāmata). — „Attīstībai, izaugsmei, motivācijai”—Uz 
1. vāka. — Oriģinālnosaukums: The Practice. — ISBN 978-9934-8932-3-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir domāta cilvēkiem, kuri vēlas vadīt, rakstīt, dziedāt. Tiem, kuri 
tiecas mācīt, izgudrot un risināt interesantas problēmas. Tiem, kuri vēlas kļūt par ārstiem, glez-
notājiem vai līderiem. Lai gan katra pieredze ir unikāla, tā tomēr pakļaujas noteiktai sistēmai — 
tiklīdz to saskatāt, varat likt lietā, lai būtiski attīstītu savu potenciālu. „Radošais ceļojums” jūsu 
dzīvē pavērs durvis izmaiņām, ko, iespējams, pat nebijāt cerējuši panākt. Mums vienkārši ir jāsa-
ņem drosme un jākļūst vēl radošākiem. Tas ir ceļš, pa kuru iet tie, kas tiecas pēc pārmaiņām, kas 
vēlas padarīt lietas labākas.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 001096592
Heigs, Mets. Mierinājuma grāmata / Mets Heigs ; redaktore Elīna Vendija Rībe-
na ; tulkojums latviešu valodā: Linda Ozola. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 239, 
[1] lpp. ; 22 cm. — Dzejoli „Kā būt okeānam” atdzejojusi Elīna Vendija Rībena. — 
Bibliogrāfija: 239.-[240.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Comfort Book. — ISBN 
978-9934-0-9870-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata noderēs ikvienam, kuru pārņēmis nemiers vai nogurums, ikvienam, 
kurš meklē ceļu uz jēgpilnāku dzīvi, kam nepieciešams mierinājums un iedrošinājums. „Mierinā-
juma grāmatā” Meta Heiga personīgie pārdzīvojumi savijas ar stāstiem no visas pasaules, vēstu-
res, zinātnes un filozofijas, kļūstot par siltuma un uzmundrinājuma avotu un atgādinot laiku pa 
laikam apstāties, dziļi ieelpot un novērtēt eksistences skaistumu un neparedzamību. Tie mieri-
na — ne vienmēr viss ir tik drūmi, kā sākumā var likties. „Tu joprojām esi šeit. Un tikai tam ir 
nozīme”.

UDK	 159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096436
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096309
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096230
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096592
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Kopkataloga Id: 001096206
Kalnciema, Baiba. Kāpēc esmu uztraucies? : bērna pamatemocijas / Baiba Kaln-
ciema ; grāmatas un vāka ilustrāciju autore Gunta Zaļaiskalna ; redaktore Sanita 
Dāboliņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 
978-9934-31-170-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Psiholoģes Baibas Kalnciemas grāmata „Kāpēc esmu uztraucies?” ir lielisks 
palīgs bērniem, kuri grib labāk saprast savas emocijas, un vecākiem, kas ir pirmie sarunbiedri 
bērnu satraukuma brīžos. Dažkārt mēs, pieaugušie, nemaz neprotam bērniem izskaidrot, kas ar 
viņiem notiek. Taču izpratne par notiekošo ir jau pusceļš uz trauksmes samazināšanu. Grāmatā 
autore izstāsta, kādos veidos trauksme izpaužas un kā to samazināt.

UDK	 159.942-053.2(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001095827
Адирим, Ицхок. Еврейское мышление. Виды и инструменты / Ицхок 
Адирим ; translation from German. — [Cēsu novads] : Sava grāmata, 2022. — 
539 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās, rādītāji: 516.-
529. lpp. — Teksts krievu valodā, tulkots no vācu valodas. — ISBN 978-9934-604-
71-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata iepazīstina ar jaunu intelekta un apziņas doktrīnas paradigmu, ku-
rai, no vienas puses, ir ebreju saknes, bet, no otras puses, tā tiecas pēc pavisam citiem mērķiem. 
Grāmatas lasītājs uzzina, ko un kā var mācīties no ebreju tautas.

UDK	 159.955(=411.16)+165.12

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096206
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095827
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001095843
Belova-Smorža, Irina. Lapas dziedināšanai / Irina Belova-Smorža ; no krievu 
valodas tulkoja Inga Krūmiņa ; redaktores: V. Belova un Kristīne Knieta ; dizains: 
Ilona Zolotavina. — [Ogres novads] : Viņa vārds manī, 2022.

[5. burtnīca], Piektais mēnesis. — 66, [1] lpp. ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Листья исцеления. — ISBN 978-9934-616-10-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Dziedināšanas lapas. Piektais mēnesis” ir ikdienas lasījumu projekts tiem, 
kam ir vajadzīga Dievišķa dziedināšana visās dzīves sfērās sev un saviem tuvajiem. Tā nav lasāma 
kā vienota grāmata, bet kā kalendārs — atsevišķi, pa lapai katru dienu, kā lietojamo zāļu deva. 
Katra lūgšanā un pārdomās izlasīta dziedināšanas lapa ir slimībai, kaitei, nespēkam, nabadzībai, 
bailēm, nomāktībai, nāvei atņemta diena.

UDK	 27-468.6

Kopkataloga Id: 001096596
Kello, Karls. Templieši Māras zemē / Karls Kello ; no igauņu valodas tulko-
jis, redaktors Guntars Godiņš ; grāmatas un vāka dizaina autors Eduards Gro-
ševs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 287, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: 287.-[288.] lpp. — ISBN 978-9934-0-9824-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Templieši Māras zemē” no vēsturiskā, mitoloģiskā, valodnieciskā, 
arheoloģiskā aspekta tiek runāts par igauņiem un latviešiem tik nozīmīgo Māras zemi, par Tem-
pliešu bruņiniekiem, igauņu, somu, skandināvu mitoloģiju un folkloru, Sāmsalas seno observato-
riju jeb Sāmsalas Stounhendžu un citiem tematiem.

UDK	 27-788-435-9(474)+2-264

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095843
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096596
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001087379
Sociālās zinības 1.-9. klasei : mācību un metodiskais līdzeklis / Marina Boreiko, 
Gunta Dumarova, Ruta Silicka, Ilona Stramkale, Aija Tereško ; recenzenti: Diāna 
Gruznova un Juris Goldmanis ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 37,49 MB + 1 PDF datne (3 lp. ; 334,31 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli 
PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — 
ISBN 978-9934-540-69-1.
UDK	 3(075.2)+3(072)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001096191
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (16 : 2021 : Daugavpils, Latvija). 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 
2021” materiāli (2021. gada 15.-16. oktobris) = The Materials of the International 
Scientific Conference „Social Sciences for Regional Development 2021” (15th-16th 
October, 2021) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; atbildīgā par iz-
devumu Oksana Ruža ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte, Hu-
manitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes 
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2022.

1. daļa, Socioloģijas aktualitātes. 4. daļa, Psiholoģijas aktualitātes : Daugavpils 
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču 
rakstu krājums = Part 1, Issues of Sociology. Part 4, Issues of Psychology : pro-
ceedings of the international scientific conferences of Faculty of Social Scien-
ces of Daugavpils University. — 149 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — „ISSN 2255-8853”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts angļu, latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9984-14-958-5 
(brošēts).

UDK	 316(062)+159.9(062)

32  Politika

Kopkataloga Id: 001096376
Rokasgrāmata pret dezinformāciju: atpazīt un pretoties / redaktors Rihards 
Bambals ; ilustrāciju autore Elīna Brasliņa ; literārās redaktores: Daina Vaivare, 
Lilija Kampāne, Sandra Liniņa, Inese Lismane. — Rīga : Valsts kanceleja, 2022. — 
144 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Autori: Rihards Bambals, Nora Biteniece, 
Mārtiņš Hiršs, Kaspars Zellis, Gatis Krūmiņš, Arnis Sauka, Ieva Miļūna, Toms Ros-
toks, Māris Andžāns, Evija Djatkoviča. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-
8225-4-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmatai ir trīs daļas, un tās ir veidotas ar mērķi piedāvāt praktiskus 
ieteikumus un piemērus valsts pārvaldē, publiskajā sektorā, pašvaldībās nodarbinātajiem, pa-
stiprināti arī pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, kā atpazīt manipulatīvas darbības un dezinformā-
ciju informatīvajā telpā, kā no tām izvairīties un pretoties ar proaktīvu un reaģējošu rīcību, kā arī 
spēt atšķirt stāstus (vēstījumus) par Latviju, kas balstīti faktos un pierādījumos, no tiem, kas ir 
izdomāti vai sagrozīti.

UDK	 32.019.5(470)(035)+316.776.23(035)+316.776.23(470)(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087379
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096191
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096376
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33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001096196
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (16 : 2021 : Daugavpils, Latvija). 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 
2021” materiāli (2021. gada 15.-16. oktobris) = The Materials of the International 
Scientific Conference „Social Sciences for Regional Development 2021” (15th-16th 
October, 2021) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; atbildīgā par iz-
devumu Viktorija Šipilova ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte, 
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitā-
tes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2022.

III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zināt-
ņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = Part III 
[3rd], Issues of Economics : proceedings of the international scientific con-
ferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. — 140 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — „ISSN 2255-8853”—Titullapas 
otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9984-14-960-8 (brošēts).

UDK	 33(062)

339  Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 001093188
Beņkovskis, Konstantīns. The Survival of Latvian Products and Firms in Export 
Markets / Konstantīns Beņkovskis, Peter Jarrett, Ze’ev Krill, Oļegs Tkačevs, Na-
omitsu Yashiro ; Latvijas Banka. — Riga : Latvijas Banka, [2022]. — 1 tiešsaistes 
resurss (23 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 858,67 KB. — (Working Paper / Lat-
vijas Banka ; 2022/2). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 
20.-21. lp. — ISBN 978-9934-578-43-4 (PDF).
UDK	 339.564(474.3)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001096246
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Zinātniskā konference (8 : 2021 : 
Rīga, Latvija). Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi : Latvijas Uni-
versitātes Juridiskās fakultātes 8. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 
krājums, 2021. gada 21.-22. oktobris, Rīga = New Legal Reality: Challenges and 
Perspectives : collection of research papers in conjunction with the 8th Interna-
tional Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 21-22 
October 2021, Riga / redakcijas kolēģija: Jānis Kārkliņš (priekšsēdētājs) ; latviešu 
valodas redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; Lat-
vijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022.

I [1]. — 299 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts un kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
18-835-0 (brošēts).

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

UDK	 34(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096196
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093188
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096246
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Kopkataloga Id: 001093471
Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Zinātniskā konference (8 : 2021 : 
Rīga, Latvija). Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi : Latvijas Uni-
versitātes Juridiskās fakultātes 8. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 
krājums, 2021. gada 21.-22. oktobris, Rīga = New Legal Reality: Challenges and 
Perspectives : collection of research papers in conjunction with the 8th Interna-
tional Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 21-22 
October 2021, Riga / redakcijas kolēģija: Jānis Kārkliņš (priekšsēdētājs) ; latviešu 
valodas redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; Lat-
vijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022.

I [1]. — 1 tiešsaistes resurss (301 lp., PDF) ; 3,31 MB. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts un kopsavilkumi latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-18-836-7 (PDF).

UDK	 34(062)

Kopkataloga Id: 001096194
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (16 : 2021 : Daugavpils, Latvija). 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 
2021” materiāli (2021. gada 15.-16. oktobris) = The Materials of the International 
Scientific Conference „Social Sciences for Regional Development 2021” (15th-16th 
October, 2021) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; atbildīgais par 
izdevumu Nikolajs Jefimovs ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte, 
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitā-
tes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2022.

II [2.] daļa, Valsts un tiesību aktuālās problēmas : Daugavpils Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krā-
jums = Part II [2nd], Current Problems of State and Law : proceedings of the 
international scientific conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils 
University. — 120 lpp. : shēmas ; 21 cm. — „ISSN 2255-8853”—Titullapas otrā 
pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-14-959-2 (brošēts).

UDK	 34(062)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001089276
Līsmans, Konrāds Pauls. Izglītība kā provokācija / Konrāds Pauls Līsmans ; no 
vācu valodas tulkojis Raivis Bičevskis ; zinātniskā konsultante, pēcvārda autore 
Zanda Rubene ; māksliniece Gita Treice. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 
190, [1] lpp. ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu. — Bibliogrāfija: 189.-[191.] lpp. un zemsvītras piezīmēs, personvārdu rādī-
tājs: 186.-[188.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Bildung als Provokation. — ISBN 
978-9984-23-894-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šodien izglītība ir provokācija — tā apgalvo austriešu filozofs un esejists 
Konrāds Pauls Līsmans. Grāmatā apkopotas viņa aptuveni 15 gadu ilgās pārdomas par izglītības 
jautājumiem un problēmām Eiropā. Līsmans analizē izglītības izmaiņas vienotajā Eiropas telpā 
kopš Boloņas procesa sākuma, atklājot ne tikai mūsdienu izglītības problēmas, bet arī visas mo-
dernās sabiedrības iekšējās pretrunas un nākotnes scenārijus.

UDK	 37.01

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093471
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096194
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089276
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Kopkataloga Id: 001096514
Špona, Ausma. Pedagoģija : pārdomas, atziņas / Ausma Špona ; redaktore Rita 
Cimdiņa ; priekšvārds: Daiga Celmiņa. — Rīga : RaKa, [2022]. — 215 lpp. : shē-
mas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 184.-186. lpp. — ISBN 978-9984-46-449-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir ideāls palīglīdzeklis visiem, kuri studē pedagoģiju vai strādā izglī-
tības iestādēs, jo tajā apkopota viena no bagātākajām pedagoģiskajām pieredzēm Latvijā. Autore 
skaidro klasiskās teorijas, uz kurām balstās pedagoģija, atklāj galveno instrumentu pedagoga 
darbā — pedagoģiskās darbības modelēšanu. Tālāk tiek izklāstīti audzināšanas teorijas pama-
ti, audzināšanas un mācību integrācija. Izklāsts noslēdzas ar mācību un zinātniskās pētniecības 
raksturojumu. Iepazīstot to visu, lasītājs būs sagatavots praktiskai darbībai, spēs pamatot savus 
darba paņēmienus un izzināt, kas ir sasniegts darbības rezultātā. Grāmata ir ļoti aktuāla, īste-
nojot kompetenču pieeju, jo šāda pieeja prasa no skolotāja patstāvīgu darbību, plānojot mācību 
procesu.

UDK	 37.013+37.091.3

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001095978
Auziņa Szentivanyi, Ieva. Dainas — Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry / 
Ieva Auziņa Szentivanyi ; poetry editor Amelie Frank ; editor Andra St. Ivanyi ; de-
sign, photo: Solvita Grosberga ; belt consultant is Lilita Līdaka. — [Cēsu novads] : 
[Solvita Grosberga], [2021].

Vol. II [2]. — 349 lpp. : ilustrācijas, notis ; 22 cm. — Ziņas par autori: 347.-
349. lpp. — Grāmatas noformējumā izmantotas fotogrāfijas ar latvju jostām 
no Alfrēda Stinkuļa kolekcijas. — Dainas paralēli latviešu un angļu valodā ar 
komentāriem angļu valodā. — ISBN 978-9934-8821-2-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Plaši izplatīts uzskats, ka latviešu dainas nav iespējams atdzejot citās valo-
dās, jo īpaši angliski, taču ik pa laikam kāds mēģina pierādīt pretējo, lai vismaz daļēji iepazīsti-
nātu latviski nelasošos ar latviešu folkloras maģisko spēku, poētiku un latvieša unikālo dvēseli. 
„Liela pasaules daļa runā angliski, dainas ir tikpat vērtīgas vai pat vēl vērtīgākas nekā Bībele, bet 
dainas neviens nezina ārpus Latvijas. Tā vērtība nedrīkst iet bojā,” vērtē Ieva Auziņa Szentivanyi. 
Dainu izlase Ievas Auziņas Szentivanyi sakārtojumā un interpretācijā (viņa arī komentāru auto-
re) pirmo reizi tik plašā apjomā piedāvā ieskatu latviešu tautas vērtību sistēmā un raksturo senā 
latvieša dzīves ritumu, nozīmīgākos notikumus, arī asprātību un humoru.

UDK	 398.8(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096514
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095978
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001096518
Ansone, Gunta. Dabaszinības 3. klasei : mācību grāmata / Gunta Ansone, Mai-
ra Gribuste, Vilnis Laizāns, Ilgonis Vilks ; redaktores: Gunta Ansone, Maira Gri-
buste ; literārā redaktore Ilze Zvirgzda ; izdevuma dizaineri: Vilnis Laizāns, Jānis 
Gribusts, Edgars Zvirgzdiņš ; ilustrators Agris Bobrovs ; recenzentes: Inese Du-
dareva, Zina Jonušaite. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, 2022. — 95 lpp. : 
ilustrācijas ; 26 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija 2022. gadā”—Titullapā. — Rādītājs: 94.-95. lpp. — ISBN 978-9984-11-
602-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmata „Dabaszinības 3. klasei” ir daļa no komplektizdevuma „Da-
baszinības 1.-6. klasei”, kurā saturs ir veidots atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta program-
mas paraugam, kas ir izstrādāts projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, lai palīdzētu sko-
lotājiem īstenot Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par 
valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” noteiktos plānotos 
skolēna sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

UDK	 5(075.2)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001087893
Developments in Optics and Communications (18 : 2022 : Rīga, Latvija). 18th 
International Young Scientist Conference „Developments in Optics and Commu-
nications 2022” : abstract book / editor, cover design: Inga Brice ; University of 
Latvia. Institute of Atomic Physics and Spectroscopy. — Riga : Institute of Ato-
mic Physics and Spectroscopy University of Latvia, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss 
(68 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 2,89 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
ISBN 978-9934-23-624-2 (PDF).
UDK	 535.8(062)+621.375.826(062)+621.38:535.8(062)+612.84(062)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001087559
Ķīmija 8.-9. klasei : mācību līdzeklis / Ilze Cīrule, Ilze Gaile, Kārlis Greitāns, 
Ilze Pomere, Elizabete Sirotina, Ilze Ventiņa ; recenzenti: Anda Deksne un Jā-
zeps Logins ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 31,12 MB + 
1 PDF datne (2 lp. ; 223,42 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-
597-06-0.
UDK	 54(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096518
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087893
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087559
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55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 001071931
Geitss, Bils. Klimats: kā novērst katastrofu : esošie risinājumi un nākotnes re-
dzējums / Bils Geitss ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers ; redaktors Miķelis 
Kaldurs ; literārās redaktores: Ilze Kļepikova, Gunita Skroderēna. — [Jelgava] : 
Zoldnera izdevniecība, [2021]. — 223 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
25 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: [205.]-214. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 215.-
223. lpp. — Oriģinālnosaukums: How to Avoid a Climate Disaster. — ISBN 978-
9934-8932-2-3 (iesiets). — ISBN 9789934883521 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Šajā ļoti aktuālajā, autoritatīvajā grāmatā Bils Geitss piedāvā plašu, praktisku 
un pieejamu plānu, kā pasaule var laikus sasniegt siltumnīcefektu izraisošo gāzu nulles līmeni, lai 
izvairītos no globālas klimata katastrofas.

UDK	 551.583+504.7

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 001087729
Bērtule, Dace. Bioloģija I. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidējai iz-
glītībai / Dace Bērtule, Erika Nagle, Vēsma Vijupe ; recenzenti: Inita Kriškāne, 
Tūrs Selga ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 11,91 MB + 
1 PDF datne (2 lp. ; 222,73 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-
597-68-8.
UDK	 57(075.3)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001095645
Putnu noteicējs : Eiropas un Vidusjūras reģiona putnu noteikšana dabā / teksts, 
kartes: Lāšs Svensons ; attēli un komentāri: Kilians Malernijs, Dans Seterstrems ; 
nozīmīgu ieguldījumu sniedza Pīters Dž. Grants ; tulkojums: Elīna Gulbe ; zināt-
niskais redaktors Dr.biol. Viesturs Ķerus ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; 
vāka noformējums: Līga Dubrovska. — Rīga : Jāņa Sēta, [2021]. — 447, [1] lpp. : 
ilustrācijas, kartes ; 19 cm. — Bibliogrāfija: 427.-428. lpp. un sugu rādītājs: 429.-
447. lpp. — Tulkots no zviedru valodas. — Oriģinālnosaukums: Fågelguiden. — 
ISBN 978-9984-07-757-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pirmo reizi latviešu valodā, sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību, ir 
izdota ilustrācijām bagāta putnu vērošanas rokasgrāmata „Putnu noteicējs”, kas ļaus iepazīt visas 
Eiropā novērojamās putnu sugas. Šajā noteicējā, kas piemērots gan iesācējiem, gan pieredzēju-
šiem putnu vērotājiem, ir iekļautas visas putnu sugas, ko var novērot Latvijā, kā arī citur Eiropā, 
Ziemeļāfrikā un daļā Tuvo Austrumu. Tekstā detalizēti raksturots katras sugas izmērs, biotops, 
areāls, noteikšanas pazīmes un balss. Katrai no sugām norādīts arī tas, kādās sezonās (ligzdotā-
jiem — cik bieži) tā sastopama Latvijā.

UDK	 598.2(4)(035)+598.2(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071931
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087729
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095645
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001096083
Kempbela-Makbraida, Nataša. Gremošanas trakta un psiholoģisko traucējumu 
sindroms : zarnu veselības un smadzeņu darbības savstarpējā saikne / Nataša 
Kempbela-Makbraida ; tulkojums no angļu valodas: Līvija Vulfa, Silvija Ābele ; re-
daktore Silvija Ābele. — [Rīga] : [Silvija Ābele], [2022]. — 396 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 355.-383. lpp. un rādītājs: 384.-396. lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Gut and Psychology Syndrome. — ISBN 978-9934-23-560-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nataša Kempbela-Makbraida ir vairāku publikāciju līdzautore un lektore, 
kas uzstājusies daudzos starptautiskos semināros un konferencēs par mācīšanās traucējumu un 
gremošanas problēmu tematiku. Šī grāmata atspoguļo ārstes pieredzi un zināšanas. Grāmatā ie-
tvertā informācija būs palīdzoša dažādu gremošanas traucējumu, kuņģa-zarnu trakta problēmu 
un autoimūnu slimību gadījumā.

UDK	 613.2

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

Kopkataloga Id: 001087659
Dizains un tehnoloģijas 7.-9. klasei : mācību līdzeklis / Edgars Gribusts, Pēte-
ris Kaļva, Madara Kosolapova, Maija Kulakova, Evija Rozentāle ; recenzenti: Līga 
Barbara, Jānis Mārciņš. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tieš-
saistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 36,76 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 
227,76 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 978-9934-597-02-2.
UDK	 64(075.2)+674(075.2)

657  Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 001096534
Leibus, Inguna. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; lite-
rārā redaktore Rita Cielēna ; priekšvārda autore Maija Grebenko. — Atkārtots un 
atjaunots 10. izdevums. — Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2022. — 151 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — ISBN 978-9984-896-27-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas mērķis ir palīdzēt pašnodarbinātām personām apgūt grāmatve-
dību vienkāršā ieraksta sistēmā un gūt priekšstatu par pašnodarbināto nodokļiem. Grāmatā 
apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana 
grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība. Atjaunotajā izdevumā izklāstīti arī nodokļi 
autoratlīdzību saņēmējiem, parādot atšķirības atkarībā no tā, kādu nodokļu režīmu autori izvē-
las.

UDK	 657(474.3)+336.226(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096083
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087659
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096534
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658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001096386
80 stāstu par Ivaru Strautiņu / sastādītājs Andris Dzenis ; atbildīgā redaktore 
Evija Krūmiņa. — Rīga : Jumava, [2022]. — 367, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielī-
mes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-20-588-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iznākusi latviešu uzņēmējam, politiķim un sabiedriskajam darbiniekam Iva-
ram Strautiņam (1942-2020) veltīta grāmata. Grāmatas lappusēs atmiņās par kopā piedzīvoto 
dalās viņa draugi, domubiedri un sadarbības partneri.

UDK	 658(474.3)(092)

69  Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.  
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Kopkataloga Id: 001074510
Bokalders, Varis. Ekoloģiskais dzīves veids un būvniecība : kā projektēt veselī-
gas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas / Varis Bokalders un Marija Bloka ; no angļu 
valodas tulkoja: Santa Andersone, Jānis Kiršteins, Ronalds Krūmiņš ; redakto-
ri: Dace Kalvāne, Mārtiņš Rikards ; māksliniece Daiga Brinkmane ; konsultēja: 
Andris Vulāns, Aivars Brīnums, Armands Ābele. — Atkārtots, papildināts izde-
vums. — Rīga : Domas spēks, 2021. — vii, 726 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kar-
tes, plāni ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 698.-709. lpp. un rādītājs: 710.-726. lpp. — Tul-
kots no: Whole building handbook. — Oriģinālnosaukums: Byggekologi. — ISBN 
978-9934-8707-5-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā apkopotas zināšanas, kas nepieciešamas, lai gūtu priekšstatu 
par to, kas patiesībā ir ekoloģiskais dzīves veids un būvniecība. Building Ecology stāsta par fakto-
riem, kas jāņem vērā, lai nodrošinātu būvniecības sektora ilgtspējīgu attīstību.

UDK	 69:502.131.1(035)+72:504(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096386
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001074510
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001094918
Apmetnis un duncis. Indijas izdomātie laiki (2021 : Rīga, Latvija). Apmetnis 
un duncis. Indijas izdomātie laiki : izstāde 05.06.-21.11.2021. / kurators Šahīns Me-
rali. — Rīga : Mākslas centrs „Zuzeum”, [2021]. — 23, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm.

A n o t ā c i j a :  Ar glezniecības, grafikas un tēlniecības darbiem no Zuzānu kolekcijas iz-
stādes katalogs iepazīstina ar mākslas radīšanas apstākļu un disciplīnu daudzveidību Indijas 
mūsdienu mākslā. Izstādes kurators, Londonā dzīvojošais mākslas, kultūras un globālo vēstu-
res krustpunktu pētnieks Šahīns Merali Zuzānu kolekcijas mākslu no Indijas atklāj kā stāstu par 
mākslinieku attiecībām ar mūsdienu Indiju četrās daļās.

UDK	 7.036/.038(540)(083.824)

Kopkataloga Id: 001094925
Apmetnis un duncis. Indijas izdomātie laiki (2021 : Rīga, Latvija). Плащ и 
кинжал. Воображаемые времена Индии : [выставка] 05.06.-21.11.2021. / ку-
ратор Шахин Мерали. — Рига : Арт-центр Zuzeum, [2021]. — 23, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 26 cm.
UDK	 7.036/.038(540)(083.824)

Kopkataloga Id: 001090377
Gritāne, Agita. Mākslinieka Jēkaba Bīnes (1895-1955) dzīves gājums un daiļra-
de Latvijas mākslas, sociālo un politisko notikumu kopainā : promocijas darba 
kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai nozarē „Mūzika, vizuālā 
māksla un arhitektūra”, apakšnozare: mākslas zinātne / Agita Gritāne ; zinātniskā 
vadītāja Dr.art. Kristīne Ogle ; darba recenzenti: Dr.art. Jānis Kalnačs, Dr.art. Ginta 
Gerharde-Upeniece, Dr.art. Natālija Jevsejeva ; Latvijas Mākslas akadēmija = The 
Biography and Artistic Oeuvre of Artist Jēkabs Bīne (1895-1955) in the Overall 
Context of Artistic, Social and Political Events in Latvia : doctoral thesis summary 
to obtain the degree of a doctor of science (Ph.D.) in the field of „Music, visual 
art and architecture”, subfield: art history / Agita Gritāne ; scientific supervisor 
Dr.art. Kristīne Ogle ; reviewers: Dr.art. Jānis Kalnačs, Dr.art. Ginta Gerharde-Upe-
niece, Dr.art. Natālija Jevsejeva ; Art Academy of Latvia. — Rīga : Latvijas Mākslas 
akadēmija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (58 lp., PDF) ; 561,34 KB. — Resursā uz-
rādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934541773. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-541-78-0 (PDF).
UDK	 7.071.1(474.3)(043.2)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001095983
Atrastā Latvija = The Discovered Latvia / ievadvārdi: Nauris Puntulis, Zanda 
Saulīte ; teksts latviešu valodā: Baltic Communication Partners ; tulkojums an-
gļu valodā: Skrivanek Baltic ; literārā redaktūra un dizains: Mansards ; fotoattēlu 
autori: Niks Freimanis, Oskars Artūrs Upenieks. — [Rīga] : Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija, [2022]. — 424 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Stipras un radošas nācijas identitāte sakņojas mūsu unikālajās, mantotajās 
un jaunradītajās materiālajās un garīgajās vērtībās. Kopš 2014. gada ar Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda un pašvaldību finansējumu visā Latvijā radīti un atjaunoti vairāk nekā 66 kultūras 
un dabas objekti — pilis un pilsdrupas, muižas, baznīcas, dabas takas, brīvdabas estrādes, in-
dustriālais mantojums un citi. Šis piedzīvojums ir iemūžināts grāmatā, kas ļaus līdz pat niansēm 
novērtēt paveikto un sajust katras vietas īpašo stāstu.

UDK	 72.025.4(474.3)(084)+719(474.3)(084)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094918
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094925
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090377
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095983
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Kopkataloga Id: 001095776
Atrastā Latvija = The Discovered Latvia / ievadvārdi: Nauris Puntulis, Zanda 
Saulīte ; teksts latviešu valodā: Baltic Communication Partners ; tulkojums an-
gļu valodā: Skrivanek Baltic ; literārā redaktūra un dizains: Mansards ; fotoattēlu 
autori: Niks Freimanis, Oskars Artūrs Upenieks. — [Rīga] : Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (432 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
41,33 MB. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 72.025.4(474.3)(084)+719(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 001096663
Zilgalvis, Jānis. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Ogres 
rajonā / Jānis Zilgalvis, teksts, plānu zīmējumi, foto ; literārā redaktore Sanda 
Rapa ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš. — Rīga : 
Neputns, 2022. — 175 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 23 cm. — (Mākslas piemi-
nekļi Latvijā). — Ziņas par autoru: uz vāka atloka. — Bibliogrāfija: 144.-145. lpp. 
un personu rādītājs: 150.-152. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un at-
tēlu saraksts angļu valodā. — ISBN 978-9934-601-48-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Turpinot aizsākto darbu pie sakrālās mākslas un arhitektūras mantojuma 
apzināšanas, Jāņa Zilgalvja grāmatā aptverta vēsturiskā Ogres rajona teritorija, aplūkoti dievna-
mi tajā ietilpstošajos Ikšķiles, Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novados. Kopā apskatīti 26 objekti.

UDK	 726.5(474.361)+7.046.3(474.361)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001096319
Ivanovs, Ritums. Ritums Ivanovs. Vērotāja laiks : izstāde = Contemplating por-
traiture : exhibition / kuratore, teksts: Inga Šteimane ; dizains: Dārta Hofma-
ne ; foto: Reinis Hofmanis ; tulkojums: Nordtext. — [Rīga] : [Ritums Ivanovs], 
[2022]. — 87, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — Izstāde „Vērotāja laiks” 
Mākslas stacijā „Dubulti” no 2021. gada 17. novembra līdz 2022. gada 28. febru-
ārim. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-639-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Desmit lielformāta portretos redzamas dažādu paaudžu latviešu mākslinie-
ces, bet ogles zīmējumos — pašportreti. Portrets ir Rituma Ivanova glezniecības centrā vairāk 
nekā divdesmit gadus un viņš ir starp tiem mūsdienu māksliniekiem, kas pievēršas cilvēka sejai, 
tās plastiskumam un faktūrai, kā arī sejas saistībai ar psiholoģiskiem un simboliskiem tulkoju-
miem. „Vērotāja laikā” vienam portretam ir izmantoti divi atšķirīgi attēli (apturēti videokadri) ar 
redzamu savienojuma vietu un asimetriju. Šādu paņēmienu Ritums Ivanovs pielieto pirmo reizi.

UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001096188
Music Science Today: the Permanent and the Changeable (16 : 2022 : Dau-
gavpils, Latvija). Abstracts of the 16th International Scientific Conference „Mu-
sic Science Today: the Permanent and the Changeable” = 16. starptautiskās zināt-
niskās konferences „Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais” tēzes / 
editor-in-chief Dr.art. Ēvalds Daugulis ; English language editor Dr.phil. Ilze Oļeh-
noviča ; Daugavpils University, Vytautas Magnus University, Lithuanian Academy 
of Music and Theatre, Institute of Music of University of Silesia in Katowice. — 
Daugavpils : Daugavpils University Academic Press „Saule”, 2022. — 27, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9984-14-962-2 (brošēts).
UDK	 78.01(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095776
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096663
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096188


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 14, 16.–31. jūlijs

16

Kopkataloga Id: 001096182
Music Science Today: the Permanent and the Changeable : scientific papers = 
Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais : zinātnisko rakstu krājums / 
editor-in-chief Dr.art. Ēvalds Daugulis ; editorial board: Dr.art. Baiba Jaunslavie-
te (associate editor), Dr.phil. Mārtiņš Boiko, Dr.hab.art. Georgs Pelēcis [un vēl 
12 redaktori] ; English language editor Dr.phil. Ilze Oļehnoviča ; layout designer 
Marina Stočka ; Daugavpils University, Vytautas Magnus University, Lithuanian 
Academy of Music and Theatre. — Daugavpils : Daugavpils University Academic 
Press „Saule”, 2022.

6 (14). — 128 lpp. : ilustrācijas, notis ; 30 cm. — Redaktori arī: Dr.art. Jeļena Ļe-
bedeva, Dr.art. Lolita Fūrmane, Dr.art. Jānis Kudiņš u.c. — „ISSN 2501-0344”—
Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, 
nosaukums titullapā arī latviešu valodā. — ISBN 978-9984-14-961-5 (brošēts).

UDK	 78.01(082)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 001096606
Daudziņa, Zane. Aktiera runa 21. gadsimta latviešu teātrī : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektū-
ras nozarē, apakšnozare: kultūras teorija / Zane Daudziņa ; darba zinātniskā va-
dītāja Dr.philol. Valda Čakare ; darba recenzenti: Dr.art. Rūta Muktupāvela, Dr.art. 
Ieva Gintere, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs ; Latvijas Kultūras akadēmija = 
Actors’ Speech in 21st Century Latvian Theatre : doctoral thesis summary for the 
attainment of doctoral degree in the realm of music, visual art and architecture, 
sub-branch: cultural theory / Zane Daudziņa ; thesis academic tutor Dr.philol. 
Valda Čakare ; reviewers: Dr.art. Rūta Muktupāvela, Dr.art. Ieva Gintere, Dr.habil.
philol. Benedikts Kalnačs ; Latvian Academy of Culture. — Rīga : Latvijas Kultūras 
akadēmija, 2021. — 76 lpp. : shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 74.-76. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās va-
lodās.
UDK	 792.028.3(474.3)(043.2)

Kopkataloga Id: 001096595
Daudziņa, Zane. Aktiera runa 21. gadsimta latviešu teātrī / Zane Daudziņa ; zi-
nātniskā vadītāja Dr.philol. Valda Čakare ; redaktore Elīna Vanaga ; Guntas Plotkas 
vāka dizains ; Matīsa Daudziņa ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 383, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Grāmatas pamatā ir Latvijas Kultūras akadēmijā 
2022. gadā aizstāvētais promocijas darbs. — Bibliogrāfija: 232.-[251.] lpp. — ISBN 
978-9934-31-101-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tiecoties izprast aktiera runas kvalitātes izmaiņas un to cēloņus, Zane Dau-
dziņa ievieš skaidrību aktiera runai veltītās terminoloģijas jomā latviešu valodā un pēta teātra 
vēsturē nepieredzētu situāciju, kurā aktiera uzdevumu amplitūda paplašinājusies no teksta izpil-
dītāja līdz radītāja jeb demiurga lomai. Autore piedāvā jaunu aktiera runas rīku klasifikāciju un 
analizē tādus faktorus kā telpa, tehnoloģijas un publika, kuri nav tiešā veidā atkarīgi no aktiera, 
tomēr būtiski ietekmē runas rīku lietojumu un efektivitāti. Darba teorētisko bāzi papildina skaid-
rojošas ilustrācijas, kā arī intervijas ar teātra nozares profesionāļiem — aktrisi Elvīru Baldiņu, 
režisori un skatuves runas pedagoģi Ainu Matīsu, teātra zinātnieku Jāni Siliņu, režisoriem Pēteri 
Krilovu, Vladislavu Nastavševu, Uldi Tīronu un Viesturu Meikšānu.

UDK	 792.028.3(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096182
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096595


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 14, 16.–31. jūlijs

17

793.3  Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 001096610
Alpa, Maruta. Kurzemes kultūrvēsturiskā novada Deju svētki „Zelta zemes vidi-
ņā” : jaunrades dejas / sastādītāja Maruta Alpa ; dizains: Rihards Gulbis, Guntis 
Krivms ; redaktore Elita Priedīte ; ievads: Jānis Purviņš. — [Rīga] : Latvijas Na-
cionālais kultūras centrs, 2022. — 164 lpp. : ilustrācijas, notis ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-528-44-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Covid-19 pandēmijas izraisīto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ Kurzemes 
kultūrvēsturiskā novada Deju svētki tika atcelti. Tomēr uzvedumam tapušās dejas izdejotas 2022. 
gada 2. jūlijā Rojas brīvdabas estrādē.

UDK	 793.31(474.3)+78.085.7(474.3)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001089028
Čuprika, Aleksandra. Sports un veselība. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispā-
rējai vidējai izglītībai / Aleksandra Čuprika, Diāna Krafte, Ivars Kravalis, Maija 
Priedīte, Andris Rudzītis ; recenzenti: Gunta Falka, Uldis Švinks ; Valsts izglītības 
satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes re-
surss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 4,46 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 173,42 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 978-9934-597-86-2.
UDK	 796(075.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096610
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089028
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001071922
Kraģis, Indars. Oratora meistarība : publiskās runas teorija un prakse / Indars 
Kraģis ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; ilustrācijas: Silvija Kraģe ; vāka gra-
fiskais noformējums: Margarita Stoka. — [Rīga] : Jumava : Liegra, [2021]. — 262, 
[1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 254.-[263.] lpp. — ISBN 978-
9934-572-84-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas lietderīgas atziņas, kas noderēs pilnveidojoties un kļūs-
tot par aizvien kompetentāku publisko runātāju. Paustā informācija pārbaudīta gan praksē, gan 
zinātniski un balstīta uz izcilāko publisko runātāju pieredzi. Apgūstot šajā grāmatā mācītās teh-
nikas, spēsiet veidot rezultatīvas un veiksmīgas publiskās attiecības.

UDK	 808.51

Kopkataloga Id: 001088911
Literatūra 4.-9. klasei : mācību un metodiskais līdzeklis / Ārija Grigorjeva, Sand-
ra Juste, Antra Krauce, Ināra Krotova, Iveta Ozoliņa, Daina Petrova, Sanita Rei-
nika, Marija Zemīte, Aina Zelča ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (3 kompresētas arhīva dat-
nes, ZIP) ; 8,85 MB, 10,42 MB, 15,22 MB + 1 PDF datne (3 lp. ; 358,92 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 978-9934-597-82-4.
UDK	 82(075.2)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001096183
Комарова, Вера. Экономика в словах : единообразие терминологии в пе-
реводах экономических текстов / Вера Комарова ; recenzenti: Dr.oec. Jeļena 
Lonska, Dr.philol. Jeļena Semeņeca ; vāka dizainere Inese Gura. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2022. — 247 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 118.-133. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts krievu valodā, kopsavilkums latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-14-956-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pētījuma mērķis ir novērtēt terminoloģijas konsekvenci „trīs paaudžu” (1990. 
gadu, 2000. gadu un 2010. gadu) ekonomikas mācību grāmatās latviešu un krievu valodā, kā arī 
bilingvālajās un multilingvālajās ekonomikas terminu vārdnīcās, kas izdotas Latvijā un Krievijā 
kopš 1990. gada. Šī pētījuma ietvaros terminoloģijas konsekvence konceptuāli tiek saprasta kā 
terminoloģijas kopējās kvalitātes sastāvdaļa ekonomikas tekstu tulkojumos.

UDK	 81’373.46:330+81’25

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001096601
Baštiks, Miķelis. mazā zemes ĀBECE / teksts, ilustrācijas, dizains: Miķelis Baš-
tiks ; padomdevēji: Agnese Vanaga, Kristīne Celma, Ilze Peipiņa, Elza Baštika. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 34 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Teksts 
latviešu valodā, augu nosaukumi arī latīņu valodā. — ISBN 978-9934-31-050-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ābece ir burtu grāmata, veidota no krāsainām un garšīgām lietām, kuras iz-
audzējamas tepat Latvijas zemē. Augļi, ogas, dārzeņi, garšaugi un zaļumi — pirmās garšas, ko 
iepazīst mazais cilvēkbērns, augot Latvijā.

UDK	 811.174’351(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001071922
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088911
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096183
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096601
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Kopkataloga Id: 001088946
Latviešu valoda 7.-9. klasei : mācību un metodiskais līdzeklis / Ārija Grigorjeva, 
Sandra Juste, Antra Krauce, Ināra Krotova, Iveta Ozoliņa, Daina Petrova, Sanita 
Reinika, Aina Zelča, Marija Zemīte ; recenzente Diāna Gruznova. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 26,86 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 192,16 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli 
PDF un MS Word formātos. — ISBN 978-9934-540-68-4.
UDK	 811.174(075.2)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001096750
Bakena, Elizabete. Šķirti kopā : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas 
tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 
476 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Separate Beds. — ISBN 978-9934-25-
059-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Enijas un Toma dzīvē, šķiet, netrūkst nekā. Ir omulīga māja, ir darbs, kas 
sniedz gandarījumu un materiālu stabilitāti, un trīs pieauguši bērni. Taču ne viss ir tā, kā izskatās. 
Gruzd sens aizvainojums un nomoka skaļi neatzīta vainas apziņa. Viņi dzīvo zem viena jumta, 
tomēr gulta katram ir sava. Ir arī kāds noslēpums, par kuru Toms vilcinās runāt, un, kad tas no-
tiek, atklāsme līdzinās zemestrīcei. Šis satricinājums draud izpostīt visu, kas viņiem vēl palicis. 
Ja Toms un Enija vēlas pārciest šo negaidīto vētru, viņiem ir jāieskatās kopīgajā pagātnē un jāat-
modina mīlestība, kas viņus reiz vienojusi. Bet vai tas izdosies, vai šis mēģinājums tikai vēl vairāk 
attālinās viņus vienu no otra?

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001096745
Montefjore, Santa. Itāļu meitene Bruklinā : romāns / Santa Montefjore ; no 
angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : 
Kontinents, [2022]. — 445 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: An Italian Girl in 
Brooklyn. — ISBN 978-9934-25-057-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pateicības dienā Evelīna savās mājās pulcē pašus tuvākos — mīļoto vīru, 
pieaugušos bērnus ar otrajām pusītēm, savu krustmāti un kādu senu ģimenes draugu. Viņa ir 
laimīga par to, ka reiz izrāvusies no kara plosītās Itālijas un sākusi jaunu dzīvi Amerikā. Tomēr, 
saskandinot glāzes ar viesiem, Evelīnai iesmeldzas sirds. Par spīti vairāk nekā trīsdesmit gadiem, 
kas pavadīti šeit, viņa joprojām ir itāliete. Un joprojām mīl kādu, kurš nepārnāca no kara. Un ja 
nu viņš būtu atgriezies? Vai Evelīna iemainītu laimīgo ģimenes dzīvi pret vīrieti, par kuru nekad 
nebija pārstājusi sapņot?

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001096593
Pračets, Terijs. Pūķi pilsdrupās un citi stāsti / Terijs Pračets ; no angļu valo-
das tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 350, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Dragons at 
Crumbling Castle and other stories. — ISBN 978-9934-0-9986-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā lieliskā stāstu meistara Terija Pračeta grāmatā iekļauti četrpadsmit ne-
parasti, atjautīgi, jocīgi, tomēr bezgala aizraujoši un pārsteigumu pilni stāsti, kuros jaunie lasītāji 
sastapsies ar ceļošanu laikā un neticami maziem cilvēciņiem, ar dīvainiem braucamrīkiem un 
īpašiem dzīvniekiem, ar pūķiem un briesmoņiem, karaļiem, burvjiem un drosmīgiem bruņinie-
kiem.

UDK	 821.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088946
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096750
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096593
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Kopkataloga Id: 001096114
Randela, Katrīna. Vilku meitene / Katrīna Randela ; no angļu valodas tulkojusi 
Māra Poļakova ; atbildīgā redaktore Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice ; li-
terārā konsultante Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 205 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Wolf Wilder. — ISBN 978-9984-
23-892-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Feodora kopā ar mammu dzīvo mazā mājiņā meža vidū un atjaucē vilkus, 
kuri reiz turēti Pēterburgas augstmaņu namos, bet kļuvuši pārāk nevaldāmi un tāpēc saimnie-
kiem lieki. Cara armijas ģenerālim Rakovam tas nepatīk, viņš vilkus uzskata par iznīdējamiem 
mūdžiem, tāpēc Feo māja tiek nodedzināta, bet mamma aizvesta uz cietumu. Kopā ar četriem vil-
kiem meitene dodas uz Pēterburgu, lai atbrīvotu mammu un atriebtos ģenerālim. Sākas ceļojums, 
kas viņu aizved tieši revolūcijas virpulī.

UDK	 821.111-93-31

Kopkataloga Id: 001096599
Šeflers, Aksels. Pīps un Pūzija / Aksels Šeflers ; [teksts]: Nosy Crow ; no angļu 
valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2022].

Jaunais draugs. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Pīps un Pūzi-
ja / Aksels Šeflers). — Oriģinālnosaukums: Pip and Posy. New Friend. — ISBN 
978-9934-0-9893-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad Pīps ir ieguvis jaunu draugu, Pūzija jūtas pavisam atstumta. Ak vai, na-
baga Pūzija! Nopirkuši saldējumu, Pīps, Pūzija un Zaks piedzīvo nepatīkamu pārsteigumu, un viņi 
saprot, ko nozīmē īsts draugs.

UDK	 821.111-93-32

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001096121
Klings, Marks Uve. Diena, kad opis uz plīts uzlika elektrisko tējkannu / Marks 
Uve Klings ; ar Astrīdas Hennas ilustrācijām ; no vācu valodas tulkojusi Signe Viš-
ka ; literārā redaktore Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 54, 
[8] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Der Tag, an dem der Opa den 
Wasserkocher auf den Herd gestellt hat. — ISBN 978-9984-23-905-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ome un opis atkal ieradušies pieskatīt bērnus. Tifānijai, Maksim un Luīzei 
gan ir skaidrs, kuram kurš jāpieskata. Tomēr viņi uz brīdi atstāj opi virtuvē vienu pašu. Kāda 
kļūda! Opis uzliek uz plīts elektrisko tējkannu. Pavisam netīšām. Ierīce pamatīgi piedūmo māju, 
un visiem jāmūk ārā dārzā. Opis baidās, ka dabūs pa mizu, taču izrādās, ka ikviens reiz pastrādājis 
ko dumju. Arī mamma un tētis.

UDK	 821.112.2-93-32

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001096116
Murlevā, Žans Klods. Upe, kas tek atpakaļ / Žans Klods Murlevā ; no franču va-
lodas tulkojusi Valērija Lasovska ; mākslinieks Mārtiņš Zutis ; atbildīgā redaktore 
Inga Karlsberga ; literārā konsultante Inta Šmite. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2022]. — 271, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: La rivière à l’envers. — ISBN 
978-9984-23-900-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Vai jūs pārdodat karameles?” Ar šo ikdienišķo jautājumu, ko uzdod veikali-
ņā ieklīdusi sveša meitene, sākas neparasts, romantisks stāsts. Mazais bodnieks Tomeks iemīlas 
Hannā un gatavs viņai sekot tālā un bīstamā ceļojumā, lai meklētu burvju upi Kžāru, kuras ūdens 
spēj dāvāt nemirstību. Tas ļoti nepieciešams Hannas smagi sasirgušajai žubītei — mīļai piemiņai 
no tēva. Abi jaunieši garo, pasakainiem piedzīvojumiem bagāto ceļu mēro atsevišķi, gūstot atšķi-
rīgu pieredzi, taču domās allaž ir kopā un kopā arī sasniedz galamērķi — nemirstības avotu. Vai 
Hannai izdosies pārnest savam putniņam dziedinošo ūdeni? Vai abu mīlestība izrādīsies tikpat 
pārlaicīga kā upe un labestība, ko viņi piedzīvo ceļā?

UDK	 821.133.1-93-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096114
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096599
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096121
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096116
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Kopkataloga Id: 001096117
Velbeks, Mišels. Serotonīns : romāns / Mišels Velbeks ; no franču valodas tulko-
jis Dens Dimiņš ; mākslinieks Aivars Plotka ; literārā konsultante Inta Šmite. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 239, [1] lpp. ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: Sérotonine. — ISBN 
978-9984-23-895-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc sakāves profesionālajā un mīlas jomā novecojošais hedonists un lauk-
saimniecības eksperts Florāns Klods Labrusts secina, ka „mirst no skumjām”. Attiecības ar paš-
reizējo draudzeni ir strupceļā, karjera tāpat, ikdienu grūti iztēloties bez regulāras medikamentu 
devas. Smokot no vientulības, patērnieciskuma, hedonisma un pilsētas nomocīts, Labrusts no-
lemj atgriezties Normandijā, kur reiz reklamējis vietējos sierus, iemīlējies un pat — kā tagad 
šķiet — bijis laimīgs. Taču turienes zemkopji tāpat kā viņš ilgojas pēc neiespējamā — vienkāršā-
ku un humānāku laiku atgriešanās, un daži gatavi par to cīnīties vārda tiešā nozīmē.

UDK	 821.133.1-31

Kopkataloga Id: 001096113
Vigāna, Delfīne de. Bērni ir karaļi : romāns / Delfīne de Vigāna ; no franču va-
lodas tulkojusi Inta Šmite ; māksliniece Lote Vilma Vītiņa ; literārā konsultante 
Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 335 lpp. ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Les enfants sont rois. — ISBN 978-9984-23-897-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Savā jaunākajā gandrīz trillera cienīgajā psiholoģiskajā romānā Delfīne de 
Vigāna caur divu sieviešu diametrāli atšķirīgo likteņu prizmām ļauj palūkoties aiz sociālo tīklu 
radītā mūsdienu sabiedrības portreta — kad vīzija par slavu un veiksmi ir vien mānīga ilūzija, kas 
ne tikai aizēno patiesas vērtības, bet iedragā un pat izposta cilvēku dzīves.

UDK	 821.133.1-312.4

821.133.1(494)  Šveiciešu literatūra franču valodā

Kopkataloga Id: 001096202
Dikērs, Žoels. 622. istabas noslēpums : romāns / Žoels Dikērs ; no franču valo-
das tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 635, [5] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: L’énigme de la chambre 
622. — ISBN 978-9934-0-9975-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādā decembra naktī Šveices Alpos luksusa viesnīcas Verbjē pils 622. ista-
bā tiek atrasts līķis. Notiek izmeklēšana, tomēr nekādus pārliecinošus pierādījumus neizdodas 
atklāt. Laiks iet, un sabiedrības interese pamazām noplok. Pēc daudziem gadiem šajā viesnīcā 
apmetas Žoels Dikērs — nedaudz ekscentrisks šveiciešu rakstnieks, lai atgūtos no šķiršanās, sē-
rotu par sava izdevēja nāvi un nedaudz atpūstos pirms jauna darba cēliena. Tomēr liktenis lēmis 
citādi! Žoels iepazīstas ar Skārletu — jaunu, enerģisku dāmu no blakus numuriņa — un tiek ie-
rauts reiz pilī notikušās slepkavības izmeklēšanā. Žoels iejūtas vietējā Šerloka Holmsa tēlā, bet 
par viņa Vatsonu kļūst centīgā Skārleta.

UDK	 821.133.1(494)-312.4

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001089599
Маллоу, М. Р. Пять баксов для доктора Брауна / М.Р. Маллоу ; художник 
Анастасия Балатенышева ; дизайнер Уна Андерсоне ; редакторы: Елена Со-
ковенина, Уна Андерсоне. — Рига : Эдвенчер Пресс, 2022.

[Книга 5], Дело дамы с леопардами. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 
3,71 MB. — ISBN 978-9934-536-35-9 (ePUB).

UDK	 821.161.1-31(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096117
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096113
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096202
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089599
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821.161.2  Ukraiņu literatūra

Kopkataloga Id: 001096119
Postavna, Taņa. Kad es biju lapsa / Taņa Postavna ; Marijas Fojas ilustrācijas ; 
no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārā konsultante Inga Karlsber-
ga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 60, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Re-
surss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: 
Коли я була лисицею. — ISBN 978-9984-23-909-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir grāmata par bērnību un ticību brīnumiem, par iztēles spēku un par to, 
ka reizēm vectētiņš un vecmāmiņa var būt mammas un tēta vietā… Reiz kopā ar vectēvu un vec-
māmiņu dzīvoja maza meitene ar koši rudiem matiem. Kur ir viņas mamma un tētis, vectētiņš 
nezināja, jo savulaik bija atradis meitenīti mežā pie lapsas alas… Varbūt viņa īstenībā ir lapsa?

UDK	 821.161.2-93-32

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001096118
Maksvīte, Vitalija. Bete un lidojošā dzimšanas dienas dāvana / Vitalija Maksvīte, 
Marjus Marcinkevičs ; Linas Itagaki ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi 
Dace Meiere ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2022]. — 118, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Betė ir skrai-
danti gimtadienio dovana. — ISBN 978-9984-23-896-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iepazīstieties ar Beti! Viņa nekad nenokar degunu. Pat savā dzimšanas dienā, 
kuru visi cenšas sabojāt: Bete nesaņem ilgi gaidīto dāvanu, viņai uzklūp nejaukā kaimiņiene, bet 
mamma aizliedz svētku pusdienas! Dzimšanas dienu izglābj dāvana, kas pati atlido pie Betes. 
Un tā nav parasta dāvana, bet lielā nelaimē iekļuvusi dāvana, kurai vajag palīdzību! Bete nekad 
neatstāj draugus nelaimē, un top viltīgs glābšanas plāns. Jo tur, kur ir briesmas, tur ir arī Bete!

UDK	 821.172-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001096244
Aspazija. Kopoti raksti / Aspazija ; sastādītāja Ausma Cimdiņa ; redakcijas kolē-
ģija: Ausma Cimdiņa, Gaida Jablovska, Ella Buceniece, Sigita Kušnere, Ojārs Lāms, 
Aija Rozenšteine, Iveta Ruskule, Ludmila Sproģe, Jānis Zālītis ; bibliogrāfiju sa-
stādījusi Dagnija Ivbule ; vāka dizains: Aivars Plotka ; literārā redaktore Agita 
Kazakeviča. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022.

3. sējums. — 574 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Resurss saga-
tavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 483.-571. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, viens darbs tulkots no vācu 
valodas. — ISBN 978-9934-18-823-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstu 3. sējums veltīts Aspazijas tulkojumiem, kā arī rakstiem par cittautu 
literatūru un kultūru. Galveno saturu veido austriešu rakstnieka R. Hamerlinga romāna „Aspasia. 
Ein Künstler- und Liebesroman aus Alt-Hellas” (1876) Aspazijas veiktais tulkojums latviešu va-
lodā — „Aspazija. Mākslas un mīlestības romāns iz Vechelladas”. Sadaļa par cittautu literatūrai 
veltītiem Aspazijas rakstiem ietver galvenokārt gadsimtu mijā tapušos darbus, kas raksturo viņas 
literāro daudzveidību.

UDK	 821.174(081)

Kopkataloga Id: 001096383
Auziņš, Arnolds. Kā kulaks uz acs : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redakto-
re Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava, [2022]. — 197, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-20-584-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sākas ar līķi, bet romāns ir dzīvi apliecinošs. „Kā kulaks uz acs” varoņi ir tās 
profesijas pārstāvji, ar kuriem sastopas ikviens, sevišķi jau nežēlīgā vīrusa laikā. Un vēl — tauta 
nav vainīga, ja vadonis izrādās psihopāts. Krievietes un latvieša mīlestība pārvar neveiksmes un 
intrigas gan slimnīcā, gan sanatorijā. Sarežģītās situācijās palīdz humors.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096119
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096118
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096244
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096383
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Kopkataloga Id: 001096439
Kalnozols, Andris. Eiropas smaržas / Andris Kalnozols ; redaktors Uldis Tīrons ; 
mākslinieks Juris Petraškevičs. — [Rīga] : Rīgas Laiks, [2022]. — 93 lpp. ; 15 cm. — 
(Rīgas Laika mazās grāmatiņas ; 2). — ISBN 978-9934-8802-3-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lai notvertu sajūtas, ko pārvērst lugā par pasaulē nepaklausīgāko pilsoni 
Džakomo Kazanovu, 2015. gada pavasarī es devos uz Eiropu. Latvijā tobrīd mani nekas nesais-
tīja — ne darba, ne attiecību, nekā no visa tā, kas varētu mani atturēt doties nezināmā virzienā. 
Nepaņēmu līdzi ne telti, ne guļammaisu — man nebija nekā, ar ko parasti nodrošinās ceļotājs. 
Es sevi par tādu arī neuzskatīju, devu priekšroku nejaušībai. Pieraksti, apģērbs, vecs klēpjdators 
un garš, melns plašķis — tas arī viss, kas bija manā mugursomā, kura tik un tā likās pārāk smaga 
vieglajam solim, ar kādu uzsāku savu klejojumu pa Eiropu.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001096484
Osvalda, Kristīna. Izirušās pērles : dzeja, proza, veltījumi / Kristīna Osvalda ; 
Normunda Treija sakārtojums un komentāri ; vāka noformējums: Ints Vik-
manis. — Rīga : NT2015, 2022. — 176 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8909-9-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kristīne Osvalda vairāk zināma kā žurnāla „Zeltene” redaktore. Pievērsusies 
arī literārajam darbam, virkni dzejoļu parakstījusi ar pseidonīmu Mežmaliete. „Lai prieks šajā 
grāmatā lasīt un baudīt talantīgās rakstnieces Kristīnas Osvaldas literāro veikumu! Dažreiz lie-
kas, ka, lai ko viņa darījusi, tas paveikts „ar glanci”, bet autores mīlas dzeja ir vienkārši lieliska, ļoti 
skaista,” ievadā saka grāmatas sastādītājs. 

UDK	 821.174-1+821.174-3

Kopkataloga Id: 001096381
Pāvulīte, Aina. Kā dzeņa vēders : stāsti, ironeskas / Aina Pāvulīte (Aina un Katrī-
na) ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Jumava, [2022]. — 166, [1] lpp. ; 
20 cm. — Vāka noformējumam izmantota Viļņa Bulava karikatūra. — ISBN 978-
9934-20-557-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Aina Pāvulīte (Aina) lielāko daļu sava aktīvā pensijas pelnīšanas laika bijusi 
žurnāliste, rakstījusi arī dzeju un prozu. Katrīnas vārdu (Katrīna Bozis) viņa aizņēmās no vecmā-
miņas, nīcenieces. Katrīna rakstīja humoreskas humora un satīras žurnālam „Dadzis”. Nu viņas 
abas — vienos vākos.

UDK	 821.174-7

Kopkataloga Id: 001096306
Sakalaurs, Pēteris. Divrindu takās : kaut kas līdzīgs dzejai / Pēteris Sakalaurs. — 
[Aizkraukles novads] : [Pēteris Sakalaurs], 2022. — 71 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-9029-3-2 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001096305
Sakalaurs, Pēteris. Humora ugunskurā : pandēmijas laika bailēs sarakstītais / 
Pēteris Sakalaurs. — [Aizkraukles novads] : [Pēteris Sakalaurs], 2022. — 78 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-9029-1-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pētera Sakalaura humoristisko stāstu grāmata, kas tapusi, iedvesmojoties no 
dzīves notikumiem.

UDK	 821.174-7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096439
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096484
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096381
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096306
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096305
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Kopkataloga Id: 001096308
Sakalaurs, Pēteris. Izkultie domu graudi : pirms un pēc pandēmijas laika rū-
pīgi vētītais / Pēteris Sakalaurs. — [Aizkraukles novads] : [Pēteris Sakalaurs], 
2022. — 135 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-9029-2-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pētera Sakalaura trešā gudrības graudu grāmata par nopietnām un prātīgām, 
jautrām un humoristiskām domām un pārdomām.

UDK	 821.174-84

Kopkataloga Id: 001096184
Spoģis, Alberts. Ardievas : dzejoļu izlase / Alberts Spoģis ; rediģēšana: Dina 
Krastiņa ; [priekšvārds]: Veronika Spoģis. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra 
izdevniecība, 2022. — 273 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Vāka 
noformējumā izmantota Vandas Ančevas glezna „Dzimtas māja Spūles, Vārkavā”, 
2009. — Teksts latviešu, vācu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-
354-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Ardievas” ieved mūs dievišķā matricē, kur dzeja ar melodijas notīm glezno, 
jo Alberta Spoģa valoda ir mīlestība. Dzimtenes cēlums mijas ar sapņiem un realitāti, cilvēka stip-
rums cīnās ar trauslumu, dabas apcere izdaiļo filozofiju, bet pāri visam saklausāma paļaušanās 
uz pasaulīgumu, patiesību, ticību un mūžību.

UDK	 821.174-1+821.174-94

Kopkataloga Id: 001096225
Šteinbergs, Ivars. Jaunība : triptihs, MMXXII [2022] / Ivars Šteinbergs ; redak-
tors Artis Ostups ; ilustrators Reinis Gailītis ; dizains: Estere Betija Grāvere ; 
priekšvārds: Raimonds Ķirķis. — Rīga : Neputns, [2022]. — 91 lpp. : portrets ; 
23 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 
978-9934-601-46-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejoļu krājums „Jaunība” ir veltījums autora paaudzei, kas uzaugusi 21. gs. 
sākumā. Katra no trim grāmatas nodaļām atbilst savai jaunības pieredzes šķautnei: pirmā ir par 
sniegšanos pēc pārspīlētām radošajām ambīcijām, otrā apspēlē draudzības un atvērtās pasaules 
tēmas, bet trešā veltīta intimitātes meklējumiem. Vienlaikus katra nodaļa atbilst savam rakstī-
bas veidam: pirmā — antīkās epikas stilizācija, otrā izmanto konceptuālās rakstības paņēmienus 
(citēšanu) un avangardisma literāro strāvojumu estētiku, bet trešā veidota kā dzejprozas cikls.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001096209
Tilaks, Dzintars. Raibi labā nometne / Dzintars Tilaks ; autora ilustrācijas ; vāka 
dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 174, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-31-173-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katra vasaras nometne var būt īpaša un atmiņās paliekoša. Vai nu tu, cilvēk, 
iemācies un uzzini ko tādu, kas citādi nebūtu iespējams, vai arī — pats galvenais — iegūsti jaunus 
draugus. Šī vecāku izraudzītā nometne nesola neko aizraujošu, tā tas sākumā šķiet Mikam no 
Rīgas. Viņš ir nolēmis nepiedalīties. Nekur. Taču drīz vien Miks iepazīstas ar jelgavnieku Reini 
un… tad tik sākas! Nē, ne jau blēņas, zēni ir noskaņoti visai lietišķi. Tomēr jau no pirmās dienas 
viņus burtiski pievelk visdažādākie pārbaudījumi, izaicinājumi un ļoti pretrunīgas attiecības ar 
meitenēm.

UDK	 821.174-93-34

Kopkataloga Id: 001096371
Vizulis, Viesturs. Panti no piedurknes / Viesturs Vizulis, Gatis Kurzemnieks ; 
ilustrācijas: Dzintars Melnis. — Rīga : [Viesturs Vizulis], 2021. — 90 lpp. : ilustrā-
cijas ; 15 cm. — ISBN 978-9934-23-369-2 (brošēts).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096308
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096184
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096225
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096371
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Kopkataloga Id: 001096615
Zemītis, Leons. Sirds saplauka ziedos / Leons Zemītis ; vāka izstrāde: Dace Ju-
nemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, 2022. — 74 lpp. ; 19 cm. — ISBN 
978-9934-28-066-5 (iesiets).
UDK	 821.174-1

821.411.16  Ebreju literatūra ivritā

Kopkataloga Id: 001096115
Kerets, Etgars. Aizķeršanās galaktikas nomalē / Etgars Kerets ; no ivrita tulko-
jusi Māra Poļakova ; literārā redaktore Renāte Punka ; mākslinieks Ernests Kļa-
viņš. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 176 lpp. ; 21 cm. — Resurss sagata-
vots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: הצקב הלקת 
.ISBN 978-9984-23-904-0 (iesiets) — .היסקלגה

A n o t ā c i j a :  Šajā stāstu krājumā sastopas spilgta iztēle, versmaina aizrautība un dzēlīgs 
humors, kas sasaucas ar autora iepriekšējos darbos iepazīto ironiju un tieksmi pretstatīt laicī-
go un pārpasaulīgo. Rakstnieka radītie tēli izaicina tradicionālo lomu dalījumu ģimenē, karā un 
spēlēs, viņa īsprozā netrūkst ne narkotiku un kūku, ne atmiņu un mīlestības. Šādas pretrunas ne-
pārsteidz — Etgars Kerets ir uzaudzis Izraēlā, valstī, kur līdzās pastāv augsto tehnoloģiju indus-
trija un holokausta vēsture, praida gājieni un reliģiskās dogmas, saulainas pludmales un bumbu 
patvertnes.

UDK	 821.411.16-93-32

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001096213
Parvela, Timo. Ella viļņos / Timo Parvela ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda 
Peldekse ; māksliniece Sabīne Vilharma ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 171, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Ella aalloilla. — ISBN 978-9934-0-9931-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Ella viļņos” ir stāsts par vasaru un jūru. Skolotāja vadībā Ella un viņas kla-
sesbiedri dodas izbraucienā ar motorkuģi. Ekskursijas gaitā bērni mācās atpazīt putnus, glābt 
dzīvību uz ūdens, piedzīvo baiļpilnu tikšanos ar laipas mošķi un piedalās vakarēšanā ar septiņ-
padsmit rūķīšiem un divām simtgadīgām Sniegbaltītēm, kas rausta ermoņikas. Arī šīs grāmatas 
lasītājus sagaida nebēdnīgi savērpts sižets, trakots humors un negaidītas situācijas.

UDK	 821.511.111-93-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096615
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096115
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096213
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Kopkataloga Id: 001088873
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (79 : 2021 : Rīga, Latvija). Ģeo-
grāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : Latvijas 
Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference : referētu tēzes. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (251 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 7,49 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts lat-
viešu un arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-556-74-6 (PDF).
UDK	 91(062)+55(062)+502/504(062)

Kopkataloga Id: 001093485
Smirnova, Anželika. Tālu, tālu Austrumos / Anželika Smirnova ; tulkojums no 
ķīniešu valodas: Sonkeigo LS International. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (157 lp., PDF) : ilustrācijas ; 26,04 MB. — ISBN 978-
9934-18-806-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  „Mana pieredze, apciemojot Ķīnas lauku ciematus, man ir ļāvusi pilnīgāk 
iepazīt šo valsti un tās cilvēkus. Grāmatā vēlos atklāt jums savas jūtas pret Ķīnas laukiem un 
padalīties ar stāstiem par Ķīnas sasniegumiem lauku reģionu atjaunošanā. Šajā jomā neesmu 
speciāliste un man ir grūti aprakstīt situāciju Ķīnas lauku reģionos no, piemēram, ekonomiskā 
viedokļa, tāpēc rakstīšu vienkārši par pašas redzēto un dvēselē izjusto”, saka Anželika Smirnova.

UDK	 913(510)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001096384
Ukrainas vēsture / sastādītājs Imants Liepiņš ; Ingus Feldmaņa vāka grafiskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; priekšvārds: Inese Vaide-
re. — Rīga : Jumava, [2022]. — 399, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrā-
cijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-587-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirmo reizi latviešu lasītājiem pieejama Ukrainas vēsture izvērstā veidā — 
no akmens laikmeta līdz pat Krievijas militārajam iebrukumam 2022. gadā. Grāmatu veido piere-
dzējušu pētnieku veidotas nodaļas par Aizkrāces kazaku vēsturi, par ukraiņu cīņu savas patstāvī-
bas atgūšanai dažādos gadsimtos, nacionālās identitātes meklējumiem, uzplaukuma periodiem, 
padomju režīma un nacistu zvērībām. Viņiem pievienojas vēstures aculiecinieku un dalībnieku 
stāstījums par pieredzēto Černobiļas katastrofas likvidācijā, Krimā, Donbasā un pašreizējā karā.

UDK	 94(477)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088873
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093485
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096384
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94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001095858
Баумерт, И. Основные вопросы истории Латвии : учебное пособие / И. Бау-
мерт, Г. Курлович, А. Томашунс ; перевод с латышского Владиславы Душки-
ной ; художник Алдис Алекс ; редактор Григорий Смирин. — Дополненное 
издание. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 159, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, por-
treti ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Latvijas vēstures pamatjautājumi. — ISBN 
978-9984-22-235-6 (brošēts) (2022).
UDK	 94(474.3)(075.3)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://instagram.com/lnb.lv
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
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https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095858
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