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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 001097447
Zinātņu vēsture un muzeoloģija = History of Sciences and Museology / sastādī-
tāja un ievada autore Iveta Gudakovska ; redakcijas kolēģija: Dr.habil.med. Māris 
Baltiņš, Dr.paed. Iveta Gudakovska, Dr.geol. Valdis Segliņš, Dr.paed. Ilgonis Vilks ; 
latviešu tekstu literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu tekstu literārā redaktore 
Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. — 246 lpp. : faksi-
mili, diagrammas, ilustrācijas, tabulas, portreti ; 24 cm. — (Latvijas Universitātes 
raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific Papers University of Latvia, ISSN 
1407-2157 ; 818. sējums). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-837-4 (brošēts).
UDK	 001(474.3)(091)+069(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 001097674
Zinātņu vēsture un muzeoloģija = History of Sciences and Museology / sastādī-
tāja un ievada autore Iveta Gudakovska ; redakcijas kolēģija: Dr.habil.med. Māris 
Baltiņš, Dr.paed. Iveta Gudakovska, Dr.geol. Valdis Segliņš, Dr.paed. Ilgonis Vilks ; 
latviešu tekstu literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu tekstu literārā redaktore 
Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(249 lp., PDF) : faksimili, diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 18,35 MB. — 
(Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific Papers 
University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 818. sējums). — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
838-1 (PDF).
UDK	 001(474.3)(091)+069(474.3)(091)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001096762
Bazs Gaismasgads : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojis Kristaps Baķis ; re-
daktore Antra Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Latvija, [2022]. — 24 lpp., 
2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Lightyear Colouring Book. — ISBN 978-9934-27-132-8 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmata ir pilna ar kosmosa kuģiem un bīstamām planētām, tur-
klāt nāksies sastapties ar kosmosa robotu armiju. Izkrāsotās lappuses rotā ar uzlīmēm! Līdz bez-
galībai… un tālāk!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097447
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096762
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Kopkataloga Id: 001096759
Burti iesācējiem : 4+ gadi / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — 
Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-27-129-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai jūsu bērnam pienācis laiks iepazīties ar burtiem un sākt mācīties tos rak-
stīt? Šajā grāmatā ietverti īpaši vingrinājumi veiksmīgai rakstītprasmes apguvei. Veicot dažādos 
uzdevumus, bērns nostiprinās rokas sīko muskulatūru un apgūs rakstīšanai nepieciešamās ie-
maņas. Lai aizraujošs ceļojums burtu pasaulē!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096760
Cipari iesācējiem : 4+ gadi / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kal-
na. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-27-130-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai jūsu bērnam pienācis laiks iepazīties ar cipariem un sākt mācīties tos 
rakstīt? Šajā grāmatā ietverti īpaši vingrinājumi veiksmīgai rakstītprasmes apguvei. Veicot dažā-
dos uzdevumus, bērns nostiprinās rokas sīko muskulatūru un apgūs rakstīšanai nepieciešamās 
iemaņas. Lai aizraujošs ceļojums ciparu pasaulē!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096803
CoComelon : krāsu spēles. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 
nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: CoComelon. — ISBN 978-9934-27-142-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Džeidžejam viņa draugiem un ģimenei šajā jaukajā krāsojamā 
grāmatā! Te satiksi iemīļotos varoņus un ainas no animācijas seriāla CoComelon. Spēlēsimies 
kopā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096961
Deinsa, Keitija. Vai mēs varam palīdzēt polārlāčiem? / Keitija Deinsa ; ilustrējusi 
Roušīna Heihesija ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; tulkotāja redakci-
jā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Can We Really Help the Polar Bears?. — ISBN 978-9934-0-
9844-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai mēs varam palīdzēt polārlāčiem? Arktikas ledus kūst, un polārlāčiem klā-
jas grūti. Pievienojies viņiem un grupai aktīvu bērnu, kuriem viņi lūdz palīdzību, un atklāj lielisko 
plānu, ko viņi visi kopā ir izdomājuši!

UDK	 087.5+551.588(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001096966
Dieziņa burtnīca / ilustrācijas: Ieva Kraule-Kūna. — [Rīga] : Ausma Media, [2022].

1 : krāso, risini un līmē kopā ar Dieziņu!. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumu-
rētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 20 cm. — Bez lingvistiska satura. — ISBN 978-
9934-8986-7-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mazais Dieziņš „Ukuleles” skatītājiem sagatavojis īpašu pārsteigumu — mīļu 
un aizraujošu krāsojamo uzdevumu burtnīcu, kas bērnam ļaus radoši un intelektuāli izpausties 
kopā ar iemīļotajiem varoņiem Uku, Leli un pašu Dieziņu. Burtnīcai pievienots arī astoņu krāsai-
nu uzlīmju komplekts, ko iespējams izmantot, gan pildot burtnīcu, gan pēc saviem ieskatiem. Šo 
mīļo un attīstošo burtnīcu īpaši novērtēs bērni vecumā no 1 līdz 4 gadiem.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096759
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096760
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096803
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096961
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096966
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Kopkataloga Id: 001096801
Hot Wheels : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — Rīga : Story House Egmont, 
[2022]. 

Finiša taisnē. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Hot Wheels. — ISBN 978-
9934-27-143-4 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096757
Jautrā atņemšana : nokasi ar monētu un pārbaudi! / tulkojusi Eva Jansone ; re-
daktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Magic Subtractions: Scratch with a Coin & Check. — ISBN 978-9934-27-083-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cik jautra mācīšanās! Pareizās atbildes ir iespiestas ar neredzamu tinti! Ja 
parīvēsi atbildes vietu ar monētas maliņu, rūpīgi ieskatoties, ieraudzīsi atbildi. Palūdz mammai 
vai tētim monētu un ķeries pie darba! Izpildi uzdevumus un pārbaudi, vai atbildes ir pareizas. 
Lai veicas!

UDK	 087.5+511.12(076)

Kopkataloga Id: 001096755
Jautrā saskaitīšana : nokasi ar monētu un pārbaudi! / tulkojusi Eva Jansone ; re-
daktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Ma-
gic Additions: Scratch with a Coin & Check. — ISBN 978-9934-27-082-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cik jautra mācīšanās! Pareizās atbildes ir iespiestas ar neredzamu tinti! Ja 
parīvēsi atbildes vietu ar monētas maliņu, rūpīgi ieskatoties, ieraudzīsi atbildi. Palūdz mammai 
vai tētim monētu un ķeries pie darba! Izpildi uzdevumus un pārbaudi, vai atbildes ir pareizas. 
Lai veicas!

UDK	 087.5+511.12(076)

Kopkataloga Id: 001096809
Kosmoss : pēti un darbojies! : atlants / tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra 
Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. uz-
līmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Space Activity Book. — ISBN 978-9934-27-081-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Planētas, pavadoņi, zvaigznes, melnie caurumi, raķetes, astronauti, satelīti un 
kosmosa kuģi. Izzini kosmosu jautrā un interaktīvā veidā! Grāmata ar lielu interaktīvu salokāmo 
karti.

UDK	 087.5+52(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001096802
L.O.L. Surprise! : krāso stilīgi. — Rīga : Story House Egmont, 2022. — 24 nenu-
murētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no an-
gļu valodas. — Oriģinālnosaukums: L.O.L. Surprise!. — ISBN 978-9934-27-106-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Esi radoša steidz piešķirt spožus toņus izsmalcinātajām L.O.L lellēm!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096801
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096757
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096755
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096809
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096802
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Kopkataloga Id: 001096964
Lapsas vasara : krāso un pēti vasaru kopā ar lapsu! : „Tutas lietas” darba burtnī-
ca / ilustrācijas: Ieva Kraule-Kūna. — [Rīga] : Ausma Media, [2022]. — 16 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska satura. — ISBN 978-9934-
8986-8-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Aizpildi mazā pētnieka apliecību un dodies pētīt vasaru kopā ar Lapsu. Skaiti 
lapas, meklē ceļus, vēro kukaiņus, iegaumē formas, ieraugi krāsas, izzini augus un atmudžini sa-
piņķerējušās balonu aukliņas. Lai darba burtnīca pildītos ar prieku, aiz katra koka lūrēs Lapsa un 
Feneks, mazais Āpsītis vicināsies ar burvju nūjiņu, bet Tuta sasildīs ar savu mīļo smaidu. Burtnī-
cu ar īpašu prieku pildīs bērni, kas iemīļojuši Latvijā radīto seriālu „Tutas lietas”.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096804
Ledus sirds : krāsojam un līmējam! / Disney. — Rīga : Story House Egmont, 
[2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen Colouring Book with 
Stickers. — ISBN 978-9934-27-097-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Annai, Elzai un viņu draugiem šajā jaukajā grāmatā! Kad attēli 
izkrāsoti, steidz tos rotāt ar uzlīmēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096771
Ledus sirds : lielā krāsošana / Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 80 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Frozen Mega Colouring Book. — ISBN 978-9934-27-153-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā tevi gaida tikšanās ar Elzu, Annu, Kristofu, Svenu un, protams, 
sirsnīgo sniegavīriņu Olafu. Sameklē zīmuļus vai krītiņus un izkrāso draugu piedzīvojumus košās 
krāsās!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096766
Marvel Spidey and his Amazing Friends : krāsojamā grāmata / tulkojusi Eva Jan-
sone. — Rīga : Egmont Latvija, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney Junior). — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Marvel Spidey and his Amazing Friends. — ISBN 978-9934-
27-137-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies „Marvel” animācijas seriāla supervaroņiem viņu aizraujošajos 
piedzīvojumos! Sameklē savus iecienītos krāsošanas piederumus, jo Zirneklēnam un viņa ko-
mandai ir nepieciešama tava palīdzība. Krāso un liec lietā uzlīmes!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001097080
Minecraft uzlīmju grāmata / ilustrācijas: Ryan Marsh, Kate Bieriezjanczuk, 
Christos Efraim ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone ; Mojang. — 
Rīga : Story House Egmont, [2022]. 

Dārgumu medības. — 24 lpp., 12 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
25 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Minecraft Stic-
ker Adventure. Treasure Hunt. — ISBN 978-9934-27-123-6 (iesiets) ; ISBN 
9789934271182 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Palīdzi Aleksai un Stīvam uziet dārgumu kartes un meklēt apslēptas lādes 
klejojumos pa Virszemi, izpildot uzdevumus ar uzlīmēm. Neaizmirsti — dārgumi kartē ir atzī-
mēti ar X! Tiec pie vērtīgām mantām un stājies pretī sargiem un citiem zemūdens briesmoņiem, 
pa ceļam veicot desmitiem dažādu uzdevumu. Darāmā būs tik daudz, ka piedzīvojumiem varēsi 
ļauties stundām ilgi.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096964
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096804
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096771
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096766
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097080
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Kopkataloga Id: 001096774
Minnie : krāso koši! / tulkojusi Dace Andžāne ; Disney. — Rīga : Story House 
Egmont, [2022]. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
(Disney Minnie). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Minnie. — 
ISBN 978-9934-27-158-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Minnijai patīk lentītes, ziedi un arī gardas kūciņas! Bet visvairāk viņa priecā-
jās par kopā ar draugiem pavadīto laiku. Izkrāso košās krāsās un rotā ar uzlīmēm ik lappusi šajā 
grāmatiņā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096773
My Little Pony : izkrāso draudzību! / tulkojusi Dace Andžāne. — Rīga : Story 
House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilus-
trācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little 
Pony. — ISBN 978-9934-27-134-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Satiec Saniju un citus ponijus, kuri pasaulē vēlas vairot gaismu, mīlestību un 
draudzību! Piešķir visskaistākos toņus ik lappusei šajā krāsojamajā grāmatā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096768
My Little Pony : skaiti ar ponijiem! / tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra 
Jansone. — Rīga : Egmont Latvija, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — (Mācies ar prieku! 123). — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-9934-27-138-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata rosinās bērna iztēli un mudinās darboties aizrautīgi un radoši. 
Daudzveidīgie uzdevumi ar iemīļotajiem ponijiem palīdzēs ar prieku iepazīt ciparus un skaitļus, 
apgūt to rakstību un vingrināties saskaitīšanā un atņemšanā! Košās uzlīmes padarīs mācīšanos 
īpaši aizraujošu!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096769
My Little Pony : raksti ar ponijiem! / tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra 
Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uz-
līmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Mācies ar prieku! ABC). — Tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-9934-27-139-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata rosinās bērna iztēli un mudinās darboties aizrautīgi un radoši. 
Daudzveidīgie uzdevumi ar iemīļotajiem ponijiem palīdzēs ar prieku iepazīt latviešu valodas al-
fabēta burtus un vingrināt roku, lai tos skaisti uzrakstītu. Košās uzlīmes padarīs mācīšanos īpaši 
aizraujošu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096810
Pasaule : pēti un darbojies! : atlants / tulkojis Krišjānis Lauksargs ; redaktore 
Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
World Activity Book. — ISBN 978-9934-27-080-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kartes, valstis, kultūra, karogi, ēdieni, ievērojamas vietas, vēsture un ģeo-
grāfija. Iepazīsti pasauli jautrā un interaktīvā veidā! Grāmata ar lielu interaktīvu salokāmo karti.

UDK	 087.5+910(02.053.2)+5(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001096799
Paw Patrol : superķepas krāso!. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenu-
murētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Mighty Pups Super Paws. — ISBN 
978-9934-27-140-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Esi gatavs varonīgai misijai kopā ar superķepu patruļu! Sameklē zīmuļus un 
krītiņus un steidz izkrāsot ik lappusi šajā grāmatiņā!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096774
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096773
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096768
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096769
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096810
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096799
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Kopkataloga Id: 001096965
Rebase suvi : värvi ja uudista suve koos rebasega! : „Tuta asjad” töövihik / illus-
tratsioonid Ieva Kraule-Kūna. — [Rīga] : Ausma Media, [2022]. — 16 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: 
Lapsas vasara. — ISBN 978-9934-8986-9-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Aizpildi mazā pētnieka apliecību un dodies pētīt vasaru kopā ar Lapsu. Skaiti 
lapas, meklē ceļus, vēro kukaiņus, iegaumē formas, ieraugi krāsas, izzini augus un atmudžini sa-
piņķerējušās balonu aukliņas. Lai darba burtnīca pildītos ar prieku, aiz katra koka lūrēs Lapsa un 
Feneks, mazais Āpsītis vicināsies ar burvju nūjiņu, bet Tuta sasildīs ar savu mīļo smaidu. Burtnī-
cu ar īpašu prieku pildīs bērni, kas iemīļojuši Latvijā radīto seriālu „Tutas lietas”.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096965
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001097503
Kviks, Džims. Limitless. Prāts bez robežām : kā uzlabot smadzeņu darbību, ātrāk 
apgūt zināšanas un dzīvot izcilu dzīvi / Džims Kviks ; tulkojums latviešu valodā: 
Aleksandrs Ruģēns ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
350, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [319.]-330. lpp. un rādītājs. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Limitless. — ISBN 978-9934-
31-070-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cilvēka smadzenes ir pats jaudīgākais dators pasaulē, taču neviens vēl nav 
iedevis to lietošanas pamācību. Tavs prāts un spējas var būt neierobežotas — ja vien zini, kā tās 
likt lietā. Pasaulē pazīstamais prāta treneris Džims Kviks vairāk nekā 25 gadus ir sadarbojies ar 
slaveniem aktieriem, sportistiem un uzņēmējiem, lai palīdzētu viņiem atbrīvot savu apslēpto po-
tenciālu. Šajā grāmatā autors atklāj zinātniski un praktiski pārbaudītus paņēmienus un metodes, 
ko pasaulē veiksmīgākie cilvēki izmanto, lai paātrinātu savu mācību procesu un sasniegtu izcilus 
rezultātus.

UDK	 159.953

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097503
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001089604
Lim, Alvin. A Look into WeChat — Enabling an Analyst to Search and Monitor 
Content / Alvin Lim ; editor Tomass Pildegovičs ; design: Kārlis Ulmanis ; NATO 
StratCom COE. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (28 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 4,34 MB. — 
Bibliogrāfija: 28. lp. — ISBN 978-9934-619-00-7 (PDF).
UDK	 316.774:004.738.5(510)+316.773.3(510)

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

Kopkataloga Id: 001097424
拉脱维亚视阈下的拉脱维亚与中国研究 = A Study on Latvia and China from Lat-
vian Perspective / chief editors: Shang Quanyu, Peteris Pildegovics ; associate 
editors: Zou Yaping, Zhu Bofan ; cover design: Ineta Priga ; [priekšvārds un pēc-
vārds]: Shang Quanyu. — Riga : University of Latvia Press, [2022]. — 517 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. — Virstitulā: In Commemoration 
of: The 30th Anniversary of Diplomatic Relations between China and Latvia, The 
10th Anniversary of Confucius Institute at University of Latvia = 纪念: 中国与拉
脱维亚建交30周年, 拉脱维亚大学孔子学院10周年. — Bibliogrāfija dažu rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts un kopsavilkumi ķīniešu un angļu valo-
dā, priekšvārds un pēcvārds ķīniešu valodā. — ISBN 978-9934-18-841-1 (brošēts).
UDK	 327(510:474.3)(082)+338.48(510:474.3)(082)+658(082)

Kopkataloga Id: 001095336
拉脱维亚视阈下的拉脱维亚与中国研究 = A Study on Latvia and China from Lat-
vian Perspective / chief editors: Shang Quanyu, Peteris Pildegovics ; associate 
editors: Zou Yaping, Zhu Bofan ; cover design: Ineta Priga ; [priekšvārds un pēc-
vārds]: Shang Quanyu. — Riga : University of Latvia Press, [2022]. — 1 tiešsaistes 
resurss (519 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 15,62 MB. — 
Virstitulā: In Commemoration of: The 30th Anniversary of Diplomatic Relations 
between China and Latvia, The 10th Anniversary of Confucius Institute at Univer-
sity of Latvia = 纪念: 中国与拉脱维亚建交30周年, 拉脱维亚大学孔子学院10周
年. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts un kop-
savilkumi ķīniešu un angļu valodā, priekšvārds un pēcvārds ķīniešu valodā. — 
ISBN 978-9934-18-842-8 (PDF).
UDK	 327(510:474.3)(082)+338.48(510:474.3)(082)+658(082)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001089829
Institute of Economics at the Latvian Academy of Sciences. International 
Economic Forum (4 : 2021 : Rīga, Latvija). IV International Economic Forum 
„Future Economy: globalisation challenges faced by Europe and Baltics in 21st 
Century” : September 17, 2021, Riga : agenda & book of abstracts / editor Dr.pa-
ed. Nina Linde ; Institute of Economics at the Latvian Academy of Sciences. — 
Riga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2021. — 71 lpp. : por-
treti ; 30 cm. — Ietver ziņas par autoriem. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISBN 9789984774367. — ISBN 978-9984-774-35-0 (brošēts).
UDK	 33(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089604
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097424
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095336
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089829
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001093269
Brants, Edijs. Vainas un tās pakāpju nozīme civiltiesiskās atbildības kontekstā : 
promocijas darba kopsavilkums tiesību zinātņu doktora grāda iegūšanai civil-
tiesību apakšnozarē / Edijs Brants ; zinātniskais vadītājs Dr.iur. Jānis Kārkliņš ; 
recenzenti: Dr.iur. Edvīns Danovskis, Dr.habil.iur. Osvalds Joksts, Dr.iur. Janno 
Lahe ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Civiltiesisko zinātņu katedra = 
The Meaning of Fault and its Degrees in the Context of Civil Liability : summary 
of doctoral thesis submitted for doctors degree in the subfield of civil law / Edijs 
Brants ; supervisor Dr.iur. Jānis Kārkliņš ; reviewers: Dr.iur. Edvīns Danovskis, 
Dr.habil.iur. Osvalds Joksts, Dr.iur. Janno Lahe ; University of Latvia. Faculty of 
Law. Department of Civil Law. — Riga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (113 lp., PDF) ; 1,06 MB. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, datnes noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-817-6 (PDF).
UDK	 347.155(043)

Kopkataloga Id: 001097425
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). Lat-
vijas Republikas Satversmei — 100 : Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zi-
nātniskās konferences rakstu krājums / redkolēģijas priekšsēdētāja, priekšvārda 
autore Annija Kārkliņa ; latviešu valodas redaktors Oskars Lapsiņš ; angļu va-
lodas redaktore Andra Damberga ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. — 447 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Raksti latviešu valodā, rakstu nosaukumi un 
kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-845-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2022. gads Latvijai aizrit valstiski svarīgu notikumu simtgades zīmē. 2022. 
gada 15. februārī aizritēja 100 gadi kopš Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas, savukārt 
gada nogalē — novembrī — apritēs 100 gadi, kopš Satversme stājās spēkā. Par godu Satver smes 
simtgadei LU Juridiskajā fakultātē 2022. gadā norisinājās konference „Latvijas Republikas Sa-
tversmei — 100”, kurā tika prezentēti vairāk nekā 100 referāti. Daļa no tiem ir pārtapuši zinātnis-
kās publikācijās, kas iekļautas šajā konferences rakstu krājumā.

UDK	 342.4(474.3)(062)+347.9(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001097650
Latvijas Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, 
Latvija). Latvijas Republikas Satversmei — 100 : Latvijas Universitātes 80. starp-
tautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums / redkolēģijas priekšsēdētāja, 
priekšvārda autore Annija Kārkliņa ; latviešu valodas redaktors Oskars Lapsiņš ; 
angļu valodas redaktore Andra Damberga ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakul-
tāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (449 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 5,35 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Raksti lat-
viešu valodā, rakstu nosaukumi un kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-
9934-18-846-6 (PDF).
UDK	 342.4(474.3)(062)+347.9(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001087526
The Latest Development of the Modern Legal Sciences and Education in Ukraine 
and EU Countries: an Experience, Challenges, Expectations : collective monogra-
ph / Cuiavian University in Wloclawek. — Riga : Baltija Publishing, 2021. — 1 tieš-
saistes resurss (594 lp., PDF) ; 18,1 MB. — Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 33 
raksti. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu 
un angļu valodā.
UDK	 34(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093269
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097425
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097650
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087526
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001087360
New Impetus for the Advancement of Pedagogical and Psychological Sciences in 
Ukraine and EU Countries: Research Matters : collective monograph / Cuiavian 
University in Wloclawek. — Riga : Baltija Publishing, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(864 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 30,1 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu, angļu un poļu valodā.
UDK	 37(477)(082)+37(4)(082)+159.9(477)(082)+159.9(4)(082)

Kopkataloga Id: 001086415
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums = Pedagogy: Theory 
and Practice : collection of scientific articles / redakcijas kolēģija: Dr.paed. Dina 
Bethere (vadītāja), Dr.paed. Rudīte Andersone, Dr.paed. Juris Grants [un vēl 10 
redaktori] ; atbildīgā redaktore Dr.paed. Alīda Samuseviča ; literārās redaktores: 
Guna Pūce (latviešu valoda), Lāsma Latsone (angļu valoda) ; māksliniece Ginta 
Cukura-Šneidera ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA, 2022.

XI [11], Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā. Izglītība pārmai-
ņu izaicinājumu kontekstā: problēmas un risinājumi = Quality Dimensions of 
Education in the Knowledge Society. Education in the Challenging Context of 
Change: Problems and Solutions. — 1 tiešsaistes resurss (111 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,90 MB. — Redaktori arī: Dr.habil.paed. Tat-
jana Koķe, Dr.paed. Velta Ļubkina, Dr.paed. Ilga Salīte u.c. — „ISSN 1407-9143 
(iespiests); ISSN 2661-5568 (digitāls)”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu valodā.

UDK	 37(082)

Kopkataloga Id: 001096694
UNESCO. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai : ceļvedis / Apvienoto Nāciju Izglītības, 
zinātnes un kultūras organizācija. — [Rīga] : Apvienoto Nāciju Izglītības, zināt-
nes un kultūras organizācija : [UNESCO Latvijas Nacionālā komisija], 2021. — iii, 
66 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Education for sustainable development: a roadmap. — ISBN 
978-9934-8876-6-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ilgtspējīgas izglītības attīstības ietvars ir izstrādāts, balstoties globālajā rīcī-
bas programmā, kuras mērķis bija pārorientēt un stiprināt izglītību un mācības. Tajā pastiprināts 
uzsvars tiek likts uz izglītības nozīmīgo ieguldījumu sasniegšanu. Ceļvedis tiešā veidā veicina 
mērķa — kvalitatīva un iekļaujoša izglītība — īstenošanu, lai nodrošinātu atbilstošu izglītību, 
kuras uzmanības centrā tiek likta atbildība par nākotni.

UDK	 37.091.3:502.131.1

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

Kopkataloga Id: 001097404
Lielvārdes josta : no senatnes līdz mūsdienām = The Lielvārde Belt : from an-
cient to modern times / sastādītāja, teksta un mākslinieciskā noformējuma auto-
re Raimonda Strode ; Kaspara Lāča, Ulda Veisbuka, Uģa Nagliņa un Jāņa Galzoņa 
fotogrāfijas ; translated by Ilze Kreišmane ; [priekšvārds]: Arveds Paegle. — 
Rīga : Biedrība „Gunis”, [2021]. — 125, [3] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 125.-[126.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu 
valodas. — ISBN 978-9934-9017-1-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lielvārdes josta ir leģendārākais latviešu etnogrāfijas atribūts, strīdi un dis-
kusijas par to joprojām ir aktuālas un klātesošas. Izdevumā stāstīts par to, kas ir Lielvārdes josta, 
kādi ir tās raksti un ko tie varētu nozīmēt, kā tie tiek veidoti un izprasti gadsimtu gaitā. Sarkan-
baltā Lielvārdes josta kopā ar sarkanbaltsarkano karogu ir Latvijas simbols.

UDK	 391(474.3)+677.024(474.3)+746.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087360
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086415
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096694
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097404
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398  Folklora

Kopkataloga Id: 001096749
Vīksna, Māra. Rucavas garamantas / sastādītāja, ievadteksta un biogrāfisko 
apcerējumu autore Māra Vīksna ; redaktore Ināra Stašulāne ; mākslinieks Aldis 
Aleks ; teksts: Renāte Siliņa, Miķelis Balčus ; vārdnīca: Beatrise Reidzāne ; teicēju 
rādītājs: Antra Upeniece ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu 
folkloras krātuve. — Rīga : Zinātne, [2022].

II [2]. — 559 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 20 cm. — (Novadu 
folklora ; 12. grāmata). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — Ietver vārdnīcu: 508.-528. lpp. — Bibliogrāfija: 556.-558. lpp. un 
rādītājs: 529.-555. lpp. — ISBN 978-9934-599-36-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā ietverti bezgala bagātās Rucavas neizsmeļamie un ātri zūdošie 
pagasta pārrobežas daļas (Būtiņģes, Sventājas) materiāli. Liela uzmanība pievērsta Emīla Meln-
gaiļa iespaidīgajam tautas melodiju guvumam Rucavā. Grāmatā var izsekot folkloras vākšanas 
vēsturei, etnogrāfijas materiālu daudzveidībai un mainībai (doti vairāki kāzu norises apraksti, 
rokdarbu musturu krājumi), izloksnes dziļumam un skaistumam. Grāmatu noslēdz sventājnieka 
Miķeļa Balčus novadpētnieciskie meklējumi un atradumi (latviski tulkojusi Laimute Balode), Ru-
cavas leksikas vārdnīca, rādītāji.

UDK	 398(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096749
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001096565
Putre, Indra. Rēķini galvā : 6-8 gadi : treniņburtnīca / Indra Putre ; dizains: Māra 
Alševska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

Vairāku darbību ķēdītes ar atbildēm. — 24 nenumurētas lpp. ; 24 cm. — ISBN 
978-9934-31-122-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rēķināšana galvā pieradina bērnu koncentrēt uzmanību, darboties ar skait-
ļiem ātri un nekļūdīgi, tā attīsta domāšanu, atmiņu un iztēles spējas. Lai bērns labi apgūtu ma-
temātiku, viņam noteikti noderēs šī burtnīca. Daudzveidīgie uzdevumi palīdzēs viegli un ātri ie-
gaumēt dažādas summas un starpības, kas nodrošinās jebkura uzdevuma sekmīgu atrisināšanu. 
Treniņburtnīcā ietvertās vairāku darbību ķēdītes sakārtotas pa tematiem. Burtnīcas beigās atro-
das atbildes visām darbību ķēdītēm.

UDK	 511.12(076)

Kopkataloga Id: 001096563
Putre, Indra. Rēķini galvā : 7-8 gadi : treniņburtnīca / Indra Putre ; dizains: Māra 
Alševska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

Saskaitīšana un atņemšana slejās 100 apjomā. — 24 nenumurētas lpp. ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-31-123-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lai bērns labi apgūtu matemātiku, viņam noteikti noderēs šī burtnīca. Daudz-
veidīgie uzdevumi palīdzēs viegli un ātri iegaumēt dažādas summas un starpības 100 apjomā, kas 
nodrošinās jebkura uzdevuma sekmīgu atrisināšanu. Treniņburtnīcā ietvertās saskaitīšanas un 
atņemšanas darbības sakārtotas pa tematiem. Rēķināšana galvā pieradina bērnu koncentrēt uz-
manību, darboties ar skaitļiem ātri un nekļūdīgi, tā attīsta domāšanu, atmiņu un iztēles spējas.

UDK	 511.12(076)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001096969
Leduskrasts, Kaspars. Intermolecular Interactions in the Design of Solid State 
Luminophores : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor 
of chemistry, subfield of organic chemistry / Kaspars Leduskrasts ; supervisor 
Dr.chem. Edgars Sūna ; reviewers: Dr.chem. Pāvels Arsenjans, Dr.chem. Kaspars 
Traskovskis, Dr.chem. Arri Priimägi ; University of Latvia. Faculty of Chemis-
try. — Riga : [Latvijas Universitāte], 2022. — 71, [9] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 24 cm. — Resursā kļūdaini uzrādīts: summary of doctoral thesis, tas ir 
promocijas darbs. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Promocijas darbs ir zināt-
nisko publikāciju apkopojums. — Bibliogrāfija: 37.-40. lpp.
UDK	 547.1’18:535.37(043)

Kopkataloga Id: 001095550
Leduskrasts, Kaspars. Intermolecular Interactions in the Design of Solid State 
Luminophores : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor 
of chemistry, subfield of organic chemistry / Kaspars Leduskrasts ; supervisor 
Dr.chem. Edgars Sūna ; reviewers: Dr.chem. Pāvels Arsenjans, Dr.chem. Kaspars 
Traskovskis, Dr.chem. Arri Priimägi ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — 
Riga : University of Latvia, 2022. — 40 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934188503. — 
Bibliogrāfija: 37.-40. lpp. — ISBN 978-9934-18-849-7 (brošēts).
UDK	 547.1’18:535.37(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096565
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096563
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096969
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095550
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56  Paleontoloģija

Kopkataloga Id: 001096962
Staka, Agija. Dinozauri un citi : krāsojamā grāmata ar stāstiem / Agijas Stakas 
ilustrācijas un teksts ; dizains: Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-31-205-2 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zeme izveidojusies pirms 4,5 miljardiem gadu. Dzīvība radusies pirms 3,5 
miljardiem gadu. Slavenākie aizvēsturiskie dzīvnieki, protams, ir dinozauri. Iemīļotās mākslinie-
ces Agijas Stakas krāsojamā grāmata ar stāstiem par senajiem Zemes iemītniekiem.

UDK	 568.19(0.053.2)+087.5

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001096807
Mans dzīvnieku atlants / tulkojis un savās zināšanās dalījies Māris Lielkalns ; 
redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenu-
murētas lp. uzlīmes, 1 nenumurēta salocīta lp. karte : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: My Animals Atlas. — ISBN 978-9934-27-089-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Steidz iepazīt daudzus pasaules dzīvniekus, to raksturu un dzīvesveidu, kā 
arī uzzini vairāk par dzīvo radību dzīvotnēm. Šajā atlantā apkopotie aizraujošie fakti, ilustrētās 
kartes, skaistie zīmējumi un pārsteidzošie attēli palīdzēs dzīvnieku pasaules noslēpumus un brī-
numus.

UDK	 59(084.4)

Kopkataloga Id: 001097576
Paltanavičs, Selemons. Putni, putni : biežāk sastopamie Latvijas un Lietuvas 
putni / Selemons Paltanavičs, [teksts, fotogrāfijas] ; putnu balsis ierakstījuši Jarek 
Matusiak un Eugenijus Drobelis ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; 
redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 125, [2] lpp. : ilustrā-
cijas ; 26 cm. — „Ar putnu balsīm”—Uz vāka. — Grāmatai ir digitāls papildsaturs, 
kam var piekļūt ar QR kodu. — Oriģinālnosaukums: Paukščiai, paukščiai. — ISBN 
978-9934-31-131-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir neparasts ceļojums pa ūdeņiem, mežiem, pļavām un cilvēku ap-
dzīvotajām vietām, kurā varēsi priecāties par skaistajiem lidoņiem, iemācīsies tos atpazīt un uz-
zināsi daudz interesantu faktu. Kā tiek iedalītas putnu sugas? Cik varētu svērt zivju gārnis? Kurš 
putns un kāpēc nekad nenolaižas uz zemes? Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar krāšņām fotogrāfi-
jām un papildināta ar kvadrātkodiem — nolasot tos ar viedierīci, dzirdēsi putnu balsis.

UDK	 598.2(474.3)+598.2(474.5)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096962
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096807
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097576
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001096950
Hofs, Vims. Vima Hofa metode : atraisi savu potenciālu / Vims Hofs ; no angļu va-
lodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Marta Ābele. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 237 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija atsaucēs: 213.-[219.] lpp. un 
231.-[234.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Wim Hof Method: Activate Your Full 
Human Potential. — ISBN 978-9934-31-001-0 (iesiets) ; ISBN 97899340310010 
(kļūda).

A n o t ā c i j a :  Slavenajam holandietim Vimam Hofam jeb Ledusvīram pieder vairāki pasau-
les rekordi. Viņš uzkāpa Kilimandžāro, ģērbies vienīgi šortos un kurpēs, aiz ziemeļu polārā loka 
basām kājām noskrēja pusmaratonu un gandrīz divas stundas pavadīja ar ledus gabaliņiem pie-
pildītā tvertnē. Dabas spēka iedvesmots, V. Hofs izstrādāja īpašu metodi, kā stiprināt ķermeni un 
prātu. „Mēs varam uzveikt slimības, uzlabot fizisko un garīgo veselību un pat kontrolēt organisma 
fizioloģiskos procesus, lai tiktu galā ar stresu. Mēs spējam vairāk nekā domājam,” viņš apgalvo.

UDK	 612.2+612.014.43

Kopkataloga Id: 001089616
Spravnika, Agnese. Book of foreplay / Agnese Spravnika. — Ādaži : OpenMity, 
[2022]. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) : ilustrācijas ; 8,05 MB. — ISBN 978-
9934-23-634-1 (PDF).
UDK	 613.88+392.61+316.367

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

Kopkataloga Id: 001097395
Masiļūne, Ņina. Latviešu nacionālie ēdieni = Latvian Nacional Cuisine / Ņina 
Masiļūne ; translation: Kārlis Streips. — Rīga : Biedrība „Gunis”, [2021]. — 188, 
[1] lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm. — Nosaukumā angļu 
valodā kļūdaini norādīts vārds: Nacional, pareizi jābūt: National. — Teksts para-
lēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-9017-
0-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā krāšņajā izdevumā apkopotās ēdienu receptes pārsvarā īstenojamas arī 
iesācējam. Tās nediktē neizpildāmus noteikumus ar eksotisku produktu un garšvielu uzskaitīju-
mu. Gandrīz viss labi pazīstams, bez sarežģījumiem par saprātīgu cenu iegādājams vai savā dārzā 
izaudzis. Bet aiz šīs vienkāršības paslēpta lieliska, krāšņa garšu varavīksne, kur tīkamus toņus 
atradīs kā pārliecināts veģetārietis, tā gaļas cienītājs.

UDK	 641.568(474.3)(083.12)

656  Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes organizācija  
un kontrole

Kopkataloga Id: 001088276
Reliability and Statistics in Transportation and Communication (21 : 2021 : 
Rīga, Latvija). The 21th International Multi-Conference „Reliability and Statistics 
in Transportation and Communication” (RelStat’21) : 13-16 October 2021, Riga, 
Latvia : abstracts / edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv ; Transport and 
Telecommunication Institute. — Riga : Transport and Telecommunication Insti-
tute, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (120 lp., PDF) ; 1,02 MB. — Autoru rādītājs: 119.-
120. lp. — Bibliogrāfija tēžu beigās. — ISBN 978-9984-818-98-6 (PDF).
UDK	 656(062)+621.39(062)+629(062)+004(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096950
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097395
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088276
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658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001093191
Valsts izglītības satura centrs (Latvija). Uzņēmējdarbības pamati : specializētā 
kursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Zane Akme-
ne, Santa Kazaka, Agnese Slišāne ; recenzente Ieva Sebre ; zinātniskā recenzente 
Inga Riemere ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (26 lp., PDF) : tabulas ; 550,22 KB. — ISBN 
978-9934-24-078-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Specializētā kursa „Uzņēmējdarbības pamati” programmas paraugs veidots 
atbilstoši MK noteikumu Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un 
vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (2019) 9. pielikumam. Programmas parauga 
mērķis ir palīdzēt skolotājiem īstenot vispārējās vidējās izglītības specializētā kursa noteiktos 
plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

UDK	 658(474.3)(073)

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 001088471
Biorefinery Technologies and Products (2022 : Rīga, Latvija). International 
Conference for Young Scientists on Biorefinery Technologies and Products : April 
27-29, 2022 Riga, Latvia : book of abstracts / compiled by Kristine Meile, Arnis 
Kokorevics ; Latvian State Institute of Wood Chemistry. — Riga : Latvian State 
Institute of Wood Chemistry, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (61 lp., PDF) : ilus-
trācijas, tabulas ; 1,468 KB. — Personu rādītājs: 59.-61. lp. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — ISBN 978-9934-8769-3-6 (PDF).
UDK	 66(062)+577.1(062)

67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 001096968
Lukjančikovs, Andrejs. Елгавские текстильщики : историческое повество-
вание : долгий и славный трудовой путь: от частной льнопрядильни до 
крупного государственного производственного объединения / Андрей 
Лукьянчиков ; научный рецензент Владислав Волков ; обложка: А. Сне-
гирёва, Д. Лукьянчикова. — Рига : Prima Tour, 2022. — 432 lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 415.-424. lpp. — ISBN 978-9934-
23-657-0 (iesiets).
UDK	 677(474.334.2)(091)+658(474.334.2)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093191
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088471
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096968
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001096824
Minecraft / sarakstījis Thomas McBrien ; ilustrācijas: Ryan Marsh ; tulkojusi 
Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone ; Mojang. — Rīga : Story House Egmont, 
[2022]. 

Miniatūrās būves : vairāk nekā 20 aizraujošu projektu. — 93, [3] lpp. : ilustrā-
cijas ; 22 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Minecraft. 
Bite-Size Builds. — ISBN 978-9934-27-108-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Uzzini, kā „Minecraft” vidē projektēt, būvēt un pārveidot vairāk nekā 20 ne-
lielu objektu — gan ugunsdzēsēju lidmašīnu un zemūdeni, gan slepeno bunkuru, atrakciju lau-
kumu un pat supervaroņu lidošanas skolu. Sīki norādījumi, dažādas viltības un padomi palīdzēs 
apgūt jaunus paņēmienus, kā arī izkopt jau esošās iemaņas.

UDK	 795(02.053.2)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001097423
Tumans, Harijs. Antīkie tēli Rīgas ielās / Harijs Tumans ; recenzenti: Dr.habil.
hist. Leons Gabriels Taivāns, Ināra Appena ; literārais redaktors Aivars Kļaviņš ; 
vāka un dizaina autore Baiba Lazdiņa ; vāka fotoattēla autors Toms Grīnbergs ; 
iekšlapu fotogrāfiju autors Harijs Tumans. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
[2022]. — 575 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Tekstā minēto Rīgas ēku adreses: 571.-
573. lpp. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Biblio-
grāfija: 567.-570. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-844-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Par grāmatas tapšanas procesu autors saka: „…Rīga man atklājās jaunā di-
mensijā, un es ar pārsteigumu konstatēju, ka tās ēkas, kurām gadu desmitiem ilgi es ikdienā 
skrēju garām uz darbu un no darba, nepievēršot tām nekādu uzmanību, ir ne tikai skaistas (to 
es jau sen droši zināju, tikai nekad nepievērsu tam uzmanību), bet arī pilnas ar antīkās kultūras 
elementiem. Izrādījās, ka gandrīz katrā ēkā Rīgas centrā var ieraudzīt kādu antīko tēlu, simbolu 
vai dekoru. Jo vairāk es iedziļinājos šajā jaunajā pasaulē, jo lielāka auga mana sajūsma.” Grāmatā 
Rīga rādīta no jauna skatupunkta, analizējot un skaidrojot antīkās izcelsmes tēlus, sižetus, deko-
rus un uzrakstus uz namu fasādēm, atklājot antīkā mantojuma nozīmi un klātbūtni mūsu kultū-
ras telpā. Lasītāji būs pārsteigti un uzzinās daudz jauna par Rīgu.

UDK	 72.046.1(474.362.2)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001097285
Pavītols, Juris. Liecinieka spoguļportrets / Juris Pavītols ; Tonija Stroda vāka 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. — Rīga : Ju-
mava, [2022]. — 213, [2] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 24 cm. — Diskogrāfija: 213. lpp. — ISBN 978-9934-20-563-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „1981. gadā, kad Valmieras kultūras namā uz skatuves atskanēja vārdi „Ir lat-
viešu tauta akmens, māls un smilts…”, manī piedzima ticība par neatkarīgu zemi, kurā dzīvošu 
un turpināšos. Tas bija viņš ar greizo smaidu un vislatviskāko roka sajūtu balsī. Juris! Viņa balss 
tembrs paliek atmiņā un zemapziņā atdzīvojas brīžos, kad zūd pamats un pārliecība, ka tas, kādi 
esam un kādā zemē dzīvojam, ir vairogs, zem kura slēpties lietus, krusas un vētras laikā. Man 
„Līvi” nekad nav mainījuši sastāvu. Izspūruši, noliedzoši, lecīgi un bezbailīgi. Kā latviešu streļķi 
ar ģitārām rokās viņi kājās cēla manu paaudzi.” (Ingus Ulmanis).

UDK	 78.071(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096824
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097423
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097285
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Kopkataloga Id: 001087510
Synergetic paradigm of Ukrainian choral culture : collective monograph / Cuiavi-
an University in Wloclawek, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. — 
Riga : Baltija Publishing, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (270 lp., PDF) ; 8,68 MB. — 
Daļējs saturs: e-resursā iekļauti 11 raksti. — The monograph is dedicated to the 
20th anniversary of the founding of the Educational-Scientific Institute of Art of 
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu, krievu un angļu valodā.
UDK	 78.087.68(477)(082)

791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 001097326
Freibergs, Viktors. Vakar, šodien, rīt : piezīmes par filmām un dzīvi / Viktors 
Freibergs, Daniela Zacmane ; dizains un ilustrācijas: Bruno Mellis ; literārā re-
dakcija: Arturs Hansons. — Rīga : Aminori, [2022]. — 1 sējums (apmēram 386 ne-
numurētas lpp.) : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Grāmatas beigās ietverts filmu 
alfabētiskais rādītājs. — ISBN 978-9934-612-10-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Piezīmju par filmām un arī par dzīvi autori Viktors Freibergs un Daniela Zac-
mane pāri visam ir īsti kino mīļi. Izdevums tekstuāli un, pateicoties māksliniekam Bruno Mellim, 
arī vizuāli suģestējošā veidā iemāna lasītāju filmu „lamatās”, un, citējot Sūzenu Zontāgu, liek ļau-
ties tam, lai filma mūs nolaupa. Un lai mēs nokļūstam tās varā, pasaulē un noskaņā. Kalendāriskās 
piezīmes nav domāts kā vēsturisks pārskats, bet kā nelielas impresijas par redzētām filmām. 
Kopumā kalendārajās piezīmēs apskatītas apmēram divsimt filmas.

UDK	 791.2(100)(049.32)

Kopkataloga Id: 001097450
Арманд, Рене Павловна. Павильон, гримёрная, мотор! : документальный 
роман / Рене Арманд ; редактор Ю. Касянич ; дизайн обложки: В. Матисон ; 
[priekšvārdi]: Артур Жвинклис, Янис Стрейч. — [Rīga] : [Jeļena Armanda], 
[2022]. — 363, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portre-
ti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: [342.] lpp. un personu rādītājs: 343.-[348.] lpp. — ISBN 
978-9934-23-662-4 (iesiets).
UDK	 791.633-051(=161.1)(474.3)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001097353
Trenera rokasgrāmata / galvenais redaktors Nils Grasis ; redaktori: Andris Dze-
nis, Uldis Grāvītis, Gundega Knipše ; Latvijas Treneru tālākizglītības centrs. — 
Atkārtots izdevums. — Rīga : Jumava, [2022]. — 375 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Autori: Edgars Brēmanis, Andra Fernāte, Māris 
Raimonds Gailis, Juris Grants, Natālija Kalniņa, Andris Konrads, Viesturs Lāriņš, 
Edvīns Lešenkovs, Ilonda Lūse, Inese Ļubinska, Lidija Mauriņa, Pāvels Mustafins, 
Tatjana Ņikiforova, Inta Māra Rubana, Jānis Žīdens. — Bibliogrāfija nodaļu bei-
gās. — ISBN 978-9934-20-323-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmatā apkopota dažādu sporta nozaru labāko speciālistu pieredze 
un zināšanas. Grāmata ir svarīgs palīgs treneru darbā. Tajā raksturota treniņu sistēma, analizēti 
sportistu fiziskās un psiholoģiskās sagatavošanās aspekti, sniegti treniņu apraksti kopā ar vin-
grinājumu shematisku attēlojumu, kā arī iztirzāti traumu rašanās cēloņi, to novēršana un rīcība 
traumu gadījumos. Stāstīts par pareizu uzturu gan treniņu, gan sacensību laikā dažādu sporta 
veidu pārstāvjiem, kā arī par citiem nozīmīgiem jautājumiem.

UDK	 796.015(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087510
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097326
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097450
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097353
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001087288
Innovative Pathway for the Development of Modern Philological Sciences in 
Ukraine and EU Countries : collective monograph / Cuiavian University in Wlo-
clawek. — Riga : Baltija Publishing, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (784 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 31,7 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts ukraiņu, angļu un poļu valodā. 
UDK	 80(082)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001087741
Andžāne, Raisa. Mazākumtautības (krievu) valoda 4.-6. klasei : mācību līdzek-
lis / Raisa Andžāne, Vera Geļfande, Raisa Vostrjakova ; recenzentes: Marija Žilin-
ska un Margarita Gavriļina ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts iz-
glītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 43,77 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 219,08 KB). — Mācību līdzeklis ir izstrā-
dāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 
8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word for-
mātos. — ISBN 978-9934-597-32-9.
UDK	 811.161.1(075.2)

Kopkataloga Id: 001087734
Andžāne, Raisa. Mazākumtautības (krievu) valoda 7.-9. klasei : mācību līdzek-
lis / Raisa Andžāne, Vera Geļfande, Ilona Protčenko ; recenzentes: Marija Žilinska 
un Margarita Gavriļina ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītī-
bas satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 
35,73 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 217,56 KB). — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) 
ietvaros. — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — ISBN 
978-9934-597-33-6.
UDK	 811.161.1(075.2)

Kopkataloga Id: 001089026
Andžāne, Raisa. Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra. Specializētais 
kurss (valoda) : mācību līdzeklis vispārējai vidējai izglītībai / Raisa Andžāne, El-
vīra Isajeva, Ināra Kudrjavska ; recenzentes: Marija Žilinska un Margarita Gavri-
ļina ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 16,53 MB + 1 PDF 
datne (2 lp. ; 212,69 KB). — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — 
ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — ISBN 978-9934-597-
56-5.
UDK	 811.161.1(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087288
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087741
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087734
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089026
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Kopkataloga Id: 001087608
Arhangeļska, Emma. Svešvaloda (krievu valoda) 4.-6. klasei : mācību līdzeklis / 
Emma Arhangeļska, Svetlana Brasnujeva, Larisa Ignatjeva, Lidija Izotova, Marina 
Jefremova ; recenzentes: Gunda Eglīte un Marina Novika ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 85,81 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 211,2 KB). — Mācī-
bu līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mā-
cību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ZIP datnē atrodami materiāli PDF 
un MS Word formātos. — ISBN 978-9934-597-34-3.
UDK	 811.161.1’243(075.2)

Kopkataloga Id: 001088521
Brasnujeva, Svetlana. Svešvaloda (krievu valoda) 7.-9. klasei : mācību līdzek-
lis / Svetlana Brasnujeva, Lidija Izotova ; recenzentes: Gunda Eglīte un Marina 
Novika ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 44,50 MB + 1 PDF 
datne (2 lp. ; 211,96 KB). — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — 
ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — ISBN 978-9934-597-
35-0.
UDK	 811.161.1’243(075.2)

Kopkataloga Id: 001089029
Brasnujeva, Svetlana. Svešvaloda (krievu valoda). Pamatkurss : mācību līdzek-
lis vispārējai vidējai izglītībai / Svetlana Brasnujeva, Inna Dvorecka, Larisa Ig-
natjeva ; recenzentes: Gunda Eglīte un Marina Novika ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 23,45 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 211,11 KB). — 
Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ZIP datnē atrodami materiāli 
PDF un MS Word formātos. — ISBN 978-9934-597-50-3.
UDK	 811.161.’243(075.2)

Kopkataloga Id: 001088644
Kudačkova, Jeļena. Mazākumtautības (krievu) valoda 1.-3. klasei : mācību lī-
dzeklis / Jeļena Kudačkova, Jeļena Platonova ; recenzentes: Nataļja Mihailova, 
Margarita Gavriļina ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 
38,17 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 220,11 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 
978-9934-597-31-2.
UDK	 811.161.1(075.2)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001097483
Dīna, Abigeila. Meitene A : romāns / Abigeila Dīna ; no angļu valodas tulkoju-
si Maija Opse ; redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 364, 
[1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Girl A. — ISBN 978-9934-31-129-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mani sauc Leksa Greisija, bet viņi mani dēvē par meiteni A. Es uzaugu mūsu 
ģimenes mājā Mūrvudroudā. Piecpadsmit gadu vecumā es aizbēgu. Bet tagad kaut kas man liek 
atgriezties… Izcilākais psiholoģiskās spriedzes romāns kopš Gilianas Flinnas „Neatrodamās”.

UDK	 821.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087608
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088521
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089029
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088644
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097483
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Kopkataloga Id: 001097502
Maiklīdess, Alekss. Jaunavas : romāns / Alekss Maiklīdess ; no angļu valodas tul-
kojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
367, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Maidens. — ISBN 978-9934-0-
9963-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jaunavas ir Kembridžas Universitātes visizsmalcinātākā biedrība, profesora 
Edvarda Foskas īpašās studentes. Slepena pašu gudrāko un valdzinošāko studenšu grupa. Kad 
tiek nogalināta viena no Jaunavām, Merianai Androsai nākas atgriezties studentu pilsētiņā, kurā 
savulaik dzīvoja arī viņa pati. Universitātes seno tradīciju fonā slēpjas rūpīgi glabātu noslēpumu, 
greizsirdības un melu tīkls. Kad slepkava apdraud Merianas vistuvāko cilvēku, viņa ir gatava uz 
visu, lai ļaundari apturētu, pat riskēt ar savu dzīvību…

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 001096947
Torns, Džeks. Harijs Poters un Nolādētais bērns : pirmā un otrā daļa / pēc Dž.K. 
Roulingas, Džona Tifanija un Džeka Torna oriģinālstāsta motīviem Džeka Torna 
luga ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
355, [1] lpp. : ģenealoģiska tabula ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Harry Potter 
and the Cursed Child. — ISBN 978-9934-31-175-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ir pagājuši deviņpadsmit gadi, kopš Harijs Poters, Rons Vīzlijs un Hermione 
Grendžera izglāba burvju pasauli. Tagad draugi atgriežas neparastā piedzīvojumā, kur viņiem 
pievienojas drosmīgā jaunā paaudze, kas tikko uzsākusi mācības Cūkkārpas Raganības un bur-
vestību arodskolā. Kamēr Harijs cīnās ar pagātni, kas atsakās likt viņu mierā, viņa jaunākajam 
dēlam Baltusam ir jātiek galā ar ģimenes slavas nastu, pēc kuras viņš nekad nav ilgojies. Pagātnei 
un tagadnei savijoties bīstamā mudžeklī, tēvs un dēls iesprūst ceļojumā cauri laikam, abiem kopā 
cīnoties ar mistiskiem spēkiem, bet nākotne tostarp karājas mata galā…

UDK	 821.111-93-312.9

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001096753
Morelli, Laura. Mona Liza : florencietes smaids : romāns / Laura Morelli ; no 
angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : 
Kontinents, [2022]. — 461 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Stolen Lady. — ISBN 978-9934-25-058-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Francija, 1939. gads. II pasaules kara priekšvakarā Luvras muzeja arhīviste 
Anna Gišāra tiek nosūtīta uz Šamboras pili, kurp jau aizvestas vērtīgākās gleznas, tostarp „Mona 
Liza”. Viņas uzdevums ir pārvietot mākslas darbus uz citu vietu, lai tos neiegūtu vācieši. Florence, 
1479. gads. Kalpone Bellīna ar savu tikko precējušos kundzi Lizu Gerardīni dodas uz jaunajām 
mājām. Lizas vīrs ir bagāts zīda tirgotājs, ciešās attiecībās ar ietekmīgo Mediči dzimtu. Leonar-
do da Vinči tiek pasūtināts Lizas portrets, un Bellīna nonāk situācijā, kad ir spiesta glabāt kādu 
noslēpumu…

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001096953
Pilkijs, Deivs. Kam ripos bumbas / autors un ilustrators Deivs Pilkijs ; krāsu 
mākslinieks Hosē Garibaldi ; no angļu valodas tulkojusi Meldra Āboliņa ; redakto-
re Marta Ābele. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 236 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
(Dogmens / Deivs Pilkijs ; Septītā grāmata). — „SIA Koka namiņa komiksi”—
Titullapā. — Oriģinālnosaukums: Dog Man: For Whom the Ball Rolls. — ISBN 
978-9934-0-9823-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Superčomi cenšas palīdzēt Dogmenam pārvarēt sliktos ieradumus. Draugi 
gūst labus panākumus, bet tad pilsētiņā negaidīti ierodas pavisam jauns ļaundaris, kas vēlas no-
tvert Dogmenu. Pītijs ir izlaists no cietuma un dzīvo kopā ar Mazo Pītiju. Taču ģimenes idilli izjauc 
kāds ciemiņš — Pītija tētis. Kā viņiem klāsies visiem kopā?

UDK	 821.111(73)-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097502
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096947
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096753
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096953
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Kopkataloga Id: 001096740
Zingers, Jichoks Baševis. Šoša : romāns / Jichoks Baševis Zingers ; tulkojums no 
krievu valodas: Irēna Birzvalka ; redaktore, tulkojums no angļu valodas un jidiša, 
piezīmes un pēcvārds: Māra Poļakova ; vāka dizains: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas 
Grāmata, [2022]. — 366, [2] lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Oriģināldarbs jidišā, latviski tulkots no krievu un angļu valodas. — Tulkots no: 
Шоша. — Tulkots no: Shosha. — Oriģinālnosaukums: השוש. — ISBN 978-9934-
595-12-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ārons Greidingers, tikko pilngadību sasniedzis godājama rabīna dēls, 20. gs. 
30. gados ir atgriezies savā bērnības pilsētā Varšavā un apņēmies kļūt par rakstnieku. Viņš metas 
galvaspilsētas drudžainajā dzīvē, mākslinieku bohēmā, mīlas dēkās, līdz reiz nejauši ieklīst savā 
dzimtajā Krohmalnas ielā, ebreju geto, kur viņu joprojām uzticīgi gaida sen aizmirsta bērnu die-
nu draudzene, mazā vientiesīte Šoša…

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001096869
Balls, Hugo. Bēgšana ārpus laika / Hugo Balls ; no vācu valodas tulkojusi Linda 
Gediņa ; redaktore Ilze Jansone ; atdzejotājs: Zigurds Skabārdis ; priekšvārds: 
Ainārs Kamoliņš. — [Rīga] : Bolderāja, 2022. — 295 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfi-
ja zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Die Flucht aus der Zeit. — ISBN 
978-9934-8995-5-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata tika rakstīta 20 gadsimta sākumā, 1927. gadā, un spilgti atspoguļo 
vēlāk plaši pazīstamo kubisma un sirreālisma mākslas virzienu rašanos kultūrvēstures kontek-
stā. „Bēgšana ārpus laika” (fuga saeculi) apzīmē izbēgšanu no laiciskā, mēģinājumu saprast ceļu 
pie „sub specie aeternitatis”, caur kuru būtu iespējama garīgā atjaunotne.

UDK	 821.112.2-94

Kopkataloga Id: 001096956
Noihausa, Nele. Kas vēju sēj : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu valo-
das tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 460, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosau-
kums: Wer Wind sät. — ISBN 978-9934-0-9965-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kriminālinspektore Pia Kirhofa tiek izsaukta uz neparastu nozieguma vietu. 
Kāda uzņēmuma ēkā vairākas dienas neatrasts gulējis miris naktssargs. Ātri vien kļūst skaidrs, 
ka notikusi slepkavība. Kopā ar Oliveru fon Bodenšteinu Pia veic izmeklēšanu, kuras uzmanības 
centrā ir pilsoņu iniciatīva, kas iestājas pret plānoto vēja parka ierīkošanu. Izmeklēšana aizved 
pie zemes gabala Taunusa reģionā, kas pēkšņi kļūst divus miljonus eiro vērts, — un kādam vīram 
tas maksā dzīvību… Līdztekus risinās ne mazāk dramatiski notikumi, kas it kā saistīti ar varas-
kāru politiķu un pērkamu zinātnieku nodomu cilvēkos uzkurināt bailes no globālās sasilšanas, 
tādējādi vairojot savu ietekmi un palielinot peļņu.

UDK	 821.112.2-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096740
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096869
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096956
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821.113.4  Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001096388
Bleidela, Sāra. Tēvs / Sāra Bleidela ; no angļu valodas tulkojusi Kristīna Blaua ; 
atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — [Rīga] : Liegra, [2022]. — 238, [1] lpp. ; 
23 cm. — (Ģimenes mistērija / Sāra Bleidela ; II daļa). — Oriģinālizdevums dāņu 
valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Ilkas arv. — ISBN 978-
9934-572-92-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dāņu fotogrāfe Ilka, kas mantojusi kopš bērnības nesastaptā tēva apbedī-
šanas biroju ASV, turpina šķetināt pagātnes noslēpumus. Tuvāk iepazīstoties ar tēva Amerikas 
ģimeni, Ilvai kļūst skaidrs, ka tās pamatā ir sievastēva valdonīgā griba, naudas vara un savtīgi 
apsvērumi, nevis pēkšņi iedegušās jūtas pret „amerikāņu sievu”. Kas īstenībā bija Ilkas tēvs, un 
kā viņš nomira? Jaunajai sievietei rodas aizdomas, ka arī tēva nāve slēpj daudz vairāk, nekā viņai 
mēģināts iestāstīt, jo atklājas, ka caur viņa uzņēmumu aizplūdušas lielas naudas summas, kuru 
izkrāpšanā tiek vainots tuvs tēva draugs.

UDK	 821.113.4-312.4

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001097482
Leteljē, Ervē. Anomālija : romāns / Ervē Leteljē ; no franču valodas tulkojusi 
Inese Pētersone ; redaktors Dens Dimiņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 307, 
[5] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: L’Anomalie. — ISBN 978-9934-31-026-3 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Neviens nesaprot, kā tas notika. Tomēr tas izmainīs viņu dzīvi uz visiem lai-
kiem… Kādas briesmīgas vētras laikā Air France reiss 006 no Parīzes uz Ņujorku neizskaidroja-
mā kārtā dubultojas. Katram pasažierim tagad ir dubultnieks ar tādu pašu apziņu, ķermeni un 
atmiņām. Viņus atšķir tikai tas, ka viena lidmašīna nolaižas martā, bet otra ierodas tikai jūnijā. Ja 
viņi tagad ir divi, kurš no viņiem varēs turpināt iepriekšējo dzīvi? Gatavojoties tikties, viņiem ir 
jāizlemj, cik tālu kurš ir gatavs doties cīņā par to, kas viņam pieder…

UDK	 821.133.1-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001088815
Fiļina, Oksana. Mazākumtautības literatūra (krievu) 7.-9. klasei : mācību līdzek-
lis / Oksana Fiļina, Jeļena Maļceva, Nataļja Mitrofanova, Ludmila Vorobjova ; re-
cenzentes: Marija Žilinska, Nadežda Pazuhina ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta 
arhīva datne, ZIP) ; 38,48 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 222,82 KB). — ZIP datnē at-
rodami 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 978-9934-597-10-7.
UDK	 821.161.1(075.2)

Kopkataloga Id: 001088651
Maļceva, Jeļena. Mazākumtautības literatūra (krievu) 4.-6. klasei : mācību lī-
dzeklis / Jeļena Maļceva, Oksana Fiļina, Ludmila Vorobjova ; recenzentes: Marija 
Žilinska, Nadežda Pazuhina ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts iz-
glītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 46,82 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 222,80 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 978-9934-597-09-1.
UDK	 821.161.1(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096388
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097482
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088815
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088651
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Kopkataloga Id: 001089022
Mitrofanova, Nataļja. Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra. Specia-
lizētais kurss (literatūra) : mācību līdzeklis vispārējai vidējai izglītībai / Nataļja 
Mitrofanova, Anastasija Vedela, Ludmila Vorobjova ; recenzentes: Marija Žilinska, 
Margarita Gavriļina ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 
11,20 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 212,51 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 
978-9934-597-80-0.
UDK	 821.161.1(075.3)

Kopkataloga Id: 001096971
Салков, Владимир. Путь и память : стихи / Владимир Салков ; редакто-
ры: Марика Мархерте, Виктория Гудина, Денис Салков ; художник Викто-
рия Матисон. — Рига : [Marika Marherte], 2021. — 283, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
18 cm. — ISBN 978-9934-23-357-9 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001096954
Dirgēla, Toms. Pazudušās slotas lieta / Toms Dirgēla ; ilustrācijas: Rīts Dau-
kants ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marija Bebre ; redaktore Marika Taube. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 190, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Doms un 
Toms / Toms Dirgēla ; [1]). — Oriģinālnosaukums: Dingusios Šluotos Byla. — 
ISBN 978-9934-31-062-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pilsētmiestiņa skolā valda liels satraukums — ir pazudusi apkopēja Spodra 
slota. Direktors Ludis Lempis nospriež — līdz slota atradīsies, grīdas var izklāt ar avīzēm. Diem-
žēl skolu inspektoram šī doma nešķiet jauka. Direktors nu staigā, galvu saķēris — ja pēc nedēļas 
inspektors redzēs nekārtību, direktoram būs… ziepes! Tāpēc ir svarīgi noskaidrot, kurš, kad un 
kāpēc nozadzis slotu. Pie atšķetināšanas ķeras 4.b klases skolēni Doms un Toms.

UDK	 821.172-93-32

Kopkataloga Id: 001097556
Dirgēla, Toms. Sabojātā autobusa detektīvs / Toms Dirgēla ; Rīta Daukanta ilus-
trācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marija Bebre ; redaktore Marika Tau-
be. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 306, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Doms 
un Toms / Toms Dirgēla ; [2]). — Oriģinālnosaukums: Išklerusio autobuso de-
tektyvas. — ISBN 978-9934-31-064-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai atceries Pilsētmiestiņa pilsētas Pilsētnieku skolas atjautīgos detektīvus 
Domu un Tomu? Viņu piedzīvojumi turpinās! Šoreiz zēni kopā ar skolasbiedriem dodas ekskur-
sijā, turklāt ne uz kādu garlaicīgu muzeju, bet gan uz pasaulē aizraujošāko vietu. Un ne ar šādu 
tādu lūzni, bet gan jaunākā modeļa skolas autobusu BRUM CHIANG DRAGON 2381! Diemžēl ne 
visi atbalsta šādu ceļojumu. Kas ir tie noslēpumainie nelieši, kuri visiem spēkiem cenšas izbojāt 
ekskursiju? Un kāds viņiem no tā labums? Doms un Toms izveido izmeklēšanas komandu ar no-
saukumu „Komanda” un ķeras pie jaunās lietas risināšanas.

UDK	 821.172-93-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089022
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096971
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096954
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097556
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Kopkataloga Id: 001096955
Sabaļauskaite, Kristina. Pētera imperatore : vēsturisks romāns / Kristina Saba-
ļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

II [2] / — 397, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Petro Imperatorė. II 
[2]. — ISBN 978-9934-31-178-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rīts, kas aizsāk imperatores agonijas pēdējās divpadsmit stundas. Nepielū-
dzami tuvojoties nāves un Dieva tiesas mirklim, šajā pasaulē izsīkstošais laiks Katrīnas atmiņā 
izkārto atmiņas, kas kļūst par dzīves pārskatu. Varas virsotni sasniegusi valdniece, sieviete, kura 
pārkāpusi brieduma slieksnim, atkal un atkal dzemdējoša un sērojoša māte, dižena cilvēka sieva. 
Liktenis viņai piešķīris gandrīz visas lomas, kādas vien sievietei var tikt. Taču pēdējā ceļojumā pa 
savas dvēseles dziļākajiem nostūriem viņa meklē atbildes: vai vara atbrīvo vai iesloga? Uz kuru 
pusi nosvērsies Pastarās tiesas svaru kausi?

UDK	 821.172-311.6

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001096958
Aizsila, Ilze. Solis līdz altārim : romāns / Ilze Aizsila ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; 
redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 364, [1] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-31-066-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ir 2020. gads. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Teiksma saņem domes priekš-
sēdētāja Donāta ultimātu — steidzami rast veidu, kā glābt novadu no apvienošanas ar citu. Ideju 
trūkst, taču apspriedes laikā dzimst pārdroša iecere — izstrādāt iepazīšanās platformu stabilu 
laulību nodibināšanai un iedzīvotāju skaita palielināšanai. Projektā nekavējoties tiek iesaistīti 
divi visnotaļ pievilcīgi programmētāji. Teiksma, viņas kolēģe Šarlote un domubiedrenes bibliote-
kāres līdz šim bija laimīgi rosījušās savā nodabā pašvaldības mērķiem iekārtotajā senajā muižā. 
Vai tagad visam patīkami ierastajam tuvojas gals?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001097420
Liepa, Zenta. Savas zemes sirdspukstus dzirdu : dzejas izlase / Zenta Liepa ; 
sakārtoja, priekšvārds un mākslinieciskā apdare: Ilze Līduma. — Aizkraukles 
novads : Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi”, 2022. — 144 lpp. : portrets ; 
18 cm. — Ziņas par autori: 9.-12. lpp. — ISBN 978-9934-8712-4-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejniece Zenta Liepa literārai jaunradei pievērsās, dzīvojot trimdā. Dzejai 
raksturīga ārpasaules un dvēseles dzīves harmonija, skaistuma un labestības cildinājums tradi-
cionālu romantisku un folkloristisku reāliju poētikā ar tieksmi uz simbolisku izteiksmi. Dzejas 
intonācijā dominē atturīgs patoss.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001097451
Lukstiņš, Miķelis. Augusta slepkavības Vecmuižā : romāns / Miķelis Lukstiņš ; 
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; li-
terārā redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 239, [1] lpp. : 
portrets ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2022/8 (278)). — Resursā uzrādīts arī elek-
troniskā izdevuma ISBN 9789934290992. — ISBN 978-9934-29-098-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dodoties izmeklēt ielaušanos kādā Vecmuižas privātmājā, policijas izmeklē-
tājs Ozols un praktikants Vilks nenojauš, ka ciematiņā nāksies atgriezties vēl vairākkārt, turklāt 
nu jau nopietnāku noziegumu dēļ. Kādi pagātnes noslēpumi gan saista veiksmīgo uzņēmēju un 
vietējo mecenātu Zibertu, atvaļināto virsnieku Līdaku un māla suvenīru veidotāju Kalniņu ģime-
ni, ka to dēļ vērts nogalināt?

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096955
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096958
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097420
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097451
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Kopkataloga Id: 001093975
Nuts, Zane. Latvietes nevar nemīlēt : romāns / Zane Nuts ; literārā redaktore 
Gunita Lagzdiņa-Skroderēna ; vāka dizainere Dace Krēsliņa. — [Cēsu novads] : 
NUTS Family, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB); 3,24 MB. — ISBN 978-9934-
9073-2-6 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Latviete Linda izdzīvo savu ilgi kāroto sapni — mīt pašā Losandželosā, strādā 
ar augstas raudzes slavenībām un ir brīva kā putns. Diemžēl sapnis izrādās ne tik salds, kā viņa 
to bija iztēlojusies. Jaunais „darbs” ar katru mirkli kļūst neizprotamāks, jaunais klients — arvien 
iekārojamāks. Ko darīt? Un tad viss sarežģās vēl vairāk — sapnis kļūst par kaitinošu izaicināju-
mu, kad Linda kopā ar neprognozējamo un neizprotamo klientu spiesta doties uz Latviju, kur 
amizanti pārpratumi seko ik uz soļa.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001096959
Rukšāne, Guna. Pasmaidīsim / Guna Rukšāne ; Rasmas Tornes vāka dizains un 
ilustrācijas ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 124, 
[4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-31-203-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai jūs zināt, kas ir lapekļu tupeklis? Un smirdeklītis? Un karkade? No kā 
radies cilvēks? Un kas Disnejlendā ir visjaukākais? Kas ir plastikāta ķermenis? Smieklīgi kuriozi, 
pārpratumi un neveiksmes gadās katram. Bet ne katram ir interese un uzņēmība šos gadījumus 
pierakstīt. Gunai Rukšānei tāda ir. Un tā šie pieraksti krājas, krājas, un skaties — iznāk veselai 
grāmatai.

UDK	 821.174-94+821.174-7

Kopkataloga Id: 001096256
Skalbe, Kārlis. Mūža raksti / Kārlis Skalbe ; Ilgoņa Bērsona sastādījums un stās-
tījums ; redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; māksliniece Daiga Brinkma-
ne. — [Rīga] : Domas spēks, [2022].

Devītais [9.] sējums. — 374 lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, por-
treti ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — 
Bibliogrāfija: 364. lpp. — ISBN 978-9934-8707-6-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Mūža rakstu” devītajā sējumā ievietoti 130 Skalbes dzejoļi, kas lielāko tiesu 
iespiesti avīzē „Jaunākās ziņas”, kuras redakcijas darbinieks viņš bija. Izdevumā ietvertas arī 7 
pasakas un 5 stāsti. Tiem līdzās prozas nodaļā likti 13 tēlojumi (mūsdienu izpratnē — apraksti), 
vienas beletrizētas atmiņas.

UDK	 821.174(081)

Kopkataloga Id: 001096960
Tidomane, Olita. trīs runči un viņu cilvēks : stāsti / Olita Tidomane ; Toma Kal-
ninska ilustrācijas ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore Bārbala Sim-
sone ; [priekšvārds]: Maija Pohodņeva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 175, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-31-124-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Trīs runči un viņu cilvēks” ir Olitas Tidomanes pirmā grāmata. Tajā apkopoti 
interesantākie fragmenti no autores vairāku gadu garumā rakstītās Facebook dienasgrāmatas 
par trim kaķiem — Osvaldu, Ādolfu un Rūdi. Grāmatu var izraut cauri vienā naktī, bet var arī lasīt 
lēni, iedziļinoties un noskrumšķinot pa zināšanu gabaliņam sava personiskā kaķa labā. Tā ir Lat-
vijā pirmā pilnā kaķu dzīves cēloņsakarību hronika un enciklopēdija vienlaikus. Vēl tā ir lieliska 
dāvana jebkuram kaķcilvēkam, patiesībā viņa kaķim, jo tā pedagoģiski iedarbosies uz saimnieku.

UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093975
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096959
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096256
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096960
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Kopkataloga Id: 001096896
Valdemārs, Krišjānis. Krišjāņa Valdemāra 300 stāsti, smieklu stāstiņi etc. un 
mīklas : veltījums Krišjāņa Valdemāra (1825-1891) divsimtgadei / tekstu pub-
licēšanai no 1853. gada izdevuma sagatavojusi Dr.philol. Dace Lūse ; redakcijas 
kolēģija: Ieva Rēpele, Hedviga Inese Podziņa, Raivis Struncens, Gints Šīmanis. — 
[Mār upe] : EUCOW Fonds sadarbībā ar biedrību „Bibliokuģis Krišjānis Valde-
mārs”, [2022]. — viii, 234 lpp. : ilustrācija ; 15 cm. — 1. vāks — faksimils no: 300 
stahsti, smeeklu stahstiņi etc. etc. un mihklas, ar ko jaunekļeem un pee=augu-
scheem lusti us grahmatahm wairoht gribbejis C. Woldemar : Ar diwi jaukahm 
bildehm, Leepaja : driķķehts pee Gottl. D. Meyer, 1853. — Titullapa — faksimils 
no: Krišjāņa Valdemāra 300 stāsti, smieklu stāstiņi etc. un mīklas : jauns izde-
vums Kr. Valdemāra simtās dzimšanas dienas piemiņai, Rīga : Valters un Rapa, 
1925. — ISBN 978-9934-8681-6-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ar biedrības „Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” atbalstu pirmo reizi tiek iz-
dota Kr. Valdemāra pirmā grāmata „300 stāsti” mūsdienu rakstībā, jo gan pirmizdevums (1853), 
gan faksimilizdevums (1925) izdots vecajā drukā. Tas ir gluži simbolisks iesākums aktivizēt sa-
biedrisko domu, lai Latvijā godam sagaidītu dižā jaunlatvieša divsimtgadi. Kas ir „300 stāsti”? 
Būtībā — necila grāmatiņa 236 lappušu apjomā. Taču nelūkosim vīru no cepures! 300 stāsti ie-
tver sevī Valdemāra jaunības gadu domas par lasīšanu, dziesmas, apcerēšanai derīgus stāstus, 
smieklu stāstiņus, mīklas, kā arī pamācības, kā vēstules rakstāmas. Autors ievadvārdos uzsver, ka 
šī grāmatiņa „patiesā cieņā dāvināta visiem cildeniem latviešu kultūras un tikumiskās un garīgās 
pacelšanas veicinātājiem”.

UDK	 821.174-34+821.174-7

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001096764
Behling, Steve. Bazs Gaismasgads / [adaptējis] Steve Behling ; tulkojis Kristaps 
Baķis ; redaktore Antra Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : Story House Egmont, 
[2022]. — 62, [2] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Lightyear: Movie Storybook. — ISBN 978-9934-27-133-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Bazam Gaismasgadam un pārējiem kosmosa reindžeriem misijā 
uz bīstamas planētas. Būs nepieciešams kosmosa kuģis, draudzība un komandas gars, lai glābtu 
Bazu no Zarga un viņa kosmisko robotu armijas uzbrukumiem. Līdz bezgalībai… un tālāk!

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096896
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096764
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001097476
Kārsavas stāsti / sastādītāja, ievada autore Ineta Zelča Sīmansone ; zinātniskais 
redaktors Dr.hist. Uldis Neiburgs ; literārā redaktore Austra Celmiņa-Ķeirāne ; 
grafiskais dizains: Edvards Percevs ; fotogrāfs: Didzis Grodzs. — Rīga : Creative 
Museum, 2022.

II [2]. — 331 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Autori: Ēriks Jēkab-
sons, Valdis Kuzmins, Agris Dzenis, Uldis Neiburgs, Gunta Ločmele (Nagle), 
Ineta Zelča Sīmansone. — ISBN 978-9934-9077-0-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2020. gadā sākās darbs pie rakstu krājuma „Kārsavas stāsti” otrās daļas, kas 
stāsta par Kārsavu starpkaru periodā un laikā pēc Otrā pasaules kara, runājot arī par šobrīd 
tik aktuālo militārās vēstures jautājumu Kārsavas teritorijā. Krājumā iekļauti arī vietējo cilvē-
ku atmiņu stāsti par 2. pasaules karu un padomju gadiem. Rakstu krājumu papildina kārsavieša 
Aleksandra Proboka 20. gadsimta 50.-60. gados uzņemtās fotogrāfijas, kā arī fotogrāfijas no kār-
saviešu privātajiem arhīviem.

UDK	 908(474.383)(082)

Kopkataloga Id: 001088955
Sēlijas kopienu albums / projekta vadītāja Ieva Jātniece ; ievada autores: Ieva 
Jātniece, Daina Alužāne. — Sēlija : Biedrība „Ūdenszīmes”, 2021. — 1 tiešsaistes 
resurss (67 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 6,62 MB. — Projekts „Kopienas izaug-
smes katalizators. Identitāte” Nr.2021.LV/NVOF/MAC/008/35. 

A n o t ā c i j a :  Sēlija ir sega, kas austa sīkā, vienmērīgi izkliedētā musturā, tai nav kāda vie-
na centrālā raksta, kuram apkārt danco zemāki, papildinoši mustura elementi. Tieši tāda iden-
titāte mums būtu jākopj un jāizceļ starp citiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Domājot par 
lielajām lietām, Sēlija nedrīkst aizmirst savas dzīvās asinis — cilvēkus, kas šeit dzīvo tagad, kas 
uztur šo zemi šobrīd.

UDK	 908(474.34)(047.53)

Kopkataloga Id: 001097216
Strazdiņa, Velta. Es vēlos mājās pārnākt : Ķekavas novads un novadnieki Otrā 
pasaules kara laikā / Velta Strazdiņa ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformē-
jums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava : Biedrība „Gunis”, 
[2021]. — 406, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — (Vēsturiski stāsti 
un fakti). — Bibliogrāfija: 396.-[401.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-9017-2-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir ilggadējas Ķekavas novadpētniecības muzeja speciālistes Veltas 
Strazdiņas pētījums par Otrā pasaules kara laika notikumiem un novadnieku likteņiem. Karadar-
bība Ķekavas novada teritorijā 1944. gada rudenī ir militāro vēsturnieku maz pētīta, tādēļ grāma-
tā nozīmīga vieta atvēlēta aculiecinieku stāstiem par pieredzēto un piedzīvoto. Autore uzskata, 
ka novadnieku rīcības un likteņu izprašanas labad nepieciešams īsi raksturot konkrētā laika sprī-
ža vēsturiskos notikumus, kā arī apskatīt konkrētos tās vai citas okupācijas varas norādījumus, 
kuri bija obligāti izpildāmi.

UDK	 908(474.362)”1939/1945”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097476
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088955
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097216
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91  Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi. 
Reģionālā ģeogrāfija

Kopkataloga Id: 001087634
Bērziņa, Renāte. Ģeogrāfija 7.-9. klasei : mācību līdzeklis / Renāte Bērziņa, Ģirts 
Burgmanis, Jana France, Agra Lipsberga un Zane Prūse ; recenzenti: Skaidrīte 
Vilciņa un Oļģerts Nikodemus ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 46,14 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 225,16 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli 
PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fon-
da projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — 
ISBN 978-9934-597-04-6.
UDK	 911(075.2)

Kopkataloga Id: 001087688
Burgmanis, Ģirts. Ģeogrāfija I. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidējai 
izglītībai / Ģirts Burgmanis, Iveta Eglīte, Jana France, Agra Lipsberga, Zane Prū-
se ; recenzenti: Zita Andersone un Maija Rozīte ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta 
arhīva datne) ; 14,09 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 223,11 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 978-9934-597-69-5.
UDK	 911(075)

Kopkataloga Id: 001096806
Mans Eiropas atlants / tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone. — 
Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes, 1 ne-
numurēta salocīta lp. karte : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: My Atlas of Europe. — ISBN 978-9934-27-090-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācies pazīt Eiropas valstis, to karogus un galvaspilsētas! Iepazīsties arī ar 
dažu Eiropas tautu dzīvesveidu, krāšņajām ainavām un savvaļas dzīvniekiem, kā arī slavenāka-
jiem arhitektūras pieminekļiem. Šajā atlantā apkopotie aizraujošie fakti, ilustrētās kartes, skais-
tie zīmējumi un pārsteidzošie attēli palīdzēs atklāt Eiropas kontinenta burvību.

UDK	 912.43(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001087571
Tereško, Aija. Ģeogrāfija 7.-9. klasei : mācību un metodiskais līdzeklis / Aija Te-
reško, Inta Vāliņa, Inga Liberte, Sanita Putne ; recenzenti: Gunita Putroma, Jāzeps 
Logins ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 22,67 MB + 1 PDF 
datne (2 lp. ; 185,95 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 978-9934-540-65-3.
UDK	 911(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087634
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087688
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096806
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087571
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929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001097453
Intini, Marina. 200 karogi visā pasaulē : ar izņemamām kartītēm / teksts: Mari-
na Intini ; grafiskais dizains: Alberto Lameri ; tulkojums: Elīna Gulbe ; redaktors 
Jānis Barbans. — Rīga : Jāņa sēta, [2022]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilus-
trācijas, kartes ; 27 cm + pielikums (1 salocīta lp. karte). — Pielikumā krāsains 
plakāts ar pasaules karti, uz kura līmēt valstu karogus. — Tulkots no itāļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: 200 bandiere di tutto il mondo. — ISBN 978-9984-
07-759-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sarkani, dzelteni un zaļi karogi Āfrikā, karogi ar garu, šauru krustu Skandi-
nāvijā, zili karogi Okeānijā… Tie vēsta par katras valsts vēsturi un ģeogrāfiju. Grāmatu veido 200 
kartītes, kuras var izplēst un izmantot dažādās izglītojošās spēlēs. Katras kartītes vienā pusē ir 
valsts karogs, bet otrā — informācija par valsts platību, iedzīvotāju skaitu, galvaspilsētu, valūtu, 
valsts valodu, vēsturi un karogā attēlotajiem simboliem. Grāmatu papildina krāsains plakāts un 
karogu uzlīmes, kuras var ielīmēt plakātā.

UDK	 929.921

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001088339
Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Vēsture: avoti un cilvēki = 
History: Sources and People : Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 
Vēstures katedras zinātnisko rakstu krājums / redkolēģija: Irēna Saleniece (at-
bildīgā redaktore), Ēriks Jēkabsons, Tatjana Kuzņecova [un vēl 8 redaktori] ; lite-
rārās redaktores: Jana Butāne-Zarjuta, Anatolijs Kuzņecovs, Sandra Meškova. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2021.

XXIV [24]. — 1 tiešsaistes resurss (308 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, tabu-
las ; 4,79 MB. — Redaktori arī: Ilgvars Misāns, Henrihs Soms, Vitālijs Šalda, 
Juris Urtāns u.c. — „ISSN 1691-9297”—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, 
kopsavilkumi angļu vai latviešu valodā.

UDK	 94(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001088272
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). Sa-
biedrība Latvijas teritorijā: saskarsmes un procesi vēsturē : LU 80. starptautiskās 
zinātniskās konferences sekcijas tēzes, 2022. gada 3. un 4. marts / krājuma sastā-
dītāja Ieva Pīgozne ; Latvijas Universitāte. Latvijas Vēstures institūts. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (22 lp., PDF) ; 1,89 MB. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK	 94(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097453
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088272
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Kopkataloga Id: 001097325
Pielāgošanās. Padomju laiki Latvijā / Lauris Gundars, Gatis Krūmiņš, Solveiga 
Krūmiņa-Koņkova, Sergejs Kruks, Toms Ķencis, Astra Spalvēna, Māris Zanders ; 
literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece ; radošais 
redaktors, priekšvārds: Māris Zanders. — Rīga : Aminori, [2022]. — 332, [1] lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 19 cm. — (Latvijas vēstures mīti un versijas). — 
„Vāka noformējumam izmantots žurnāla „Zvaigzne” Nr.1, 1950. gada 15. jūlija 
vāks”—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
612-11-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sērijas „Latvijas vēstures mīti un versijas” piektā grāmata „Pielāgošanās. 
Padomju laiki Latvijā” veltīta Latvijas okupācijas laikam pēc 1940. gada. Autori palīdz saprast, 
kāpēc Latvijā gandrīz nebija pretestības un kāpēc padomju laika cilvēki klusēja, kādas bija varas 
un baznīcas attiecības, kā cilvēki pielāgojās, kas bija padomju folklora, kā un kāpēc vara centās 
kontrolēt tautas ēšanas paradumus. Izdevums veidots kā M. Zandera sarunas ar citiem autoriem.

UDK	 94(474.3)”1940/1991”(082)

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=001097325
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