
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts ISSN 2255-9523   

 Nr. 16          

2022
16.–31. augusts

0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003  Rakstības sistēmas un raksti

Kopkataloga Id: 001098445
Ektermane, Brigita. Latvisko zīmju pasaule un enerģija / Brigita Ektermane ; 
māksliniece Aija Andžāne ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2022]. — 138 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 138. lpp. — ISBN 
978-9934-29-106-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katrai vietai šai pasaulē ir savi zemes enerģētisko joslu mijiedarbības likumi, 
un tie nosaka, kādas zīmes jālieto šai vietā dzīvojošai tautai. Grāmatā aplūkotas kristību un kāzu 
tradīcijas, un ar tām saistītās zīmes. Zīmes ir vajadzīgas, lai šajā pasaulē nostiprinātu nodomu, 
uzņemtos atbildību par savu dzīvi. Zīmes ir kā mūžīgie starpnieki informācijas apmaiņai un sa-
ziņai. Zīmes ir enerģija. Zīmes ir dziedniecisks elements. Esiet drošībā, sargājiet sevi un savus 
mīļos!

UDK	 003.62(474.3)+2-264+2-842+257.7-162.6

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001087554
Danne, Māris. Datorika 1.-6. klasei : mācību līdzeklis / Māris Danne, Gundega 
Dēķena, Ingrīda Priedīte, Arta Pūgule-Ignate, Ilmārs Zučiks ; recenzente Iveta 
Milta ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 66,96 MB + 1 PDF 
datne (2 lp. ; 234,86 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formā-
tos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču 
pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 978-9934-597-43-5.
UDK	 004(075.2)

Kopkataloga Id: 001087661
Danne, Māris. Datorika 7.-9. klasei : mācību līdzeklis / Māris Danne, Gundega 
Dēķena, Ingrīda Priedīte, Arta Pūgule-Ignate, Ilmārs Zučiks ; recenzente: Iveta 
Milta ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 62,00 MB + 1 PDF 
datne (2 lp. ; 227,83 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formā-
tos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču 
pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 978-9934-597-45-9.
UDK	 004(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098445
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087554
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087661
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Kopkataloga Id: 001087723
Danne, Māris. Datorika. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidējai izglītī-
bai / Māris Danne, Gundega Dēķena, Magone Una Rauba, Ilmārs Zučiks ; recen-
zenti: Ieva Ramba, Kaspars Kiris ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 17,76 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 221,78 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli 
PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — 
ISBN 978-9934-597-83-1.
UDK	 004(075.3)

Kopkataloga Id: 001087699
Danne, Māris. Programmēšana I. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidē-
jai izglītībai / Māris Danne, Gundega Dēķēna, Pāvils Jurjāns ; recenzenti: Iveta 
Milta, Kaspars Kiris ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 
8,13 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 224,22 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un 
MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 
978-9934-597-85-5.
UDK	 004.4(075.3)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001093228
Hager, Frank W. Support Network Quality and Personality Traits as Moderators 
on the Relationship between Perceived Supervisor Support and Employee Burn-
out : summary of the doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree 
(Ph.D.) in economics and business / Frank W. Hager ; supervisor Dr.oec. Baiba 
Šavriņa ; reviewers: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Tambovceva, 
Dr.oec. Dzintra Atstāja ; University of Latvia. Faculty of Business, Economics and 
Management = Atbalsta tīkla kvalitāte un personības iezīmes kā moderējošie fak-
tori sakarībām starp uztverto vadītāju atbalstu un darbinieku izdegšanu : pro-
mocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) 
ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Frank W. Hager ; zinātniskā vadītāja 
Dr.oec. Baiba Šavriņa ; recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana 
Tambovceva, Dr.oec. Dzintra Atstāja ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un 
ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(97 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas ; 2,00 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā 
izdevuma ISBN 9789934188008. — Bibliogrāfija: 93.-95. lp. — Teksts angļu un 
latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-18-801-5 (PDF).
UDK	 005.32(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087723
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087699
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093228
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001098150
Apkārt pasaulei : skrāpēšanas māksla / teksta autore Klēra Sipi ; no angļu valo-
das tulkojusi Skaidrīte Naumova ; literārā redaktore Ina Eglīte. — Rīga : Madris, 
[2022]. — 24 nenumurētas lpp., 10 nenumurētas lp. (1 salocīta lp.) : ilustrācijas, 
karte ; 25 cm + skrāpējamā pildspalva. — „Radi apbrīnojamus mākslas darbus 
no visas pasaules”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Scratch Art: Around The 
World. — ISBN 978-9984-31-101-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kāp uz klāja un dodies apceļot pasauli, izmantojot grāmatas skrāpējamās 
lapas. Ievēro noteikumus, lai radītu aizraujošus skrāpējamos attēlus no dažām pasaules vietām, 
piemēram, Tadžmahalu, Gīzas Lielo piramīdu, Sidnejas operteātri un Eifeļa torni. Piedzīvo ne-
aizmirstamu piedzīvojumu, izmantojot skrāpējamo pildspalvu, atlokāmo karti un 9 skrāpējamās 
lapas, kā arī jautrus faktus un ceļošanas ieteikumus.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001098103
Erne, Andrea. Ko darām rudenī? : izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 gadiem / 
Andrea Erne ; māksliniece Zuzanne Ščesnija ; no vācu valodas tulkojusi Skaid-
rīte Naumova. — Rīga : Madris, [2022]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? Juniors). — Oriģinālnosaukums: Was machen 
wir im Herbst?. — ISBN 978-9984-31-041-1 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Grāmata viegli uztveramā tekstā sniegs atbildes uz visdažādākajiem pirma-
jiem kāpēcīšu jautājumiem. Ko tu labprāt dari rudenī? Ko dzīvnieki dara rudenī? Kā pilsēta izska-
tās rudenī? Ko tu ģērb, kad ārā līst?

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001098098
Erne, Andrea. Svinam Ziemassvētkus! : izzinoša grāmata bērniem no 2 līdz 4 
gadiem / Andrea Erne ; ilustrācijas: Zuzanne Ščesnija ; no vācu valodas tulkojusi 
Anita Muitiniece. — Rīga : Madris, [2022]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, 
notis ; 28 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: Wir feiern Weih-
nachten. — ISBN 978-9984-31-089-3 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Bērni uzdod neskaitāmus jautājumus. Kāpēc mēs svinam Ziemassvētkus? 
Kas ir advente? No kurienes radusies Ziemassvētku egle? Vai Ziemassvētkus svin visur? Atbildes 
uz šiem un citiem jautājumiem meklē šajā grāmatā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096814
Es sāku gatavoties skolai : 3-5 gadi / [ilustrācijas]: Becky Down ; tulkojusi Linda 
Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My First Ready for 
School. — ISBN 978-9934-27-084-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī aizraujošā grāmatiņa būs lielisks palīgs, lai sāktu gatavoties skolai. Bēr-
nam patiks darboties ar atlokiem un izvelkamajām detaļām, apgūstot krāsas, figūras, skaitļus un 
daudz ko citu!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001096816
Garnett, Jaye. Lodziņu grāmata / [teksts]: Jaye Garnett ; [ilustrācijas]: Ariel Sil-
verstein ; tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2022].

U-uū : atver un izpēti! : ar 12 atlokiem. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
18 cm. — (Lodziņu grāmata). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Peek-a-Flap. Who. — ISBN 978-9934-27-112-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Paver atlokus un iepazīsti radības, kas mājo mežā! Šī grāmatiņa papildina 
bērniņa vārdu krājumu un attīsta sīko motoriku.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098150
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098103
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098098
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096814
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096816
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Kopkataloga Id: 001096817
Garnett, Jaye. Lodziņu grāmata / [teksts]: Jaye Garnett ; [ilustrācijas]: Kathrin 
Fehrl ; tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Story House Egmont, [2022].

Krāsas : atver un izpēti! : ar 12 atlokiem. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
18 cm. — (Lodziņu grāmata). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Peek-a-Flap. Colors. — ISBN 978-9934-27-113-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Paver atlokus un apgūsti krāsas šajā rosīgajā pilsētiņā! Bērns būs gatavs pē-
tīt. Grāmatiņa papildina bērniņa vārdu krājumu un attīsta sīko motoriku.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001098101
Narganga, Frauke. Mana pasaule : juniora vārdnīca: izzinoša grāmata bērniem 
no 2 līdz 4 gadiem / Fraukes Nargangas teksts ; Gīdo Vandreja ilustrācijas ; no vācu 
valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2022]. — 24 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: Mein 
Junior Lexikon: Meine Welt. — ISBN 978-9984-31-065-7 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ietver dažādas tēmas un sniegs ieskatu lietās, ar ko bērni saska-
ras ikdienā, kā arī piedāvā atbildes uz neskaitāmiem jautājumiem. Kā izskatās bērnistaba? Ko tu 
šodien ģērbsi mugurā? Kas notiek pilsētā? Ko var nopirkt lielveikalā? Kas notiek vannasistabā? 
 Stabili un ērti atloki rotaļīgi sniedz zināšanas.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001098546
Rotaļājies ar kucēnu! / no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Sar-
mīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 13 cm + pielikums (pirkstiņlellīte). — (Draugi no Gundegu fermas). — Ori-
ģinālnosaukums: Puppy Playtime. — ISBN 978-9934-0-9947-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laiks rotaļām ar pirkstiņlellīti! Palīdzi Reksim ar draugiem sameklēt viņa 
iemīļoto sarkano bumbu!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001097818
Spēles, joki un mīklas : 7-10 gadi / [ilustrācijas]: Johan Verheyen ; no franču valo-
das tulkojusi Ilze Šmite ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
96 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Jeux, blagues et devinettes. — 
ISBN 978-9984-37-672-1 (iesiets) (2022).

A n o t ā c i j a :  Vai jūsu bērni sūdzas par garlaicību? Piedāvājiet viņiem atrisināt šīs intere-
santās grāmatas uzdevumus! Bērniem patiks šifrēt, izkļūt caur labirintiem, meklēt atšķirības, 
zīmēt, savienojot punktus, lasīt jokus, minēt uzjautrinošas mīklas un veikt citus uzdevumus. 

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096817
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098101
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098546
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097818
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001093491
Izmērītais laiks un telpa : rakstu krājums / sastādītāja, zinātniskā redaktore un 
priekšvārda autore Dr.phil. Ineta Kivle ; zinātniskā redkolēģija: Dr.phil. Ineta Kiv-
le, Dr.phil. Raivis Bičevskis, PhD Natalja Anna Mihna, PhD Lenarts Škofs, PhD Maja 
Bjelica ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Igors Gubenko, Dr.philol. Jana Dreimane ; 
literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu teksta redaktore Andra Damberga ; dizainu 
veidojusi Ineta Priga ; Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnoza-
ru pētniecības centrs. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 1 tiešsaistes re-
surss (129 lp., PDF) : diagrammas, faksimili, ilustrācijas ; 17,05 MB. — (phronesis, 
praxis, paideia ; [2]). — Vāka un nodaļu sākuma noformējumā izmantotas Ingu-
nas Miļūnas gleznas (Majas Bjelicas foto). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-844-11-4 (PDF).

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

UDK	 115.4(082)

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001094134
Reliģiski-filozofiski raksti : speciālizlaidums / galvenā redaktore Solveiga Krū-
miņa-Koņkova ; redaktori: Kaspars Kļaviņš un Ildze Šķestere ; literārā redaktore 
Arta Jāne ; zinātniskais konsultants Roberts Pārkins ; vāka dizaina autori: Kār-
lis Koņkovs, Matīss Kūlis ; zinātniskās redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Bucenie-
ce, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris 
Priede, Dr.habil.phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; 
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : Latvijas Uni-
versitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022.

Atceroties pagātni un nākotni — Korejas kultūra mainīgajā pasaulē = Remem-
bering the Past and the Future — Korean Culture in a Changing World. — 
1 tiešsaistes resurss (216 lp., PDF) ; 2,16 MB. — „ISSN 1407-1908”—Datnes 
3. lp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rakstu beigās. — Datnes nofor-
mējums latviešu valodā, teksts angļu valodā.

UDK	 14(082)+316.7(082)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001098538
Iesalniece, Aija. improvizē savai izaugsmei : drosme mainīt savu ikdienu — 
vienkāršas un pielāgojamas metodes / Aija Iesalniece ; vāka un grāmatas dizaina 
autors Aigars Truhins ; redaktore Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
109, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: [104.-110.] lpp. — ISBN 
978-9934-31-028-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kas ir vērtīgākais mūsdienās, kad visu it kā var pats atrast informācijas pa-
saulē? Sniegtā padoma, informācijas un zināšanu patiesums! Aijas Iesalnieces grāmata ir patiesa. 
Lasītājs uzreiz sajutīs autores zināšanu un pieredzes apjomu, kas pārbaudīts un tālāk pārbau-
dāms mums atpazīstamās ikdienas situācijās.

UDK	 159.98+159.954+159.928

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093491
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094134
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098538
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Kopkataloga Id: 001098510
Mūrs, Roberts. Valdnieks, karotājs, viedais, mīlētājs : nobriedušas vīrišķī-
bas arhetipi / Roberts Mūrs, Duglass Džilets ; tulkojums latviešu valodā: Ingus 
Macats ; zinātniskais konsultants Vents Sīlis ; redaktore Diāna Romanoviča. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 206, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
[207.] lpp. — Oriģinālnosaukums: King, Warrior, Magician, Lover : rediscovering 
the archetypes of the mature masculine. — ISBN 978-9934-31-081-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  No jauna definēdami mūžseno vīrišķības izpratni, psihoanalītiķi Roberts 
Mūrs un Duglass Džilets apgalvo, ka nobriedusi vīrišķība neievaino un necenšas kontrolēt citus, 
bet ir radoša, dzīvinoša un spēcinoša pati pret sevi un pret apkārtējiem. Abi autori skaidri definē 
četrus nobrieduša vīrieša arhetipus, kuri vēstures gaitā atrodami mītos un literatūrā: valdnieks 
(taisnīga un radoša kārtība), karotājs (enerģiska, bet nevardarbīga rīcība), viedais (iniciācija un 
pārveide) un mīlētājs (vienotība ar apkārtējiem un pasauli). Šis izsmeļošais cilvēka uzvedības un 
psihes pētījums ir Junga mācībā balstīts ceļvedis nobriedušas un autentiskas vīrišķības atgūša-
nai.

UDK	 159.923.2-055.1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098510
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001099003
Briede, Ingrīda. Maniem lūgšanu brīžiem : psalmi un lūgšanas / sastādītāja un 
izdevēja Ingrīda Briede. — [Limbažu novads] : Ingrīda Briede, [2022]. — 32 lpp. ; 
15 cm. — ISBN 978-9934-23-648-8 (brošēts).
UDK	 27-535.8

Kopkataloga Id: 001098756
Filipenoks, Vitālijs. Garīdznieks Viktors Terenkevičs / sastādītājs Vitālijs Filipe-
noks ; redaktore Valentīna Unda. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevnie-
cība, 2022. — 62, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38. lpp. — 
Viens raksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-357-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Daudz laika ir pagājis kopš priestera Viktora Terenkeviča darbības Latvijas 
katoļu Baznīcas un sabiedrības labā. Tā laika valdošā ateistiskā ideoloģija lika klusēt pat tuviem 
radiem par viņa amatu un īpaši par netaisnīgo apsūdzību un nāvi cietumā — tāpēc maz ir liecību 
un atmiņu par viņu. Un tomēr, pētot dažus dokumentus un avotus, izdevās atrast informāciju par 
priesteri V. Terenkeviču, kas apkopota šajā grāmatā.

UDK	 272/273(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001098281
Gevins, Entonijs. Pārbaudījumu ugunīs kopā ar Kristu : Bībeles studiju materiāls 
2022. gada 3. ceturksnim / Entonijs Gevins. — [Rīga] : [Septītās dienas Adventistu 
baznīca], [2022]. — 95, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju materiāls ; 2022 jūlijs, 
augusts, septembris). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: In the 
Crucible with Christ.
UDK	 27-185.2

Kopkataloga Id: 001097884
Jēruma-Grīnberga, Jāna. Mācītāja Vakardiena / Jāna Jēruma-Grīnberga ; redak-
tores: Inga Jēruma un Zigrīda Krauze ; mākslinieks Rauls Liepiņš ; ievads: Ojārs 
J. Rozītis. — [Rīga] : Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība, 2022. — 294, 
[2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-622-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata vēsta par Jērumu dzimtas vēsturi un gaitām, un Jānas Jērumas-Grīn-
bergas ceļu mācītājas amatā, aptverot svarīgus posmus tiklab Latvijas un latviešu, kā luterāņu 
baznīcas vēsturē. Šajos vākos ir stāsts par dzīvi trimdas sabiedrībā, par ticību, par spilgtām per-
sonībām, par atgriešanos atpakaļ Latvijā. Atslēga grāmatas nosaukumam: vārds Jana svahili va-
lodā nozīmē Vakardiena.

UDK	 274.5-725(474.3)(092)+821.174-94

Kopkataloga Id: 001098208
Pekhema, Lorija. Lorijas Pekhemas Draudzības stāsti / tulkoja Inta Prie-
de ; redaktore Anitra Roze ; vāka dizains: Ernests Treijs. — [Rīga] : Patmos, 
[2022]. — 104 lpp. ; 20 cm. — (Ceļa meklētāju grāmatu klubs). — Tulkots no an-
gļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Guide’s Greatest Friendship Stories. — ISBN 
978-9934-548-68-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Draudzības stāsti tev atklās, ka draugus var atrast visur un ka bieži tiem ir 
dažādas formas un izmēri — dažkārt tie mēdz būt pat pūkaini! Lasot šo grāmatu, uzzināsi, ko 
Toms iemācījās pēc tam, kad bija atdevis prom savu uzticīgo, veco suni Sandiju un tā vietā paņē-
mis jaunu kucēnu; sastapsi ratiņkrēslā sēdošo Blīses kundzi un mazo meiteni, kura katru dienu 
nāca viņu apciemot.

UDK	 2-29+821.111(73)-97

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099003
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098756
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098281
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097884
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098208
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Kopkataloga Id: 001098211
Pekhema, Lorija. Lorijas Pekhemas Izglābšanās stāsti / tulkoja Inta Priede ; re-
daktore Anitra Roze ; vāka dizains: Ernests Treijs. — [Rīga] : Patmos, [2022]. — 
104 lpp. ; 20 cm. — (Ceļa meklētāju grāmatu klubs). — Tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Guide’s Greatest Narrow Escape Stories. — ISBN 
978-9934-548-65-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņā apkopoti patiesi notikumi, kuros atklājas Dieva apbrīnojamā ie-
jaukšanās un palīdzība nopietnu briesmu brīžos. Kā gan citādi izskaidrot šos izglābšanās stāstus? 
Pret neaizsargātu studentu pavērsts ierocis piedzērušu cilvēku rokās uz vientuļa ceļa. Uz sliedēm 
vilciena priekšā iestrēdzis auto. Biedējoša vizīte pie zīlnieces. Saniknots bullis, kas traucas pa pē-
dām vēja ātrumā. Zem bieza ledus iesprostoti ūdenslīdēji. Šie notikumi atklāj, ka tieši izglābšanās 
pēdējā brīdī liek mums visstiprāk izjust Dieva aizsardzību.

UDK	 2-29+821.111(73)-97

Kopkataloga Id: 001098206
Robinsone, Helēna Lī. Helēnas Lī Robinsones Sabata stāsti / tulkoja Inta Prie-
de ; redaktore Anitra Roze ; vāka dizains: Ernests Treijs. — [Rīga] : Patmos, 
[2022]. — 95 lpp. ; 20 cm. — (Ceļa meklētāju grāmatu klubs). — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Guide’s Greatest Sabbath Stories. — ISBN 978-
9934-548-67-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī ir brīnumainu, bet patiesu stāstu izlase par Dieva uzticamību to cilvēku 
dzīvē, kuri godina Dievu Viņa svētajā dienā. Tēvam nepietiek naudas, lai sūtītu bērnus draudzes 
skolā, taču priekšnieks piedāvā algas pielikumu, ja vien viņš piekritīs kaut reizi strādāt sabatā. 
Dēlam tiek piesolīts vesels naudas žūksnis par adventistu „nieku” atmešanu. Vīrietim šautenes 
stobra priekšā jāizlemj, vai paklausīt sirdsapziņai.

UDK	 27-563+821.111(73)-97

Kopkataloga Id: 001094111
Trips, Pols Deivids. Laulība : 6 evaņģēlijā balstītas apņemšanās katram pārim / 
Pols Deivids Trips ; tulkojums: Māra Zviedre ; vāka dizains: Billijs Cirvelis. — 
[Rīga] : TITAM DIVI, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB); 3,57 MB. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Marriage: 6 Gospel Commitments Every 
Couple Needs to Make. — ISBN 978-9934-9088-2-8 (ePUB).

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

UDK	 27-45

Kopkataloga Id: 001098175
Иткин, Михаил. Judaica: символика декора еврейских обрядовых пред-
метов / Михаил Иткин ; дизайн: Светлана Самоварова. — Рига : Salana Art, 
2022. — 312 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Ziņas par autoru: [204.] lpp. — Bibliogrā-
fija: 200.-203. lpp. — ISBN 978-9934-589-10-2 (iesiets).
UDK	 26-526

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098211
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098206
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094111
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098175
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Kopkataloga Id: 001096829
Святая Филомена Мученица Чудотворица. — [Rīga] : Член Всемирной Ассо-
циации Живого Розария Святой Филомены Хелена Канепе, 2022. — 56 lpp. : 
ilustrācija ; 21 cm. — „C разрешения архиепископа митрополита Рижской 
Римско-Католической Архиепархии Збигнева Станкевича 14.02.2022. г.”—
Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija: 56. lpp. — Saīsināts izdevums no: Sister 
Marie Helene Mohr S.C. Saint Philomena, powerful with God. — ISBN 978-9934-
23-570-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis vēstījums stāsta par svētās Filomenas apņemšanos kalpot Dievam un vi-
ņas nāvi, mirstīgo atlieku atrašanu, pīšļu pārvešanu uz Mugnano baznīcu un to, ka pāvests viņu 
pasludināja kā svēto. Lai iedvesmotu lasītāju, iekļauti arī stāsti par viņas brīnumiem, dziedināša-
nu un žēlastībām, kas iegūtas ar viņas aizlūgumu.

UDK	 27-36:929

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096829
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001098171
Alhimionoks, Romāns. Sociālās zinības un vēsture 6. klasei : darba burtnīca / 
Romāns Alhimionoks, Roberts Alhimionoks. — Rīga : RaKa, [2022]. — 35 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. — ISBN 978-9984-46-454-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu „Sociālās zinības un 
vēsture 6. klasei”. Tajā atrodami uzdevumi, kas rosina skolēnus apkopot apgūto informāciju, un 
materiāli radošam darbam. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr. 747 (2018) par 
valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem izvirzītajiem sasnie-
dzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs, kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilso-
niskajā mācību jomā.

UDK	 3(076)+94(076)

Kopkataloga Id: 001089887
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (63 : 2021 : 
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 63. starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums = Proceedings of the 63rd International Scientific 
Conference of Daugavpils University / redaktore Dr.psych. Irēna Kokina ; atbildī-
gās par izdevumu: Olita Miglāne, Anna Vanaga ; Daugavpils Universitāte. Daugav-
pils Universitātes zinātņu daļa. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds „Saule”, 2021.

B. daļa, Sociālās zinātnes = Part B, Social Sciences. — 1 tiešsaistes resurss 
(134 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,56 MB. — „ISSN 2500-9850, 
ISSN 2500-9842”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu 
valodā, kopsavilkumi arī latviešu valodā. — ISBN 978-9984-14-951-6 (PDF).

UDK	 3(062)+34(062)34+37(062)

Kopkataloga Id: 001090493
Priority areas for development of scientific research: domestic and foreign ex-
perience : collective monograph / [edited by autors]. — Riga : Baltija Publishing, 
2021.

[1. sējums]. — 1 tiešsaistes resurss (340 lp., PDF) : diagrammas ; 9,06 MB. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts ukraiņu, angļu 
un krievu valodā.

UDK	 3(082)

Kopkataloga Id: 001098161
Purēns, Vilnis. Sociālās zinības un vēsture 6. klasei / Vilnis Purēns. — Rīga : 
RaKa, [2022]. — 104 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-
9984-46-451-0 (brošēts).
UDK	 3(075.2)+94(075.2)

Kopkataloga Id: 001088868
Sociālās zinības 1.-3. klasei : mācību līdzeklis / Natālija Dektereva, Marina Droz-
da, Signita Gabrāne, Iveta Gaile, Aiga Hudobčenoka, Eleonora Smirnova ; recen-
zenti: Daina Zelmene, Juris Goldmanis ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva 
datne, ZIP) ; 38,69 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 213,65 KB). — ZIP datnē atrodami 
materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) 
ietvaros. — ISBN 978-9934-597-11-4.
UDK	 3(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098171
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089887
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090493
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098161
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088868
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Kopkataloga Id: 001088880
Sociālās zinības 7.-9. klasei : mācību līdzeklis / Natālija Dektereva, Marina Droz-
da, Signita Gabrāne, Aiga Hudobčenoka, Vineta Kantāne, Santa Kazaka, Iveta Lau-
rena, Līga Peisiniece, Ingrīda Trups-Kalne ; recenzenti: Daina Zelmene, Juris Gol-
dmanis ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 18,44 MB + 1 PDF 
datne (2 lp. ; 212,75 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formā-
tos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču 
pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 978-9934-597-13-8.
UDK	 3(075.2)

Kopkataloga Id: 001087578
Sociālās zinības un vēsture. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidējai iz-
glītībai / Juta Birzniece, Signita Gabrāne, Antra Grūbe, Aiga Hudobčenoka, Vineta 
Kantāne, Valdis Klišāns, Aija Kļaviņa, Evi Daga-Krūmiņa, Iveta Laurena, Dzintra 
Liepiņa, Liene Ozoliņa, Vilnis Purēns ; recenzenti: Annija Bergmane, Juris Gold-
manis ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 13,56 MB + 1 PDF 
datne (2 lp. ; 209,28 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formā-
tos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču 
pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 978-9934-597-57-2.
UDK	 3(075)+94(075)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001087582
Pitkeviča, Inese. Kultūras pamati. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidē-
jai izglītībai / Inese Pitkeviča, Lita Vēvere, Ilze Vilkārse ; recenzentes: Inta Mui-
žarāja, Spodra Austruma ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītī-
bas satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 
9,14 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 160,02 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 
978-9934-597-59-6.
UDK	 316.7(474.3)(073)

Kopkataloga Id: 001092177
Putniņa, Aivita. Sadzīvošana : etnogrāfiskas pārdomas par attiecībām mūsdienu 
Latvijā / Aivita Putniņa ; ilustrāciju autore Ilze Mileiko ; literārā redaktore Gita 
Kļaviņa ; vāka dizainu veidojusi Ineta Priga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (191 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,44 MB. — „Pētījumā 
piedalījusies antropologu komanda — Aivita Putniņa, Zane Linde-Ozola, Ilze Mi-
leiko, Māra Neikena, Artūrs Pokšāns, Kārlis Lakševics, Kristians Zalāns un Kate 
Dudure”—6. lp. — ISBN 978-9934-18-828-2 (PDF).

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

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

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088880
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087578
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087582
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092177
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001095249
Satversme kabatā : izdevums jauniešiem / teksts: Jānis Joņevs ; ilustrācijas: 
Reinis Pētersons ; dizains: Juris Petraškevičs ; redaktore Dr.philol. Baiba Val-
kovska. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 894,42 KB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 
9789984840710 (kļūda).

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

UDK	 342.4(474.3)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001093476
Butkēviča, Anete. Linking Teacher Formative Assessment with Professional De-
velopment: Comparative Study of Latvia, Finland and California : summary of the 
doctoral thesis submitted for the degree of Ph.D. in sociology and social work / 
Anete Butkēviča ; supervisor Dr.sc.soc. Aija Zobena ; reviewers: Dr.sc.soc. Līga 
Rasnača, Dr.phil. Lolita Vilka, Dr.sc.soc. Dina Bite ; University of Latvia. Faculty 
of Social Sciences = Salīdzinošais pētījums par skolotāju formatīvās vērtēšanas 
sasaisti ar profesionālo pilnveidi Latvijā, Somijā un Kalifornijā : promocijas darba 
kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) socioloģijā un 
sociālajā darbā iegūšanai / Anete Butkēviča ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.soc. Aija 
Zobena ; recenzenti: Dr.sc.soc. Līga Rasnača, Dr.phil. Lolita Vilka, Dr.sc.soc. Dina 
Bite ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. — Riga : University of Lat-
via, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) ; 902,77 KB. — Resursā uzrādīts arī 
iespiestā izdevuma ISBN 9789934188336. — Bibliogrāfija: 62.-64. lp. — Teksts 
angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes noformējums abās va-
lodās. — ISBN 978-9934-18-834-3 (PDF).
UDK	 37.011.3-051(043)+37.091.2(043)

Kopkataloga Id: 001090499
Priority areas for development of scientific research: domestic and foreign ex-
perience : collective monograph / [edited by autors]. — Riga : Baltija Publishing, 
2021.

[2. sējums]. — 1 tiešsaistes resurss (280 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 4,95 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā.

UDK	 37(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095249
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093476
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090499
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39  Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.  
Tautu dzīve. Folklora

Kopkataloga Id: 001093186
Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore. Ritual Year Working 
Group Conference (14 : 2022 : Rīga, Latvija). Commerce and Traditions : 14th 
Conference of the SIEF Ritual Year Working Group, 1-4 June 2022, Riga (Latvia) : 
abstracts / editor Aigars Lielbārdis ; language editor Jeffrey Grinvalds ; design: 
Krišs Salmanis ; Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Lat-
via. Archives of Latvian Folklore, International Society of Ethnology and Folklore 
(SIEF). The Ritual Year Working Group. — [Riga] : Institute of Literature, Folklore 
and Art of the University of Latvia, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) ; 
722,04 KB. — ISBN 978-9984-893-59-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Latviešu folkloras krātuve rīko Starptautiskās etnoloģijas un folkloristikas 
biedrības (International Society of Ethnology and Folklore, SIEF) Rituāla gada pētnieku grupas 
(Ritual Year working group) ikgadējo konferenci „Komercija un tradīcijas”. Konferences mērķis 
ir izvērtēt komercijas ietekmi uz tradīcijām un tās radītajām gan pozitīvajām, gan negatīvajām 
izmaiņām sabiedrības ieradumos un kultūras mantojumā kā pagātnē, tā arī mūsdienās. 

UDK	 39(062)+394.6(062)+339.138(062)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001097822
Latviešu tautas anekdotes / sakārtojusi, redaktore Kristīne Skrīvele ; mākslinie-
ce Astrīda Meiere ; vāka dizaina autore Māra Alševska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 54, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Skolas bibliotēka. Sprīdi pa sprī-
dim, ISSN 1407-3749). — ISBN 978-9984-17-260-6 (brošēts) (2022).

A n o t ā c i j a :  Šajā krājumā apkopotas smieklīgākās latviešu tautas anekdotes — par skolu, 
par attiecībām starp vecākiem un bērniem, par kungiem un kalpiem, par skopām saimniecēm un, 
protams, par precībām. Lai arī anekdotes atspoguļo agrākus laikus, tās joprojām liek pasmaidīt.

UDK	 398.23(=174)

Kopkataloga Id: 001098541
Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem / māksliniece Daina Lapiņa ; vāka di-
zaina autore Māra Alševska ; sakārtojusi un rediģējusi Kristīne Skrīvele. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 44, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Skolas bibliotēka. 
Sprīdi pa sprīdim, ISSN 1407-3749). — ISBN 978-9984-04-536-8 (brošēts) (2022).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā varēsi lasīt pasakas par meža zvēriem, putniem un mājas dzīv-
niekiem, par viņu viltību, attapību, savstarpējiem kariem un mierizlīgumiem.

UDK	 398.21(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093186
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097822
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098541
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001098748
Dabaszinības 6. klasei : mācību burtnīca / Ilgoņa Vilka, Guntas Ansones un Mai-
ras Gribustes redakcijā ; uzdevumu veidotāji: Maira Gribuste, Aivars Gribusts ; 
redaktore Gunta Ansone ; izdevuma dizaineri: Aivars Gribusts, Jānis Gribusts ; 
ilustrators Agris Bobrovs. — 1. izdevums. — Lielvārde : Lielvārds, [2022]. — 
63 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-9984-11-605-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību burtnīca komplektā ar mācību grāmatu „Dabaszinības 6. klasei” ir 
daļa no komplektizdevuma „Dabaszinības 4.-6. klasei”, kura saturs ir veidots atbilstoši dabaszi-
nību mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts projektā „Kompetenču pieeja 
mācību saturā”, lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK noteikumos Nr. 747 „Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (2018) noteiktos plānotos 
skolēna sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

UDK	 5(076)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001087556
Blūma, Laine. Matemātika 7.-9. klasei : mācību līdzeklis / Laine Blūma, Liene 
Krieviņa, Sandra Krauze, Evija Slokenberga ; recenzentes: Elfrīda Krastiņa, Dace 
Kūma ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 72,49 MB + 1 PDF 
datne (2 lp. ; 233,52 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formā-
tos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču 
pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 978-9934-540-99-8.
UDK	 51(075.2)

Kopkataloga Id: 001086849
Valsts izglītības satura centrs. Projicēšanas metodes : specializētā kursa pro-
grammas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja Agnese Zīlīte ; pro-
grammas paraugu izvērtēja Baiba Āboltiņa ; zinātniskā recenzente Dace Kūma ; 
Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 
1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 4,28 MB. — ESF projekts 
Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā. — Bibliogrāfija: 45. lp. — 
ISBN 978-9934-24-067-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Specializētā kursa „Projicēšanas metodes” programmas paraugs veidots, lai 
palīdzētu skolotājiem īstenot MK noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 
izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (2019) noteiktos plā-
notos skolēnam sasniedzamos rezultātus matemātikas mācību jomā augstākajā mācību satura 
apguves līmenī.

UDK	 514.182(073)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001087654
Fizika 8.-9. klasei : mācību līdzeklis / Ingrīda Brizga, Uldis Dzērve, Larisa Koro-
ševska, Anda Priedīte, Anita Vēciņa, Valdis Zuters ; recenzenti: Voldemārs Muiž-
nieks un Vjačeslavs Kaščejevs ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 63,69 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 224,88 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 978-9934-597-05-3.
UDK	 53(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098748
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087556
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001086849
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087654
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Kopkataloga Id: 001093240
Pudža, Inga. Impact of the Local Structure on the Thermochromic Properties of 
Copper Molybdate and its Solid Solutions : summary of doctoral thesis submitted 
for the doctoral degree in physics and astronomy, subfield of solid state physics / 
Inga Pudža ; scientific supervisor Dr.phys. Aleksejs Kuzmins ; reviewers: Dr.phys. 
Anatolijs Šarakovskis, Dr.rer.nat. Wolfgang A. Caliebe, Ph.D. Anatoly I. Frenkel ; 
University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : 
University of Latvia, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
3,50 MB. — Bibliogrāfija: 34.-37. lp. — ISBN 978-9934-18-822-0 (PDF).
UDK	 539.21(043)+661.856(043)

Kopkataloga Id: 001093245
Pudža, Inga. Lokālās struktūras ietekme uz vara molibdāta un tā cieto šķīdumu 
termohromajām īpašībām : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegū-
šanai fizikas un astronomijas nozarē, apakšnozare: cietvielu fizika / Inga Pudža ; 
zinātniskais vadītājs Dr.phys. Aleksejs Kuzmins ; recenzenti: Dr.phys. Anatolijs 
Šarakovskis, Dr.rer.nat. Wolfgang A. Caliebe, Ph.D. Anatoly I. Frenkel ; Latvijas 
Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,05 MB. — 
Bibliogrāfija: 34.-37. lp. — ISBN 978-9934-18-820-6 (PDF).
UDK	 539.21(043)+661.856(043)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 001087869
Bioloģija 7.-9. klasei : mācību līdzeklis / Dace Bērtule, Anda Kuzma, Liene Sabu-
le, Vēsma Vijupe ; recenzenti: Inita Kriškāne un Tūrs Selga ; Valsts izglītības satu-
ra centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 36,11 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 224,41 KB). — ZIP 
datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir iz-
strādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” ietvaros. — ISBN 978-9934-597-03-9.
UDK	 57(075.2)

Kopkataloga Id: 001094064
Kiršteina, Anna. Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka domēna imunoprotektīvais 
un diagnostiskais potenciāls jaunu vakcīnu prototipu izstrādei : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, molekulārās bioloģijas 
apakšnozarē / Anna Kiršteina ; darba vadītājs Dr.biol. Andris Kazāks ; recenzenti: 
Dr.biol. Andris Dišlers, Dr.biol. Andris Zeltiņš, Dr.rer.nat. Rainer Ulrich ; Latvijas 
Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 49 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-49. lpp.
UDK	 578.2(043)+615.371:616.921.5(043)

Kopkataloga Id: 001094056
Kiršteina, Anna. The Immunoprotective and Diagnostic Potential of Influenza 
Virus Haemagglutinin Stalk Domain for Development of Novel Vaccine Proto-
types : doctoral thesis, promotion to the degree of doctor of biology, molecular 
biology / Anna Kiršteina ; supervisor Dr.biol. Andris Kazāks ; reviewers: Dr.bi-
ol. Andris Dišlers, Dr.biol. Andris Zeltiņš, Dr.rer.nat. Rainer Ulrich ; University of 
Latvia. Faculty of Biology. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 150 lp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 125.-144. lp. — Teksts angļu valodā, 
kopsavilkums arī latviešu valodā.
UDK	 578.2(043)+615.371:616.921.5(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093240
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093245
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087869
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094064
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094056
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Kopkataloga Id: 001094059
Kiršteina, Anna. The Immunoprotective and Diagnostic Potential of Influenza 
Virus Haemagglutinin Stalk Domain for Development of Novel Vaccine Proto-
types : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of biolo-
gy, subfield molecular biology / Anna Kiršteina ; supervisor Dr.biol. Andris Ka-
zāks ; reviewers: Dr.biol. Andris Dišlers, Dr.biol. Andris Zeltiņš, Dr.rer.nat. Rainer 
Ulrich ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : University of Latvia, 
2022. — 49 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-49. lpp.
UDK	 578.2(043)+615.371:616.921.5(043)

Kopkataloga Id: 001093465
Labuce, Astra. Mezozooplanktona daudzveidības ekoloģiskā nozīme iesāļūdens 
ekosistēmā un potenciāls vides stāvokļa novērtēšanā : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijā, apakšnozare: hidrobioloģija / Astra 
Labuce ; zinātniskās vadītājas: Dr.biol. Anda Ikauniece, Dr.biol. Solvita Strāķe ; 
recenzenti: Dr.biol. Artūrs Škute, Dr.biol. Gunita Deksne, PhD Zita Gasiunaite ; 
Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,64 MB. — Bibliogrāfija: 
33.-39. lp. — ISBN 978-9934-18-830-5 (PDF).
UDK	 574.583(261.24)(043)

Kopkataloga Id: 001094079
Labuce, Astra. Mezozooplanktona daudzveidības ekoloģiskā nozīme iesāļūdens 
ekosistēmā un potenciāls vides stāvokļa novērtēšanā : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijā, apakšnozare: hidrobioloģija / Astra 
Labuce ; zinātniskās vadītājas: Dr.biol. Anda Ikauniece, Dr.biol. Solvita Strāķe ; 
recenzenti: Dr.biol. Artūrs Škute, Dr.biol. Gunita Deksne, PhD Zita Gasiunaite ; 
Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 
38 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 32.-38. lpp. — ISBN 978-
9934-18-829-9 (brošēts).
UDK	 574.583(261.24)(043)

Kopkataloga Id: 001094073
Labuce, Astra. Mezozooplanktona daudzveidības ekoloģiskā nozīme iesāļūdens 
ekosistēmā un potenciāls vides stāvokļa novērtēšanā : promocijas darbs doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai bioloģijā, hidrobioloģijas apakšnozarē / Astra Labu-
ce ; zinātniskās vadītājas: Dr.biol. Anda Ikauniece, Dr.biol. Solvita Strāķe ; recen-
zenti: Dr.biol. Artūrs Škute, Dr.biol. Gunita Deksne, PhD Zita Gasiunaite ; Latvijas 
Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — [6], 
89 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 76.-87. lp.
UDK	 574.583(261.24)(043)

Kopkataloga Id: 001093468
Labuce, Astra. The Ecological Importance of Mesozooplankton Diversity in 
Brackish Ecosystem and Its Potential in Assessing the Environmental Status : 
summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of biology, sub-
field: hydrobiology / Astra Labuce ; scientific supervisors: Dr.biol. Anda Ikau-
niece, Dr.biol. Solvita Strāķe ; reviewers: Dr.biol. Artūrs Škute, Dr.biol. Gunita 
Deksne, PhD Zita Gasiunaite ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : 
University of Latvia, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : ilustrācijas, tabu-
las ; 3,64 MB. — Bibliogrāfija: 31.-37. lp. — ISBN 978-9934-18-832-9 (PDF).
UDK	 574.583(261.24)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094059
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093465
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094079
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094073
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093468


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 16, 16.–31. augusts

17

Kopkataloga Id: 001094082
Labuce, Astra. The Ecological Importance of Mesozooplankton Diversity in 
Brackish Ecosystem and Its Potential in Assessing the Environmental Status : 
summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of biology, sub-
field: hydrobiology / Astra Labuce ; scientific supervisors: Dr.biol. Anda Ikau-
niece, Dr.biol. Solvita Strāķe ; reviewers: Dr.biol. Artūrs Škute, Dr.biol. Gunita 
Deksne, PhD Zita Gasiunaite ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : 
University of Latvia, 2022. — 36 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
30.-36. lpp. — ISBN 978-9934-18-831-2 (brošēts).
UDK	 574.583(261.24)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001094082
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

Kopkataloga Id: 001090500
Priority areas for development of scientific research: domestic and foreign ex-
perience : collective monograph / [edited by autors]. — Riga : Baltija Publishing, 
2021.

[3. sējums]. — 1 tiešsaistes resurss (255 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 7,56 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts ukraiņu, krievu un angļu valodā.

UDK	 6(082)

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001089877
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (63 : 2021 : 
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 63. starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums = Proceedings of the 63rd International Scientific 
Conference of Daugavpils University / redaktore Dr.psych. Irēna Kokina ; atbildī-
gās par izdevumu: Olita Miglāne, Anna Vanaga ; Daugavpils Universitāte. Daugav-
pils Universitātes zinātņu daļa. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds „Saule”, 2021.

A. daļa, Dabaszinātnes = Part A, Natural Sciences. — 1 tiešsaistes resurss 
(120 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,28 MB. — „ISSN 2500-
9850, ISSN 2500-9842”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-9984-14-
950-9 (PDF).

UDK	 614.2(062)

Kopkataloga Id: 001097761
Eglīte, Ineta. Bišu produkti veselībai : informatīvs materiāls par bišu produktiem 
veselības stiprināšanai / Ineta Eglīte ; Latvijas Biškopības biedrība. — [Jelgava] : 
Latvijas Biškopības biedrība, 2022. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „ELGF Kopē-
jā tirgus organizācijas pasākuma „Atbalsts biškopības nacionālajai programmai” 
ietvaros”—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 26. lpp.

A n o t ā c i j a :  Bites ir saimēs dzīvojoši kukaiņi, kuru daudzveidīgā produkcija — medus, 
propoliss, ziedputekšņi, bišu maize, vasks un citi produkti — izmantojama cilvēka uzturam un 
veselības stiprināšanai. Biškopības produktiem ir labas ārstnieciskās īpašības, tie ir dabīgi un 
augstvērtīgi.

UDK	 615.324:638.1+638.16+638.17

Kopkataloga Id: 001095340
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). 
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās. Starpdisciplinārie pētījumi 
medicīnas koledžās : 80. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konfe-
rence, 2022 : tēžu krājums / atbildīgie redaktori: Valdis Segliņš, Jolanta Pupure ; 
[priekšvārds]: Valdis Segliņš ; Latvijas Universitāte. — Rīga : LU Akadēmiskais ap-
gāds, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) : ilustrācijas, tabula ; 4,23 MB. — 
Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-18-814-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences „Starpdisciplinārie pētījumi 
medicīnas koledžās” tēzes raksturo medicīnas koledžās veikto pētījumu daudzpusību, pētniecī-
bas kvalitāti un arī lietišķumu, kas šogad izceļas ar raksturvārdiem, kuri apzīmē dzīves kvalitāti.

UDK	 61(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090500
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089877
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097761
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095340
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Kopkataloga Id: 001093232
Pilsētniece, Zane. Urodinamisko rādītāju analīze sievietēm ar urīna nesaturēša-
nu un to nozīme slimības diagnostikā un ārstēšanā : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai klīniskās medicīnas nozarē, apakšnozare: internā 
medicīna / Zane Pilsētniece ; zinātniskais vadītājs Dr.med. Egils Vjaters ; konsul-
tante Dr.sc.ing. Inese Poļaka ; recenzenti: Dr.med. Inese Folkmane, Dr.med. Aivars 
Pētersons, Dr.med. Mindaugas Jievaltas ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultā-
te = Analysis of Urodynamic Variables in Females with Urinary Incontinence and 
their Role in the Diagnostic and Treatment of the Disease : summary of doctoral 
thesis promotion to the degree of doctor of clinical medicine, subfield of inernal 
medicine / Zane Pilsētniece ; supervisor Dr.med. Egils Vjaters ; consultants Dr.sc.
ing. Inese Poļaka ; reviewers: Dr.med. Inese Folkmane, Dr.med. Aivars Pētersons, 
Dr.med. Mindaugas Jievaltas ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (107 lp., PDF) : ilustrācijas, ta-
bulas ; 7,13 MB. — Bibliogrāfija: 103.-107. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-
808-4 (PDF).
UDK	 616.63-055.2(043)

Kopkataloga Id: 001093268
Zaļizko, Poļina. Tiopurīna metabolisma noteikšana, pielietojot imunoloģiskās 
un molekulārās bioloģijas metodes, un vielmaiņas stāvokļa izvērtēšana pacien-
tiem ar iekaisīgām zarnu slimībām : promocijas darba kopsavilkums doktora grā-
da iegūšanai medicīnas un farmācijas nozarē, apakšnozare: klīniskā medicīna / 
Poļina Zaļizko ; zinātniskais vadītājs Dr.med. Aldis Puķītis ; recenzenti: Dr.med. 
Valdis Pīrāgs, Dr.med. Santa Purviņa, Dr.med. Limas Kupčinskas ; Latvijas Univer-
sitāte. Medicīnas fakultāte = Determining the Role of Thiopurine Metabolism Us-
ing Immunological, Molecular Biology Methods, and Metabolic Status in Patients 
with Inflammatory Bowel Disease : summary of the doctoral thesis, promotion to 
the degree of doctor of clinical medicine (PhD in Medicine), subfield of internal 
medicine / Poļina Zaļizko ; supervisor Dr.med. Aldis Puķītis ; reviewers: Dr.med. 
Valdis Pīrāgs, Dr.med. Santa Purviņa, Dr.med. Limas Kupčinskas ; University of 
Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsais-
tes resurss (101 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 4,77 MB. — Resursā uzrādīts arī 
iespiestā izdevuma ISBN 9789934188121. — Bibliogrāfija: 97.-100. lp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes noformējums abās va-
lodās. — ISBN 978-9934-18-813-8 (PDF).
UDK	 616.34-002-07(043)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 001092793
Engineering for Rural Development (21 : 2022 : Jelgava, Latvija). 21st Interna-
tional Scientific Conference „Engineering for Rural Development” : proceedings : 
May 25-27, 2022 / editor of language Larisa Malinovska ; Latvia University of Life 
Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. — Jelgava : Latvia University 
of Life Sciences and Technologies, 2022.

Volume 21. — 1 tiešsaistes resurss (962 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 46,5 MB. — „ISSN 1691-5976”—Datnes 3. lapā. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās.

UDK	 63(062)+631.17(062)+631.3(062)+37(062)+502.174(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093232
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093268
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001092793
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632  Augu bojājumi. Augu slimības. Augu kaitēkļi, augiem 
kaitīgie organismi. Augu aizsardzība

Kopkataloga Id: 001098760
Jakubāne, Iveta. Spānijas kailgliemezis : Spānijas kailgliemezis (Arion vulga-
ris) un citu invazīvo kailgliemežu sugas Latvijā un to ierobežošanas metodes / 
Iveta Jakubāne, Digna Pilāte, Arturs Stalažs, Inese Kivleniece, Dainis Ruņģis. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs, 
2022. — 50 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm + pielikums (1 lp. salocīta 12 lpp.). — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-683-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Spānijas kailgliemezis atzīts par vienu no visinvazīvākajām dzīvnieku sugām 
Eiropā. Autoru kolektīvs, kas pārstāv trīs zinātniskās institūcijas (Daugavpils Universitātes Dabas 
zinātņu un tehnoloģiju institūtu, Dārzkopības institūtu un Latvijas Valsts mežzinātnes institū-
tu „Silava”) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru šajā darbā sagatavojis 
plašāku pārskatu par problēmām, kā arī sniedzis priekšlikumus iespējamiem problēmu risinā-
jumiem.

UDK	 632.6:594.395(474.3)+632.9:594.395(474.3)+594.395(474.3)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001093222
Rancāne, Sarmīte. Augu barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zā-
laugu plantācijās = Possibilities of plant nutrient recycling in energy grass plan-
tations : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) 
iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē / Sarmīte 
Rancāne ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.habil.agr. Aldis Kārkliņš, Dr.silv. Dagni-
ja Lazdiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. 
Augsnes un augu zinātņu institūts. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (187 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 2,62 MB. — Bibliogrāfija: 113.-133. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-388-7 (PDF).
UDK	 633.2:620.952(043)+631.871(043)+631.831(043)

Kopkataloga Id: 001098435
Svilāns, Andrejs. Košumkrūmi / Andrejs Svilāns, Liene Feldmane ; mākslinieks 
Oskars Stalidzāns ; konsultantes: Liene Feldmane, Daina Roze ; atbildīgā redak-
tore Arta Ciša. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 155 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-29-111-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Košumkrūmi ļauj dārza kopējam izveidot savu īpašo gleznu dārzā. Ja vēlaties 
spēlēties ar augu krāsām, izvēloties tiem atbilstošāko augšanas vietu un kopšanu, tad šī grāma-
ta ir domāta jums! Grāmata ir praktisks padomnieks katram dārzkopim, tajā iekļautās tēmas ir 
praksē pārbaudīti un noderīgi padomi un ieteikumi par Latvijas augšanas prasībām piemērotiem 
kokaugiem. Grāmata veidota pēc „Lauku avīzes tematisko avīžu” un žurnāla „Padoms rokā” ma-
teriāliem.

UDK	 635.927.018.054

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098760
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093222
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098435
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64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 001097739
Balode, Elīna. Nevainīgie kārumi bērniem : veselīgi un viegli pagatavojami kāru-
mi bērniem / Elīna Balode, Anna Paula Auziņa, Liene Bergsone, Lizete Puga ; re-
daktore Elīna Balode ; mākslinieciskais iekārtojums: Roberts Griškevičs = Guilt-
free Snacks for Kids : healthy and easy to make snacks for kids / Elīna Balode, 
Anna Paula Auziņa, Liene Bergsone, Lizete Puga ; edited by Elīna Balode ; de-
signed by Roberts Griškevičs. — Rīga : Nutrameg, 2022. — 54, [1] lpp., 54, [1] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Abpusēji lasāms izdevums latviešu un angļu va-
lodā, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija. — ISBN 978-9934-23-614-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Našķēties vajag, bet tas jādara gudri! Rūpēs par veselīgas sabiedrības veido-
šanu jau kopš mazotnes un pilnvērtīga uztura iekļaušanu bērnu ēdienkartē, veselības uzņēmums 
„Nutrameg” sadarbībā ar Bērnu slimnīcas speciālistiem radījis īpašu veselīgu našķu recepšu grā-
matu bērnu auditorijai. Būtiski, lai bērniem ir pieejami našķi, kas dod nevis ātro enerģiju, bet gan 
iedarbojas lēnām un pakāpeniski, turklāt vienlaikus ir arī garšīgi.

UDK	 641.85(083.12)+641.562(083.12)

Kopkataloga Id: 001087685
Dizains un tehnoloģijas 1.-9. klasei : mācību un metodiskais līdzeklis / Inga Eglī-
te, Valērijs Jurkāns, Ingrīda Pārupe, Rūdolfs Tenis, Inese Viļuma, Gunārs Vjakse ; 
recenzenti: Agris Skulte, Jānis Mārciņš ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (2 kompresētas ar-
hīva datnes, ZIP) ; 138,22 MB un 63,83 MB + 1 PDF datne (3 lp. ; 335,89 KB). — ZIP 
datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir iz-
strādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 
8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 978-9934-540-70-7.
UDK	 64(075.2)+745.5(075.2)+674(075.2)+621.7/.9(075.2)

Kopkataloga Id: 001088545
Dizains un tehnoloģijas 4.-6. klasei : mācību līdzeklis / Sandra Dārzniece, Ed-
gars Gribusts, Ilze Jaunpetroviča, Pēteris Kaļva, Maija Kulakova, Evija Rozentāle, 
Annele Slišāne ; recenzenti: Līga Barbara, Jānis Mārciņš ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 73,07 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 229,91 KB). — ZIP 
datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir iz-
strādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 
8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 978-9934-597-01-5.
UDK	 64(075.2)+674(075.2)+62(075.2)

Kopkataloga Id: 001087876
Eglīte, Inga. Dizains un tehnoloģijas 1.-3. klasei : mācību līdzeklis / Inga Eglīte, 
Evija Rozentāle, Annele Slišāne ; recenzenti: Līga Barbara, Jānis Mārciņš ; Valsts 
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tieš-
saistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 96,97 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 
229,92 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācī-
bu līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mā-
cību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 978-9934-597-00-8.
UDK	 64(075.2)+745.5(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097739
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087685
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088545
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087876
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66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 001098548
Iļģuciema stikls : no Jākoba Beka Rīgas stikla fabrikas līdz Iļģuciema stikla fabri-
kai (1886-1960) / sastādītāja Margarita Barzdeviča ; tekstu autores: Ilona Audere, 
Margarita Barzdeviča, Vivita Buivida, Zita Pētersone ; kataloga anotācijas: Vivi-
ta Buivida un Ilze Dūdiņa ; literārā redaktore Inita Saulīte Zandere ; tulkojums 
angļu valodā: Filips Birzulis ; foto: Astrīda Meirāne, Mārtiņš Lablaiks ; dizains: 
Brālis Y. — Rīga : Neputns, [2022]. — 238, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
27 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9934-601-49-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir unikāls, līdz šim nebijis pētījums par Iļģuciema stikla fabrikas 
vēsturi un tās produkciju. Tās pirmajā daļā — raksti un dokumentāli materiāli par Iļģuciema stik-
la fabrikas vēsturi, otrajā daļā — apjomīgs fabrikas produkcijas katalogs. Grāmatas vēsturisko 
pētījumu daļa ir bagātīgi ilustrēta ar fotoattēliem, dokumentiem, skicēm, izstrādājumu reklāmām 
u.c. materiāliem. Grāmatas kataloga daļā — krāšņā Iļģuciema stikla izstrādājumu parādē — ap-
skatāmi vairāk nekā 170 atributētie Iļģuciema stikla fabrikas izstrādājumi.

UDK	 666(474.362.2)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098548
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001090376
Art and the Holocaust: Reflection for the Common Future : collection of articles 
based on the papers presented at the conference in Riga, July 2-3, 2019 / edito-
rial board: Iļja Ļenskis, Nataļja Jevsejeva, Giedrė Jankevičiūtė, Ieva Astahovska ; 
editor Laine Kristberga ; graphic design: Alisa Ādamsone, Vladimir Vvedenskiy ; 
Riga Jewish Community, Museum Jews in Latvia. — Riga : Riga Jewish Communi-
ty, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (172 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas ; 2,77 MB. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-419-4 
(PDF).
UDK	 7.044(=411.16)(062)+94(=411.16)(062)

Kopkataloga Id: 001089892
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (63 : 2021 : 
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 63. starptautiskās zinātniskās 
konferences rakstu krājums = Proceedings of the 63rd International Scientific 
Conference of Daugavpils University / redaktore Dr.psych. Irēna Kokina ; atbildī-
gās par izdevumu: Olita Miglāne, Anna Vanaga ; Daugavpils Universitāte. Daugav-
pils Universitātes zinātņu daļa. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds „Saule”, 2021.

C. daļa, Humanitārās zinātnes = Part C, Humanities. — 1 tiešsaistes resurss 
(261 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 4,95 MB. — „ISSN 2500-9850, 
ISSN 2500-9842”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu 
valodā, kopsavilkumi arī latviešu valodā. — ISBN 978-9984-14-952-3 (PDF).

UDK	 7/9(062)

Kopkataloga Id: 001098753
Freimanis, Igors. DziRdētais NAV AcĪmReDzAmAiS / Igors Freimanis. — [Rīga] : 
Autorizdevums, [2022]. — 174, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Nosau-
kums attēlots, saglabājot pieraksta veidu resursā. — ISBN 978-9934-590-44-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autors saka: „Grāmatā esmu parādījis kultūras vēsturi no mana skatupunkta, 
kā arī runāju un izceļu baletmeistarus, kuri bija nozīmīgi baleta rašanās brīdī un arī mūsdienās. 
Nelielu daļu esmu veltījis savam dzīves gājumam un „savilcis” paralēles ar vēsturē nozīmīgiem 
notikumiem, personām un kultūru”.

UDK	 7+821.174.09

Kopkataloga Id: 001089015
Kultūra un māksla (vizuālā māksla) I. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai 
vidējai izglītībai / Austra Avotiņa, Zane Bēķe, Inga Krišāne, Inese Pitkeviča, Lita 
Vēvere, Ilze Vilkārse ; recenzentes: Inta Zankovska un Inta Klāsone ; Valsts iz-
glītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tieš-
saistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 8,48 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 
160,87 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācī-
bu līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mā-
cību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 978-9934-597-60-2.
UDK	 7(075.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090376
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089892
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098753
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089015
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Kopkataloga Id: 001088958
Rozentāle, Evija. Dizains un tehnoloģijas I. Pamatkurss : mācību līdzeklis vis-
pārējai vidējai izglītībai / Evija Rozentāle, Edgars Gribusts ; recenzenti: Jeļena 
Solovjova, Liene Jākobsone ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts iz-
glītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 11,94 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 222,18 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli 
PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — 
ISBN 978-9934-597-84-8.
UDK	 7.01(075.3)

Kopkataloga Id: 001088531
Vizuālā māksla 1.-3. klasei : mācību līdzeklis / Austra Avotiņa, Laura Cernava, 
Laura Pole, Līva Puļķe, Zane Siliņa, Gunta Vēvere, Dace Visnola, Dārta Vīnkal-
ne ; recenzentes: Meldra Sevele un Ilze Vītola ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta 
arhīva datne, ZIP) ; 160,22 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 171,21 KB). — ZIP datnē atroda-
mi materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) 
ietvaros. — ISBN 978-9934-597-25-1.
UDK	 7(075.2)

Kopkataloga Id: 001097682
Кудирка, Андрей. Полеты во сне и наяву Петра Худобченка / Андрей Ку-
дирка ; редактор Светлана Локтева ; дизайн: Йоланта Браженене. — Dau-
gavpils : Krievu kultūras centrs, 2022. — 78 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-8886-3-2 (iesiets).
UDK	 7.071.1(=161.1)(474.3)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001090379
Lapiņš, Artūrs. Viduslaiku pilsdrupas Latvijas kultūrvidē : promocijas darbs zi-
nātņu doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai nozarē „Mūzika, vizuālā māksla un arhi-
tektūra”, apakšnozare: mākslas zinātne = Mediaval Castle Ruins in the Cultural 
Environment of Latvia : doctoral thesis / Artūrs Lapiņš ; [zinātniskais vadītājs 
Dr.habil.art. Ojārs Spārītis] ; Latvijas Mākslas akadēmija. Mākslas zinātnes no-
daļa. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., 
PDF) ; 285,15 KB. — Titullapā kļūdaini norādīts: promocijas darbs, pareizā forma 
uzrādīta zemsvītras atsaucēs — promocijas darba kopsavilkums. — A. Lapiņa 
darbu bibliogrāfija: 32.-35. lp. — Teksts latviešu valodā, datnes noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-541-76-6 (PDF).
UDK	 728.81(474.3)(043.2)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001088976
Bēķe, Zane. Kultūra un māksla (mūzika) I. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispā-
rējai vidējai izglītībai / Zane Bēķe, Inta Godiņa, Inese Pitkeviča, Lita Vēvere, Ilze 
Vilkārse ; recenzentes: Inta Zankovska un Ieva Rozenbaha ; Valsts izglītības satu-
ra centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 7,66 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 161,18 KB). — ZIP 
datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir iz-
strādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” ietvaros. — ISBN 978-9934-597-61-9.
UDK	 78(075.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088958
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088531
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097682
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090379
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088976
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Kopkataloga Id: 001087889
Fenhane, Andra. Mūzika 1.-3. klasei : mācību līdzeklis / Andra Fenhane, Ilze Vil-
de ; recenzentes: Dina Bičule, Ieva Rozenbaha ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta 
arhīva datne, ZIP) ; ; 62,10 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 172,83 KB). — ZIP datnē atroda-
mi materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) 
ietvaros. — ISBN 978-9934-597-36-7.
UDK	 78(075.2)

Kopkataloga Id: 001088473
Fjodorova, Agnese. Mūzika 4.-6. klasei : mācību līdzeklis / Agnese Fjodorova, 
Inta Godiņa, Elīna Lūse ; recenzentes: Dina Bičule, Ieva Rozenbaha ; Valsts iz-
glītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tieš-
saistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 51,55 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 
169,71 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību 
līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 978-9934-597-37-4.
UDK	 78(075.2)

Kopkataloga Id: 001088472
Fjodorova, Agnese. Mūzika 7.-9. klasei : mācību līdzeklis / Agnese Fjodorova, 
Irēna Nelsone ; recenzentes: Dina Bičule, Ieva Rozenbaha ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 45,87 MB + 1 PDF datne (3 lp. ; 318,87 KB). — ZIP 
datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir iz-
strādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 
8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — ISBN 978-9934-597-38-1.
UDK	 78(075.2)

Kopkataloga Id: 001098790
Журавлёв, Сергей. Шаляпин пел и в Риге : сборник воспоминаний о пре-
бывании и гастролях / собрал, записал и составил Сергей Журавлёв. — 
Рига : Шаляпинское общество Латвии, [2021]. — 120 lpp. : portrets ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 116.-117. lpp. un personu rādītājs: 111.-115. lpp.
UDK	 78.071.2(470+571)(082)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 001089014
Bēķe, Zane. Kultūra un māksla (teātra māksla) I. Pamatkurss : mācību līdzeklis 
vispārējai vidējai izglītībai / Zane Bēķe, Inga Krišāne, Inese Pitkeviča, Lita Vēve-
re ; recenzente Inta Zankovska ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 9,85 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 160,69 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 978-9934-597-62-6.
UDK	 792(075.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087889
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088473
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088472
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098790
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089014
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Kopkataloga Id: 001098844
Laipniece, Inga. Teātra māksla 7.-9. klasei : rakstāmgrāmata : mācību līdzeklis / 
Inga Laipniece. — [Ogres novads] : [Inga Laipniece], 2022. — 216 lpp. : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — Bibliogrāfija atsaucēs. — ISBN 978-9934-23-665-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Teātris ir dažādu mākslu sintēze, kas sevī ietver gan mūziku un tekstu, gan 
kustību un aktierspēli, gan dizainu un scenogrāfiju, arī dažādas multimediju mākslas. Mācību 
grāmata būs kā labs palīgs teātra mākslas apguvē, grāmatā atradīsiet daudz ideju un praktisku 
piemēru, kas veicinās domāt un tajā pat brīdī atvieglos vielas apguvi.

UDK	 792(075.2)(076)

793  Sabiedriskas izklaides un izpriecas.

Kopkataloga Id: 001097815
500 jautras spēles / no franču valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Ive-
ta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 96 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — Oriģinālnosaukums: 500 jeux amusants. — ISBN 978-9984-40-114-0 
(iesiets) (2022).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir vairāk nekā 500 dažādu prāta spēļu. Interesentus pārsteigs uz-
devumu daudzveidība: labirinti, krustvārdu mīklas, šifri, uzdevumi redzes „asumam” un ne tikai 
tas vien.

UDK	 793.7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098844
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097815
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001088622
Literatūra 4.-6. klasei : mācību līdzeklis / Signe Ābola, Maija Burima, Māris 
Bušmanis, Inese Lāčauniece, Lita Silova, Inese Valtere ; recenzente Vija Cerusa ; 
Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 
1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 73,61 MB + 1 PDF datne 
(3 lp. ; 369,51 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 978-9934-597-07-7.
UDK	 82(075.2)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001087574
Angļu valoda 1.-9. klasei : mācību un metodiskais līdzeklis / Inga Auga, Aiva Cie-
miņa, Olga Gritāne, Olga Miezīte, Līga Pakalne, Anna Poļaka ; recenzentes: Jūlija 
Pabērza un Sandra Kalniņa ; ilustrēja Evita Skrebinska ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss 
(kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 121,75 MB + 2 PDF datnes (2 lp. ; 183,38 KB un 
10 lp. ; 186,47 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 978-9934-540-20-2.
UDK	 811.111’243(075.2)

Kopkataloga Id: 001097756
Dāvida, Krista. Angļu valodas izteicieni katrai nedēļai = Weekly English phras-
es / sastādīja Krista Dāvida ; rediģēja Daira Jansone. — [Valkas novads] : [Krista 
Buša], [2021]. — 112 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 6×18 cm. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8949-3-0 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Angļu valodas sakāmvārdi un frāzes ar skaidrojumu latviešu valodā, ikdienai, 
darbam un ceļošanai. 55 izplatīti un plaši lietoti izteicieni angļu valodā ar piemēriem. Katrs no 
izteicieniem ir noplēšams un izmantojams kā grāmatzīme.

UDK	 811.111’243(075)+811.111’373.7(075)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001097617
Golubova, Vita. Latviešu valoda : ceļvedis skolotājam : kompetenču pieeja / 
Vita Golubova, Iveta Ikale, Anita Lanka ; grāmatā izmantoti mākslinieces Alises 
Landsbergas zīmējumi ; dizaina autors Edgars Švanks ; redaktore Iveta Ikale ; 
vāka dizaina autore Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
127 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 2. un 3. klase). — 
Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu. — ISBN 978-9934-
0-9945-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ceļvedis skolotājam paredzēts kā palīgs un atbalsts, lai organizētu mācību 
darbu 2. un 3. klasē latviešu valodā, izmantojot komplektizdevumu „Raibu raibā pasaule”. Ceļvedī 
iekļauta mācību priekšmeta programma 1.-3. klasei un mācību satura apguves norises plāns 2. un 
3. klasei, kā arī metodiskas piezīmes par specifiskiem mācību jautājumiem.

UDK	 811.174(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088622
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087574
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097756
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097617
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Kopkataloga Id: 001097628
Golubova, Vita. Latviešu valodas burtnīca : 3. klase / Vita Golubova, Iveta Ika-
le, Anita Lanka ; vāka noformējumam izmantoti Alises Landsbergas zīmējumi ; 
Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2022].

1. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 3. klase). — ISBN 
978-9934-0-9768-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Burtnīca ir paredzēta 3. klases 1. semestrim. Tajā ir piedāvāti uzdevumi valo-
das prasmju attīstībai. Uzdevumi sakārtoti atbilstoši mācību grāmatas nodaļām.

UDK	 811.174(076)

Kopkataloga Id: 001097633
Golubova, Vita. Latviešu valodas burtnīca : 3. klase / Vita Golubova, Iveta Ika-
le, Anita Lanka ; vāka noformējumam izmantoti Alises Landsbergas zīmējumi ; 
Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2022].

2. — 48 lpp. ; 24 cm. — (Raibu raibā pasaule ; 3. klase). — ISBN 978-9934-0-
9770-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Burtnīca ir paredzēta 3. klases 2. semestrim. Tajā ir piedāvāti uzdevumi valo-
das prasmju attīstībai. Uzdevumi sakārtoti atbilstoši mācību grāmatas nodaļām.

UDK	 811.174(076)

Kopkataloga Id: 001088939
Juste, Sandra. Latviešu valoda 1.-6. klasei : mācību un metodiskais līdzeklis / 
Sandra Juste, Antra Krauce, Ināra Krotova, Daina Petrova, Sanita Reinika ; recen-
zente Diāna Gruznova ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (2 kompresētas arhīva datnes, ZIP) ; 
81,62 MB un 21,02 MB + 1 PDF datne (3 lp. ; 347,87 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 978-9934-540-67-7.
UDK	 811.174(075.2)

Kopkataloga Id: 001098738
Mežs, Ilmārs. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos / Ilmārs Mežs, Irēna Ilga Jan-
sone, Otīlija Kovaļevska, Sanda Rapa ; recenzente Dr.philol. Renāte Siliņa-Piņķe ; 
zinātniskā un literārā redaktore Dr.philol. Sanda Rapa ; zinātniskie konsultanti: 
Dr.philol. Lembits Vaba (igauņu valodā), Dr.philol. Renāte Siliņa-Piņķe (vācu valo-
dā) ; vāka dizaina autore Jolanta Deģe. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2022.

Trešais sējums, Vidzeme. I [1.] daļa. — 351 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 
25 cm. — Karšu materiālu sagatavojusi SIA „Jāņa sēta”. — Bibliogrāfija: 350.-
351. lpp. un ievadrakstu beigās. — ISBN 978-9934-617-09-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdots trešais un pēdējais uzvārdu vārdnīcu sējums, kas aptver Vidzemi tās 
vēsturiskajās robežās, kādās tā pastāvējusi vismaz vairākus gadsimtus. Grāmatas tapšanas pro-
cesā tika izskatīti aptuveni 16 tūkstoši uzvārdu (un vēl vairāk to pieraksta variantu), no kuriem 
izveidoti aptuveni 9,5 tūkstoši atsevišķu šķirkļu, bet nepilni 6 tūkstoši uzvārdu minēti retāk sa-
stopamo uzvārdu sarakstā.

UDK	 811.174’374.2’373.232(474.36)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097628
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097633
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088939
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098738
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Kopkataloga Id: 001098743
Mežs, Ilmārs. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos / Ilmārs Mežs, Irēna Ilga Jan-
sone, Otīlija Kovaļevska, Sanda Rapa ; recenzente Dr.philol. Renāte Siliņa-Piņķe ; 
zinātniskā un literārā redaktore Dr.philol. Sanda Rapa ; zinātniskie konsultanti: 
Dr.philol. Lembits Vaba (igauņu valodā), Dr.philol. Renāte Siliņa-Piņķe (vācu valo-
dā) ; vāka dizaina autore Jolanta Deģe. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2022.

Trešais sējums, Vidzeme. II [2.] daļa. — 375 lpp. : kartes ; 25 cm. — Karšu 
materiālu sagatavojusi SIA „Jāņa sēta”. — Bibliogrāfija: 311.-312. lpp. — Kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-617-09-6 (iesiets).

UDK	 811.174’374.2’373.232(474.36)

Kopkataloga Id: 001095244
Orehova, Anastasija. Latviešu valoda tiesu nolēmumos : rokasgrāmata / sagata-
vojusi Anastasija Orehova. — Otrā, papildinātā versija. — Rīga : Tiesu administrā-
cija, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (99 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,43 MB. — Eiropas 
Sociālā fonda projekts „Justīcija attīstībai” (Nr. 3.4.1.0/16/I/001). — Bibliogrāfija: 
96.-99. lp. un zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmatas mērķis ir atvieglot latviešu literārās valodas lietojumu tiesu 
darbā, uzlabot valodas izmantojumu tiesu nolēmumos. Saprotams, ka tiesu nolēmumos galvenā 
uzmanība tiek pievērsta juridiskajai tehnikai un argumentācijai, tomēr valoda ir svarīga visos 
tekstveides, arī nolēmumu rakstīšanas, līmeņos. Mērķauditorija ir tiesneši un tiesu darbinieki — 
apskatītais valodas lietojums, piemēri, kļūdas un neprecizitātes ir izvēlētas, lai tiesās strādājoša-
jiem būtu ērtāk un vieglāk vienkopus atrast noderīgu informāciju un padomus.

UDK	 811.174’271.1(035)+340.113(035)

Kopkataloga Id: 001093190
Ozola, Ieva. Valoda. Laiks. Lejaskurzeme / Ieva Ozola, Liene Markus-Narvila ; 
recenzenti: Dr. Rima Bakšiene, Dr. Miroslavs Jankovjaks ; Agris Timuška, tulko-
jums ; Liepājas Universitāte, LU Latviešu valodas institūts. — Liepāja : Liepājas 
Universitāte, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (713 lp., PDF) : ilustrācijas, kartes, ta-
bulas ; 14,36 MB. — Bibliogrāfija: 591.-653. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-608-14-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā aplūkota Lejaskurzemes izlokšņu fonētikas, leksikas, vārddari-
nāšanas un gramatikas (morfoloģijas, morfosintakses, sintaktiskās sinonīmijas) iezīmes un to 
pārmaiņas, tāpēc to var saukt ne tikai par Lejaskurzemes valodas gramatiku, bet par šā reģiona 
izlokšņu enciklopēdiju.

UDK	 811.174’282.3(474.32)

821  Daiļliteratūra

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001098690
Hants, Toms. Viena liktenīga kļūda : romāns / Toms Hants ; no angļu valodas tul-
kojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 
366 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: One Fatal Mistake. — ISBN 978-9934-25-
061-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Astoņpadsmit gadus vecais Džošua nejauši ar auto notriec cilvēku, neziņo 
policijai un cenšas slēpt negadījuma pēdas — galu galā, ir taču cerība, ka viss nokārtosies pats 
no sevis. Viņu gaida iestāšanās sapņu koledžā un pieauguša cilvēka dzīves sākums. Diemžēl tiek 
pieļauta liktenīga kļūda, un ne viss norit pēc plāna. Gaidītais sākums izvēršas pavisam citāds — 
jāsastopas ar bankas aplaupītājiem, jābaidās par savu un arī vecāku dzīvību, jāizvairās no polici-
jas… Un Džošuas mātei, lai glābtu dēlu, nākas darīt to, kas ir pretrunā ar viņas uzskatiem.

UDK	 821.111(73)-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098743
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095244
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093190
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098690
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Kopkataloga Id: 001098687
Robertsa, Nora. Naktsdarbs : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulko-
jusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 
509 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Nightwork. — ISBN 978-9934-25-060-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Harijs Būts spēj apburt ikvienu: viņš ir pievilcīgs, pārzina Šekspīru, runā vai-
rākās valodās un lieliski gatavo. Vēl Harijs prot ielauzties jebkurā mājā un, nevienam nemanot, 
paņemt miljoniem vērtas dārglietas. Viņš ir tik ideāls zaglis, ka nekad nav pieķerts. Naktsdarbā 
nopelnītā nauda ļauj Harijam dzīvot brīvi — viņš apceļo pasauli, katrā vietā iegūst draugus un 
ielaižas kādā dēkā. Un tad dodas tālāk. Līdz sastop Mirandu, kurā neprātīgi iemīlas. Kad Harijam 
šķiet, ka viņš beidzot būs atradis savu miera ostu, liktenis izspēlē ļaunu joku…

UDK	 821.111(73)-31

821.134.2  Spāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001098694
Bruno, Peps. Stāsti! / Peps Bruno, Andrea Antinori ; tulkotāja Lauma Ķeipā-
ne ; redaktore Gunta Lejniece ; konsultante Daina Sirmā. — Rīga : Pētergailis, 
[2022]. — 41 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: Contar. — ISBN 978-9984-
33-553-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bagātīgi ilustrēta grāmata, kas uzrunās bērnus un jauniešus, vecākus un 
skolotājus. Sensenos laikos, kad vēl nebija izgudrots papīrs un zīmulis, dators un viedtālrunis, 
cilvēki runājās, atcerējās un iztēlojās daudz vairāk par mums. Viņi sanāca kopā, stāstīja cits ci-
tam jaunumus, stāstus, pasakas, anekdotes, jokus, fantāzijas… Vieni stāstīja, otri klausījās. Un visi 
klātesošie vienlaicīgi stāstīto redzēja iztēlē.

UDK	 821.134.2-93-32+087.5

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001098789
Журавлёв, Сергей. Как мы жили в довоенной Риге : сборник воспомина-
ний, очерков, статей, заметок / составитель-соавтор Сергей Журавлёв. — 
Рига : Профессиональная писательская организация Родина, [2021]. — 
302 lpp. ; 31 cm.
UDK	 821.161.1-92(474.3)

Kopkataloga Id: 001098801
Журавлёв, Сергей. Охота Анны Иоанновны, герцогини Курляндской; из 
альбома русской Риги : историческая поэзия, из лирики; ирония, сатира, 
гротеск, эссе / Сергей Журавлёв. — Рига : Родина : [2022]. — 32 lpp. : ilus-
trācijas, portrets ; 21 cm. — Teksts pārsvarā krievu valodā, daži teksta fragmenti 
latviešu valodā.
UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.161.1-3(474.3)

Kopkataloga Id: 001098798
Журавлёв, Сергей. Проделки шута Балакирева, козни Данилыча, суд Пе-
тра; из новой поэзии : юмор, ирония, сатира, стихи для детей / Сергей Жу-
равлёв. — Рига : Родина, [2022]. — 28 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098687
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098694
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098789
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098801
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098798
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Kopkataloga Id: 001098794
Журавлёв, Сергей. Пушкин и поэзия в творчестве Валентина Пикуля / 
Сергей Журавлёв. — Рига : Родина, [2022]. — 28 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
22 cm.
UDK	 821.161.1-3(474.3)

Kopkataloga Id: 001097748
Корниенко, Елена. Колесо времени : стихотворения / Елена Корниенко ; 
иллюстрации автора. — Рига : [Елена Корниенко], 2022. — 80 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-9111-0-1 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001098804
Стрельченок, Марина. Родина чувств / Марина Стрельченок ; редактор Га-
лина Маслобоева ; дизайн: Матвей Стрельченок. — [Rēzeknes novads] : [Ma-
rija Streļčenoka], 2022. — 226 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-9084-0-8 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.162.3  Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 001097730
Mornštainova, Alena. Klusie gadi : romāns / Alena Mornštainova ; no čehu va-
lodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; pēcvārds: Inguna Ula 
Cepīte. — Rīga : Pētergailis, [2022]. — 284, [3] lpp. : portrets ; 22 cm. — Ziņas par 
autori: [286.-287.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Tiché roky. — ISBN 978-9984-33-
548-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bohdana ir noslēgta meitene. Viņu nomoka spriedze ģimenē un noslēpums, 
kas urda viņas domas: kāpēc smagi slimā vecmāmiņa pēdējā ciemošanās reizē bija uzrunājusi 
viņu par Blanku? Līdzās tiek atklāts Svatopluka Žāka stāsts: viņš ir komunists, kas visu savu dzīvi 
veltījis sociālisma celtniecībai un mīlestībai uz sievu un meitu, kuras nākotnei vajadzēja būt spo-
žai kā zvaigznei sarkanajā karogā. Taču mēdz sacīt: ja gribat sasmīdināt Dievu, izstāstiet viņam 
par saviem plāniem. Tā nu vienā brīdī abi stāsti saplūst un izrādās, ka nekas nav tāds, kā līdz šim 
šķitis, un nepavisam ne tāds, kādam vajadzēja būt.

UDK	 821.162.3-31

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001097597
Žutaute, Lina. Ferdinands un Pū / Lina Žutaute ; no lietuviešu valodas tulkojusi 
Dārta Ungure ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 89, 
[6] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Ziņas par autori: [95.] lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Ferdinandas ir Pū. — ISBN 978-9934-31-088-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Runcis Ferdinands ir augstās domās par sevi un nelabprāt ieklausās sirds-
apziņas balsī, tāpēc ne vienmēr rīkojas labi un pareizi. Un viņu nesatrauc tas, ka nākas dzīvot 
Izgāztuvē. Savukārt sunītis Pūciņš, saukts Pū, ir īsts godīguma iemiesojums, kas sava labākā drau-
ga Ferdinanda dēļ ir gatavs uz visu. Kad Izgāztuvē ierodas zobgalis Šin Šilas kungs, Ferdinands 
un Pū dodas meklēt laimi citur. Draugus gaida aizraujoši notikumi un satraucoši pārbaudījumi. 
Grāmata paredzēta 6-10 gadus veciem bērniem.

UDK	 821.172-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098794
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097748
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098804
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097730
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097597
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001096005
Anševica, Ina. Tava / Ina Anševica. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (129 lp., PDF) : ilustrācija ; 752 KB. — Resursā uzrādīts arī 
iespiestā izdevuma ISBN 9789934280696. — ISBN 978-9934-28-070-2 (PDF).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001097675
Anševica, Ina. Tava / Ina Anševica ; vāka izstrāde: Dace Junemane. — [Ķekavas 
novads] : Domu Pērles, [2022]. — 130 lpp. : ilustrācija ; 19 cm. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934280702. — ISBN 978-9934-28-069-6 (ie-
siets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001096041
Anševics, Ēriks. Kolkas priedēs šūpojas mūžs / Ēriks Anševics. — [Ķekavas no-
vads] : Domu Pērles, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (139 lp., PDF) ; 318 MB. — Re-
sursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 978-9934-28-062-7 (PDF) ; ISBN 
9789934280610 (kļūda).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001097677
Anševics, Gunārs. Mijkrēšļu atspulgi / Gunārs Anševics ; vāka izstrāde: Dace 
Junemane. — Atkārtotais, papildinātais izdevums. — [Ķekavas novads] : Domu 
Pērles, [2022]. — 354 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — Resursā 
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934280726. — „Pusdullais Pitradz-
nieks”—Uz 1. vāka. — ISBN 978-9934-28-071-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Šī nav dzeja arī mūsdienu modernisma dižgaru izpratnē. Dominē reālisms 
un vienkāršība: gandrīz nekas nav jāuzmin, viss ir saprotams. Šī grāmata domāta interesējošām 
personām diezgan šauram lasītāju lokam: radiniekiem, tuviniekiem, draugiem, varbūt vēl kādam. 
Priekš manis viss šis ir sirdij mīļš eksperimentāls vaļasprieks, kas galvenokārt balstīts uz ne-
samākslotības, visiem saprotamas valodas un vienkāršotības pamatiem”, saka Gunārs Anševics.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001097889
Attālinātie : jauno autoru pandēmijas laika stāsti / redaktore Sandra Ratniece ; 
ievads: Ieva Melgalve. — [Ķekavas novads] : Izdevniecība 29, [2022]. — 160 lpp. ; 
21 cm. — Grāmatas vākam izmantota Ilzes Smildziņas gleznas reprodukcija. — 
Ziņas par autoriem: 156.-159. lpp. — ISBN 978-9934-9065-1-0 (brošēts).
UDK	 821.174-34(082)

Kopkataloga Id: 001098633
Austrumrūsa / Magone Liedeskalns, Jans Ikes ; ilustrāciju, vāka gleznas auto-
re Inga Laugale ; [ievadvārdi]: Ainars Bumbieris. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 
2022. — 155 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-30-032-5 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096005
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097675
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096041
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097677
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097889
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098633
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Kopkataloga Id: 001098484
Avotiņa, Daina. zudībās atrastais / Daina Avotiņa ; Natālijas Kugajevskas vāka 
dizains ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 301, [1] lpp. ; 
21 cm. — Nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem sākumburtiem. — ISBN 978-
9934-0-9907-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vēstījums par kādas latviešu dzimtas likteņa gaitām vēstures līkločos un pa-
tiesajām vērtībām cilvēku dzīvē. Kamiešu dzimtas stāsts sākas jaunajai kņazei Jeļenai piederoša-
jā Rožumuižā, bet drīz vien ģimene labākas dzīves meklējumos dodas uz Krieviju. Saimniekošana 
tālajā Breņčaņinovas muižā, revolūcija, cietums, ilgas pēc dzimtenes, dēla noklīšana pie robežas 
un mirušās kņazes dēla nejauša sastapšana, un, visbeidzot, atgriešanās mājās — to visu liktenis 
lēmis šai ģimenei. Taču, kad sīkstie un strādīgie Kamieši atkal tikuši pie turības, pamalē dzirdama 
Otrā pasaules kara dunoņa…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001097731
Āboltiņa, Aija. Sajūtu vēji : dzeja / Aija Āboltiņa ; Roberta Beķera zīmējumi ; 
dizains: Gints Roderts. — [Ogres novads] : [Aija Āboltiņa], [2022]. — 159 lpp. : 
ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-23-659-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sajūtas ir kā vējš — nenosakāms, mainīgs — silts, vasarīgs dienvidu vējš, 
brāzmojošs ziemelis, vētra ar spēku, viesulis vai tik tikko manāma maiga plūsma. Klusums pirms 
vētras… Sajūtu vējš.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001098683
Ādamsone, Velga. Vai tu zini, kas ir prieks? / Velga Ādamsone. — [Rīga] : Ezerro-
zes grāmatas, [2022]. — 53, [2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-30-044-8 (iesiets).
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001098588
Balts, Arturs. Austris / Arturs Balts ; vāks, ilustrācijas: Valdis Lancmanis. — 
Rīga : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 265 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-30-034-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stipriniekam Kurbadam, spēkavīram Īliņam un Niedrīšu Vidvudam varoņu 
pulkā ir pievienojies Austris — dižākais karotājs cilvēces vēsturē. Grāmata vēsta par baltu cil-
šu varoņa — Austra episkajiem piedzīvojumiem šajā un citās pasaulēs, kur bezgalīgajos karos 
aizstāvis cīnās ar visu ļaužu nāvīgākajiem ienaidniekiem — postnešiem. Vai varonim izdosies 
apturēt šausmu iemiesojumu, un par kādu cenu? Cikla ietvaros izdotā grāmata „Neskaitāmās cit-
zemes” (2013) stāsta par notikumiem jau ilgus gadus pēc Austra varoņdarbiem.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001098730
Berelis, Guntis. …rakstīt… / Guntis Berelis ; redaktors Vents Zvaigzne. — [Rīga] : 
Orbīta, [2022]. — 179, [2] lpp. ; 19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — Resurss sagata-
vots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-591-18-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata iecerēta kā pretarguments bezgaldaudzajiem apcerējumiem ar 
nosaukumu „Kā uzrakstīt ģeniālu romānu” un tml., pēc kuru izlasīšanas ģeniālu romānu nesarak-
stīs pat visģeniālākais prozists. Taču tā nav nedz mācību grāmata, nedz lekciju apkopojums, nedz 
pamācība pēc principa „kā uzrakstīt”, kaut gan tajā atrodamas arī tīri praktiskas lietas. Izdevu-
mu var uzlūkot kā loģiskā struktūrā izkārtotas esejas par rakstīšanu kā mākslu: kā panākt savas 
personības projekciju tekstā, ko tas nozīmē — rakstība/stils, kā nevairīties pašam no sevis, kā 
veidojas autora attiecības ar tekstu utt. Grāmatā mēģināts no sētas puses iemest aci tajā ārkārtīgi 
komplicētajā un mīklainajā alķīmijā, kas notiek rakstītgribētāja apziņā laikā, kad top teksts.

UDK	 821.174-4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098484
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097731
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098683
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098588
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098730
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Kopkataloga Id: 001098657
Bergsone, Aiva. Ceļš tālāk ved / Aiva Bergsone. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 
2022. — 183, [1] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-30-040-0 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001097824
Brigadere, Anna. Maija un Paija : pasaka septiņos tēlojumos / Anna Brigadere ; 
māksliniece Signe Ērmane-Ļitvina ; vāka dizaina autore Māra Alševska ; redakto-
re Kristīne Skrīvele. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 102, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — (Skolas bibliotēka. Sprīdi pa sprīdim, ISSN 1407-3749). — ISBN 978-
9984-36-062-1 (brošēts) (2022).

A n o t ā c i j a :  Pasaka par strādīgo un godīgo bārenīti Maiju un niknās pamātes izlutināto, 
laisko un atriebīgo meitu Paiju. A. Brigaderes lugā abas meitenes nokļūst pazemes valstībā, kur 
viņas gaida visdažādākie pārbaudījumi, un vēlāk katra saņem atlīdzību pēc nopelniem.

UDK	 821.174-252

Kopkataloga Id: 001098645
Budaha, Zina. Sapņu vējos / Zina Budaha. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 
166 lpp. : ilustrācija ; 19 cm. — ISBN 978-9934-30-039-4 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001098661
Dubkēvičs, Lotārs. Gaidīšana manā rokaspulkstenī / Lotārs Dubkēvičs ; māk-
sliniece Ērika Kumerova ; vāka dizaina izstrāde: Kaiva Izabella Kumerova Polar-
da. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 
978-9934-30-043-1 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001098570
Freimane, Gunita. Tur, niedrēs, čukst rīts : romāns / Gunita Freimane ; redak-
tore Iveta Reinsone ; vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes 
grāmatas, 2022. — 246 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-30-037-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ir beidzies Pirmais pasaules karš, aiz sevis atstādams postošas pēdas daudzu 
cilvēku likteņos. Uzaugusi pilnīgā nabadzībā, jau kopš bērnības iepazinusi smagos kalpu dzīves 
apstākļus un darbus, romāna varone Šarlote nezina, kas ir īsta ģimene, viņa nav sajutusi nedz 
mātes, nedz tēva mīlestību. Par viņu rūpējas gadīgā pavāre Millija. Pārmaiņas Šarlotes dzīvē ie-
nes muižas īpašnieces Klaudijas noslēpumaini dīvainais jautājums. Kas Klaudijai padomā? Un ko 
meitenes dzīvē mainīs skaistuļa Mariusa ierašanās?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001097676
Gudriķe, Dagnija. Kā nebeidzama viļņošanās / Dagnija Gudriķe, dzeja un foto-
grāfijas ; vāka izstrāde: Dace Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, 
[2022]. — 107 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izde-
vuma ISBN 9789934280740. — ISBN 978-9934-28-073-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1
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Kopkataloga Id: 001098442
Kukuvasa, Krista. Āpsēns Viljams — Naskā Ķepa / Krista Kukuvasa ; ilustrēju-
si Kristiāna Kristberga ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Jana 
Egle ; vāka mākslinieciskais noformējums: Indulis Martinsons. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2022]. — 42, [3] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-29-114-2 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties — āpsēns Vilijs! Viņš mīl sapņot, lasīt grāmatas un plānot lielus 
piedzīvojumus. Vasaras plāni mainās, kad āpsēna labākajam draugam tiek uzdots pieskatīt jenotu 
mazuli. Vilijs īsti nevēlas, lai draugiem pievienotos vēl kāds. Kā saglabāt veco draudzību un iegūt 
jaunus draugus? Un kā radīt neaizmirstamus vasaras piedzīvojumus? Atver grāmatu un uzzināsi!

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001098147
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Ilgonis Bērsons : biobibliogrāfija II 
[2] / grāmatas sastādītājs Ilgonis Bērsons ; bibliogrāfijas sastādītāja un priekš-
vārda autore Dagnija Ivbule ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; ievadraksti: Ojārs 
Spārītis, Arno Jundze, Ilgonis Bērsons. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 
257 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — (Latvijas zinātnieki). — Perso-
nu rādītājs: 241.-256. lpp. — ISBN 978-9934-18-839-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas pirmajā daļā ir ZA viceprezidenta akadēmiķa Ojāra Spārīša un Lat-
vijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāja Arno Jundzes esejas, dzejnieku Andra Vējāna, Ulža 
Ausekļa, Arnolda Auziņa un Maijas Laukmanes veltījumi Ilgonim Bērsonam. Bibliogrāfija veidota 
pēc autora dotās informācijas un sastādītājas apzinātajām publikācijām. Izdevums ir turpinā-
jums un papildinājums 2006. gadā Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā sagatavotajai I. Bērsona bib-
liogrāfijai par laika posmu no 1949. gada līdz 2006. gada rudenim.

UDK	 821.174(092)(01)

Kopkataloga Id: 001097653
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Ilgonis Bērsons : biobibliogrāfija II 
[2] / grāmatas sastādītājs Ilgonis Bērsons ; bibliogrāfijas sastādītāja un priekš-
vārda autore Dagnija Ivbule ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; ievadraksti: Ojārs 
Spārītis, Arno Jundze, Ilgonis Bērsons. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (259 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portrets ; 16,85 MB. — 
(Latvijas zinātnieki). — Personu rādītājs: 242.-257. lp. — ISBN 978-9934-18-840-4 
(PDF).
UDK	 821.174(092)(01)

Kopkataloga Id: 001098888
Liepnieks, Jurģis. Mans nabaga pirāts : romāns / Jurģis Liepnieks ; redaktors 
Arturs Hansons ; māksliniece Agate Ignatoviča. — Rīga : Zanes grāmatas, 2022. — 
494, [2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-9113-0-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pēc 16 laulības gadiem Marats vēlas tikt vaļā no sievas, taču šķiršanās viņam 
nešķiet labs risinājums. Tā būtu nedziedināma trauma meitai, vainas sajūta viņam, kā arī sav-
starpēji pārmetumi un strīdi, tāpēc Marats izšķiras par sievas slepkavību. Viņš spriež, ka nāve 
arī Tvinkai pašai būs daudz labāks ceļš nekā šķiršanās. Dimitrijs, labākais draugs, kuram Marats 
atklāj savu nodomu, salīdzina viņu ar Dostojevska Raskoļņikovu un cenšas atrunāt, taču ir par 
vēlu. Šis ir kriminālromāns, kura varoņi ir filozofi, kas pieņem nepareizus lēmumus, bet uzdod 
sev pareizus jautājumus. Romāns par mīlestību, noziegumu un sodu.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001098384
Malnace, Lauma. Es eju : 190 kilometru vienatnē no Ērgļiem līdz Kārsavai / Lau-
ma Malnace ; literārā redaktore Evita Mamaja ; atbildīgā redaktore Linda Kusi-
ņa-Šulce ; vāka mākslinieciskais noformējums: Emīls Garjānis. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2022]. — 205, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-29-102-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  No Ērgļiem līdz Kārsavai — 190 kilometrus garš pārgājiens vienatnē, ceļo-
jums gan pa Latviju, apjaušot tās skaistumu un savdabību, gan savās izjūtās, atbrīvojoties no ie-
sīkstējušām sāpēm. Lasāmviela ikvienam, kurš šaubās par savām spējām.

UDK	 821.174-992
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Kopkataloga Id: 001098671
Marts, Andris. Vēstules rītdienai / Andris Marts. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 
[2022]. — 122, [1] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-30-042-4 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001096012
Mirāža : dzejas izlase / ilustrācija: Dace Grāve ; vāka izstrāde: Dace Junemane. — 
[Ķekavas novads] : Domu Pērles, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (133 lp., PDF) : ilus-
trācija ; 404 KB. — Autori: Līga Rimša, Aigars Zirnītis, Anita Krūmiņa, Rita Rai-
ļanu (Sapņotāja), Santa Kobiaka (Pančo), Mārīte Ķūrēna, Ināra Dzalbe (I.Nāra), 
Biruta Kāpostiņa, Sveta Andersone, Liliāna Kalve, Vineta Ivanovska. — Vākam 
izmantota D. Junemanes gleznas „Mirāža” reprodukcija. — Resursā uzrādīts arī 
iespiestā izdevuma ISBN 9789934280672. — ISBN 978-9934-28-068-9 (PDF).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001097646
Mirāža : dzejas izlase / ilustrācija: Dace Grāve ; vāka izstrāde: Dace Junemane. — 
[Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 134 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — Au-
tori: Līga Rimša, Aigars Zirnītis, Anita Krūmiņa, Rita Raiļanu (Sapņotāja), Santa 
Kobiaka (Pančo), Mārīte Ķūrēna, Ināra Dzalbe (I.Nāra), Biruta Kāpostiņa, Sveta 
Andersone, Liliāna Kalve, Vineta Ivanovska. — Vākam izmantota D. Junemanes 
gleznas „Mirāža” reprodukcija. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma 
ISBN 9789934280689. — ISBN 978-9934-28-067-2 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001097734
Neibarts, Aivars. Ņukucītis un Nē! : pasakas par Ņukucīti / Aivars Neibarts ; 
Gitas Treices ilustrācijas ; redaktore Inguna Ula Cepīte. — Rīga : Pētergailis, 
[2022]. — 29 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Resurss sagatavots ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9984-33-549-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā apkopotas A. Neibarta līdz šim grāmatās nepublicētās pasakas par 
Ņukucīti īsļaužiem, kā dzejnieks dēvēja bērnus. Aivars Neibarts aizgāja mūžībā, atstājot mantoju-
mā dzeju un pasaciņas par Ņukucīti — darbus, kuros atklājas dzejnieka neierobežotā fantāzija un 
paradoksos balstītā domāšana, gaišs, harmonisks un labsirdīgs pasaules tēlojums.

UDK	 821.174-93-343

Kopkataloga Id: 001096033
Novika, Valentīna. Dzīves gadalaiki / Valentīna Novika (Proveja) ; ilustrācija: 
Inga Zvirgzdiņa. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 1 tiešsaistes re-
surss (157 lp., PDF) : ilustrācijas, portrets ; 5,44 MB. — ISBN 978-9934-28-065-8 
(PDF).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001098372
Paegle, Ligita. Daži varoņi ir izdomāti : romāns / Ligita Paegle ; Aijas Andžānes 
vāka dizains ; literārā redaktore Dace Kraule ; atbildīgā redaktore Linda Kusi-
ņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 253, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-29-096-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Piesakoties dalībai šovā „Prozvarētājs”, Kate necerēja plūkt laurus. Bet no 
topošo rakstnieku sacensības negaidot izstājas blogu autore Lija Lietus, un Kate attopas trijotnē, 
kura pretendē uz galveno balvu — savas grāmatas izdošanu. Nu viņai jācīnās ar „vīrieša uzme-
tumu” Niklāvu un viltīgo egoistu Gregoru, kas vērpj intrigas un zog svešas idejas. Vārdu sakot, ja 
nolemsiet startēt kādā šovā, labi padomājiet, vai nervu sistēma gatava neparedzētu notikumu 
šūpolēm, žūrijas locekļu gaumes pretrunu dzirnām, sabiedrības un ģimenes spiedienam.

UDK	 821.174-31
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Kopkataloga Id: 001098091
Repše, Gundega. Naži betonā : refleksijas 2020-2022 / Gundega Repše ; redak-
tore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, 
[2022]. — 134, [2] lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-595-61-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autore teic: „Kopš 24. februāra Krievijas slepkavnieciskā iebruku-
ma Ukrainā es vairs nezinu neko. Par jebko — pilnīgi neko. Tad kālab turpināt rakstīt, jautāju sev 
diendienā un bezmiega klajumos. Jo es nejūtos sakauta, tāds paradokss. Ir diendienas izmisums 
un emocionāls pārsātinājums no informācijas neizsīkstošajām lavīnām un cilvēku ciešanu bezga-
lības, bet es apzinos, kā ar katru dienu norūdās morālā pretstāve. Klusa, kaut kur dvēseles dziļu-
mos, kas neļauj izteikties propagandas stilistikā, bet varbūt arī šī atzīšanās var kādam noderēt, ja 
ir vajadzība dzirdēt otra apmulsumu Totālā Ļaunuma apstākļos”.

UDK	 821.174-4

Kopkataloga Id: 001098784
RIZIN. Solu Juno Ori misija / RIZIN ; redaktore Sanita Dāboliņa ; māksliniece Gita 
Treice. — [Rīga] : ZSC, [2022].

I [1.] daļa. — 440, [6] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-9116-0-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Zinātniskā pasaka seko trīs Gaismas būtņu — Solu, Juno, Ori — un viņu drau-

gu gaitām un neparastajiem piedzīvojumiem Piena Ceļa galaktikā. Trīs draudzenes pamet savu 
mājvietu — tāltālo Visumu, jo tiek nosūtītas slepenā misijā uz planētu Zeme. Pārtapušas cilvēku 
veidolā, Solu, Juno un Ori sadraudzējas ar zemiešiem, kuri palīdz apgūt izdzīvošanas un uzvedī-
bas smalkās nianses uz Zemes, savukārt jaunos draugus atnācējas iepazīstina ar Visuma kārtību 
un likumiem.

UDK	 821.174-93-31

Kopkataloga Id: 001092188
Rībena, Elīna Vendija. Suursna / Elīna Vendija Rībena ; redaktors Raimonds 
Ķirķis ; māksliniece Karlīna Marta Zvirbule. — [Limbažu novads] : biedrība četr-
desmit grādi, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (66 lp., PDF) ; 54,47 MB. — Resur-
sā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 978-9934-9020-1-7 (PDF) ; ISBN 
9789934902000 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  E.V. Rībenas debijas dzejas krājums apliecina jaunākās latviešu dzejnieku 
paaudzes meklējumus, ienesot jaunus motīvus un to variācijas, bet vienlaikus saglabājot spēcīgu 
sava laika izjūtu. Tajā atklājas dziļi jūtīgs un ar emocionālo pasauli apveltīts cilvēks, kurš spēj 
aizkustināt un uzrunāt lasītājus. Vienlīdz izkopta ir E.V. Rībenas poētika, kuru veido precīzs ver-
librs, savdabīgs un saskanīgs urbānās vides un dabas tēlojums, rūpīga pašrefleksija un rotaļīgs 
valodas lietojums.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001098426
Rūmnieks, Valdis. Rūķu zeme Latvija / Valdis Rūmnieks ; māksliniece Signe Ēr-
mane ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Krista Anna Belševi-
ca. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 93, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Resurss 
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-29-113-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Norvēģu rūķim Snorkem ir svarīgs uzdevums — ierasties svešajā rūķu zemē 
Latvijā un brīdināt rūķus par draudošām briesmām. Pieradis pie ierastās rūķu dzīves alās un 
mežos, Snorke ir pavisam pārsteigts ieraugot, ka Latvijas rūķi dzīvo pavisam citādāk: brauc ar 
elektroauto, lieto viedtālruņus un citas tehnoloģijas, un ierastās rūķu prasmes ir teju aizmirsuši. 
Lai novērstu cilvēku radītās briesmas, rūķiem vajadzēs apvienot gan senās, gan jaunās zināšanas 
un mācīties vienam no otra. Tādu Latviju un rūķus latviešu lasītāji vēl nebūs sastapuši!

UDK	 821.174-93-32
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Kopkataloga Id: 001097736
Samauska, Ieva. Soliņš un Miskaste / Ieva Samauska ; ilustrējusi Anete Bajā-
re-Babčuka ; redaktore Inguna Ula Cepīte. — Rīga : Pētergailis, [2022]. — 30, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — ISBN 978-9984-33-551-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaka parāda vienu no īpašākajām bērnu spējām — prasmi iztēloties. Pa-
rastu smilšu kaudzi — par pasaku pili, parastas ceļmallapas — par karalisko augstdzimtību tro-
ņiem un parastus zariņus — par augstdzimušām personām. Grāmatā necils koka soliņš, ja vien 
soliņš tic un vēlas, var būt arī daudz kas cits. Jumtiņš. Galdiņš, Namiņš, Pakāpiens, Skatuve, Gulta, 
Tunelis, Barjera, Tilts, Garāža, pat Tribīne, Ksilofons, arī — Kuģis, Lete, Osta, Karaļtronis. Un pat 
Degunkniebis! Saspraudīte un Zobu Skava! Viņš, tāpat kā jauniegūtā draudzene Miskaste, var būt 
noderīgs tik dažādos veidos!

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001098593
Serģe, Anna Marija. Es gribu tev kaut ko parādīt : romāns / Anna Marija Serģe ; 
vāka dizains: Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. — Rīga : Ezerrozes grā-
matas, 2022. — 292 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-30-036-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jau vairākus gadus dzīvodama Londonā, latviešu meitene Milija atklāj, ka 
viņai ir vairāk kopīgā ar svešo zemi, nekā bija šķitis līdz šim, saprazdama arī to, ka sarežģītās, lai 
gan ārēji tik saskanīgās, savstarpējās attiecības ar sev tuvajiem slēpj pavisam tumšus noslēpu-
mus. Līdz galam neatklāti, mistiski raduraksti, deviņpadsmitā gadsimta slavenais angļu okultists 
Alisters Kroulijs un ķeltu mitoloģijas elementi — tas viss kopā apvij notikumus, kurus nākas pie-
dzīvot romāna galvenajai varonei.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001098536
Švarca, Sandra. Pats trakākais / Sandra Švarca ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; re-
daktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 187, [1] lpp. ; 21 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 978-9934-31-051-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad Pierīgas ezera krastā tiek atrastas divas nogalinātas meitenes, izmeklē-
tāju komanda vēl nenojauš, ka tie nebūs vienīgie šī slepkavas upuri. Mulsina arī lapa ar dīvainu 
tekstu, kas tiek atrasta vienai no mirušajām uz krūtīm — franču dzejnieka A. Rembo dzejas rin-
das ar parakstu „Pats trakākais”. Kas ir šis „Pats trakākais”? Vai apkaimē sācis uzdarboties ma-
niaks? Un kas saista četras tik dažādās nogalinātās sievietes? Izmeklēšanas gaitā aizdomas krīt 
gan uz vienas bojāgājušās vīru, gan uz kādu bijušo ieslodzīto, gan uz dīvainu jaunu sievieti, kura 
zina valodas un kurai tīk doties pastaigās negaisa laikā…

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001098659
Teikmanis, Zigurds. Primogenitura : dzejas izlase / Zigurds Teikmanis ; vāka 
dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 228 lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-30-038-7 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001097732
Tuza, Jolanta. „sirds valodai brīvība” : dzeja / Jolanta Tuza ; Jolantas Tuzas 
un Mārtiņa Rimša ilustrācijas. — [Varakļānu novads] : Domu Pērles, [2021]. — 
187 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Ziņas par autori: 176.-177. lpp. — ISBN 978-9934-
593-68-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata tapa pati no sevis, tā sakot — „no sirds uz sirdi”. Kā vienā brīvā mir-
kļu lidojumā. Brīvā vārdu un mākslas darbu stilā ar nelielu humora piedevu, iedvesmojoties no 
tituldzejoļa. Arī ilustrācijās pielietota triepiena un līniju kompozicionālā brīvība.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097736
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098593
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098536
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098659
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097732
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Kopkataloga Id: 001098416
Vizbulis, Oskars. Ja vīrietis prastu runāt : romāns / Oskars Vizbulis ; atbildīgā 
redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Evita Mamaja ; dizains: Zig-
munds Lapsa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 199 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-29-031-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Oskara Vizbuļa jaunais romāns ļauj ielūkoties vīrieša iekšējās pasaules dzī-
lēs, apjaušot viņa pretrunīgās izjūtas, skarbās pārdomas un nebeidzamās ilgas. Bet tad vīrietis 
sāka runāt, jo sievietes vienmēr vīriešiem pārmet, ka tie visu laiku klusē. Kas notika, kad vīrietis 
sāka runāt? Autors savu jauno darbu uzbūvējis no īsiem stāstiem, kuros caurvijas viena vīrieša 
dvēseles lausku atspīdumi, ar ko īpaši var identificēties 80. gadu paaudze.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001098759
Zariņa, Rasma. Smaidiņi / Rasma Zariņa ; ilustrācijas: Rimants Zariņš ; grāma-
tas dizains: Stella Elksne ; redaktore Valentīna Unda. — Rēzekne : Latgales Kul-
tūras centra izdevniecība, [2022]. — 40, [2] lpp. : ilustrācijas ; 17×24 cm. — ISBN 
978-9984-29-358-5 (brošēts) ; ISBN 9789984292585 (kļūda).
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001098060
Ziemane, Sarmīte. Jāņuzāle / Sarmīte Ziemane. — [Valmieras novads] : [Sarma 
Ziemane], [2022]. — 285, [2] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-566-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  No 15 līdz 70 gadiem šis darbs rakstīts kā dienasgrāmata. Darba pamatā ir 
mīlestība, un arī pārinodarījums. Mīlestība pret vecākiem: mamma ir nervu slimniece, tēvs mīl ie-
dzert. Mīlestība pret mīļoto cilvēku visa mūža garumā, pret bērniem un vispār pret dzīvi. Dažreiz 
mīlestība ir priecīga, dažreiz — skumja. Cauri grāmatai vijas Itas sarežģītais liktenis.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001097680
Ивановска, Винета. Горячий закат / Винета Ивановска ; перевод с латыш-
ского: Беате Асаре ; обложка: Даце Юнемане. — [Ķekavas novads] : Domu 
Pērles, [2022]. — 214 lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma 
ISBN 9789934280764. — Oriģinālnosaukums: Sakarsētais saulriets. — ISBN 978-
9934-28-075-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzintars viļas savā pirmajā mīlestībā. Viņa draugs vēlas palīdzēt, un nejauši 
ieraudzītā sludinājumā piedāvā izmēģināt laimi, piesakoties miesassarga vakancei pazīstamajā 
Matīsu dzimtā. Šī darba iegūšana no Dzintara prasa lielas pūles, bet viņš savu mērķi sasniedz! 
Miesassarga darbs prasa ciešu saskarsmi ar ģimeni. Rezultātā Dzintaram rodas simpātijas pret 
divām Matīsu dzimtas sievietēm — pret Aleksandru un viņas meitu Ginitu. Kuru izvēlēties — vai 
pusaudzi Ginitu, vai jau aizņemto — viņas māti Aleksandru? Kādu izvēli izdarīs Dzintars? Lai 
kāda būtu izvēle, beigas nav paredzamas.

UDK	 821.174-31

821.581  Ķīniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001098691
Tan laikmeta dzejas izlase / no ķīniešu valodas atdzejojis Pēteris Pildegovičs ; re-
cenzente Māra Cielēna ; literārās redaktores: Guna Kalniņa, Ruta Puriņa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. — 287 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Ilustrācijām 
izmantoti Marijas Jurso akvareļi. — ISBN 978-9934-18-853-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ilgajā un sarežģītajā Ķīnas vēsturē Tan laikmets (m.ē. 618.-907. g.) tiek rak-
sturots kā kultūras dzīves augstākā uzplaukuma periods. It īpaši tas attiecināms uz dzeju. Pusot-
rā gadu tūkstotī, kas pagājis kopš Tan dinastijas, šī laikmeta dzeja arvien tiek uzskatīta kā augstā-
kais un neaizsniedzamais paraugs. Ķīnā plaši pazīstams viedoklis — „dzejas rinda beidzas, bet 
doma ir bezgalīga”. Šie īsie un izteiksmīgie vārdi lieliski raksturo tās grūtības, ar kurām sastapsies 
Tan laikmeta dzejas tulkotājs citā valodā.

UDK	 821.581-1=030.581=174(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098416
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098759
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098060
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097680
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098691


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 16, 16.–31. augusts

40

9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Kopkataloga Id: 001096893
Ķīsele, Agate. Meklējot robežas : stāsts / Agate Ķīsele, teksts un fotogrāfijas ; re-
daktore Gunita Lagzdiņa-Skroderēna ; māksliniece Salvija Vaičikonytė. — [Rīga] : 
[Agate Ķīsele], [2022]. — 320, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-23-
656-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autore saka: „Šis ir mans pieredzes stāsts par robežu meklējumiem sevī un 
pasaulē. Stāsts, kas stiepjas no Norvēģijas aizpolārajiem sniegu laukiem līdz pat Marokas tuksne-
ša smiltiņām ar visu Eiropu kā tādu pelmeņa pildījumu pa vidu. Stāsts par velobraukšanu, kājām 
iešanu un kalnos kāpšanu. Par to, kas var saiet dēlī un kā ar to tikt galā. Par mācībām, atziņām un 
pieredzēm. Par jaunām robežām”.

UDK	 910.4(4)

Kopkataloga Id: 001097745
Sander, Gordon F. Latvia Rising : a personal portrait / by Gordon F. Sander with 
Anastasia Maisuradze ; with a portfolio of 60 photographs by the author ; design 
by Edgars Tivums. — [Rīga] : [Gordons Sanders], [2022]. — 192 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 22 cm.

A n o t ā c i j a :  Gordons Sanders ir fotogrāfs un viens no anglofonajiem rakstniekiem un 
vēsturniekiem, kas kopš 2017. gada uzturas Rīgā. Grāmata „Latvia Rising” vēsta par autora per-
sonisko pieredzi Latvijā.

UDK	 913(474.3)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001098318
Bredforda, Sāra. Diāna / Sāra Bredforda ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voit-
kāns ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redakto-
re Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2022]. — 495 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 462.-493. lpp. — Oriģinālnosaukums: Diana. — ISBN 978-9934-29-
090-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Velsas princese Diāna ir viena no spožākajām 20. gadsimta personībām, kura 
visā pasaulē kļuva slavenā pēc laulībām ar Apvienotās Karalistes troņmantnieku princi Čārlzu. 
Viņas neatkārtojamā un pretrunīgā dzīve ir raisījusi ne vienu vien jautājumu. Kāpēc stāsts, kam 
bija jākļūst par vienu no skaistākajiem mīlasstāstiem, beidzās ar traģēdiju? Britu rakstniecei un 
biogrāfei S. Bredfordai pēc vairāk nekā desmit gadu pētnieciskā darba ir izdevies atbildēt uz šo 
un vēl daudziem citiem jautājumiem, radot izcilu un saistošu Diānas biogrāfiju. Lasītājiem nu ir 
iespējams uzzināt par princesi Diānu to, kas līdz šim ir ticis noklusēts.

UDK	 94(410)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096893
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098318
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Kopkataloga Id: 001098746
Makarova, Jeļena. 3000 likteņu : ebreju deportācija no Terezīnas geto uz Rīgu, 
1942. gads / Jeļena Makarova, Sergejs Makarovs ; galvenais redaktors Menahems 
Barkahans ; redaktors Dr.hist. Grigorijs Smirins ; literārā redaktore Ilze Brēme-
re ; tulkojums latviešu valodā: Veronika Pužule ; dizains: Aļona Jevlahoviča. — 
Rīga : Biedrība Šamir, 2021. — 240 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — 
Bibliogrāfija: [234.]-236. lpp. — Tulkots izdevums. — Oriģinālnosaukums: 3000 
судеб: депортации евреев из Терезинского гетто в Ригу, 1942. — ISBN 978-
9934-9060-0-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Otrā pasaules kara laikā uz Latviju tika deportēti un iznīcināti 25 000 ebreju 
no Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Čehijas. Tajā skaitā bija 3000 cilvēku no Terezienštates geto. 
Grāmatas saturs balstīts policijas pārvaldes dokumentos, vēstulēs no Rīgas geto, dienasgrāmatās, 
kā arī izdzīvojušo atmiņās. Izdevums sasaucas ar tāda paša nosaukuma izstādi, kas notika Rīgā 
2014. gadā.

UDK	 94(437.3)(=411.16)”1942”+94(474.362.2)(=411.16)”1942”

Kopkataloga Id: 001088899
Vēsture un sociālās zinātnes I. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidējai iz-
glītībai / Juta Birzniece, Aija Biteniece, Evi Daga-Krūmiņa, Signita Gabrāne, Antra 
Grūbe, Aiga Hudobčenoka, Vineta Kantāne, Valdis Klišāns, Aija Kļaviņa, Iveta Lau-
rena, Dzintra Liepiņa, Liene Ozoliņa ; recenzenti: Annija Bergmane un Juris Gol-
dmanis ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 17,88 MB + 1 PDF 
datne (2 lp. ; 210,01 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 978-9934-597-58-9.
UDK	 94(075)+3(075)

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=001098746
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088899
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