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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003  Rakstības sistēmas un raksti

Kopkataloga Id: 001099739
Vilsons, Metjū. Simbolu slepenā valoda / Metjū Vilsons ; literārā redaktore Dace 
Lāže ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2022]. — 271 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija piezī-
mēs: 258.-263. lpp. un rādītājs: 264.-269. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: The Hidden Language of Symbols. — ISBN 978-9984-23-901-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kāpēc mēs Valentīna dienā dāvinām sarkanas rozes? Kur pūce ieguvusi gud-
ra putna reputāciju? Kāpēc nekad nevajadzētu uzticēties lapsai? Šajā vizuālajā ceļojumā cauri 
mākslas vēsturei Metjū Vilsons atklāj mums mākslā ieslēpto globālo vizuālo valodu — simbolus. 
Simboli attēliem piesātinātajā 21. gadsimtā ir pamatīgi nostiprinājuši savas pozīcijas, un tiem bi-
jusi milzīga ietekme jau tūkstošiem gadu. No valstu ģerboņiem līdz uzņēmumu logotipiem un 
emocijzīmēm, mūsu ikdienā netrūkst ikonu, kuru saknes meklējamas senā pagātnē. Zinošais 
mākslas vēsturnieks Metjū Vilsons iezīmē nereti pārsteidzošas trajektorijas, pa kurām simboli 
ceļojuši vēsturē — no sākotnējās cilmes līdz modernajai nozīmei, identificējot kopīgas tēmas, kas 
saista šķietami atšķirīgas kultūras.

UDK	 003.62+7.045

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001096872
Pamment, James. Attributing Information Influence Operations : identifying 
those responsible for malicious behaviour online / James Pamment, Victoria 
Smith ; design: Kārlis Ulmanis ; NATO StratCom COE, European Centre of Excel-
lence for Countering Hybrid Threats. — Rīga : NATO Strategic Communications 
Centre of Excellence, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : diagrammas, 
tabulas ; 2,91 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 39.-40. lp. — ISBN 978-9934-619-14-4 
(PDF).
UDK	 004.056.53

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099739
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096872
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005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001100303
Skalberga, Inga. LEAN organizēta darbavieta: 6S : praktiskie padomi / Inga 
Skalberga, Henrijs Kaļķis, Ženija Roja ; literārā redaktore Sarma Cire ; ilustrāciju 
un grāmatas vāka māksliniece Signe Skalberga. — Rīga : Latvijas Ergonomikas 
biedrība, 2022. — 96 lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 26 cm. — Bib-
liogrāfija: 81.-82. lpp. — ISBN 978-9934-8966-2-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autori aprakstījuši LEAN metodes 6S būtiskākos principus un prak-
tiskos padomus, kas palīdzēs uzlabot labklājību, drošību un veselību, darba ražīgumu un biznesa 
efektivitāti mūsdienu organizācijās.

UDK	 005.336.1+658

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001099243
Barbie Dreamtopia : krāsojam!. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 ne-
numurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Barbie. — ISBN 978-9934-27-159-5 
(brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001099227
Hello Kitty : priecīgas krāsas : krāsojamā grāmata pirmsskolas vecuma bēr-
niem. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlī-
mes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Hello Kitty. — ISBN 978-9934-27-182-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kitijai patīk rotaļāties kopā ar draugiem. Sameklē zīmuļus vai krītiņus un 
izkrāso priecīgās krāsās ik lappusi šajā grāmatā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001099241
Hewitt, Angela. Tīģerēns : izkrāso pēc cipariem / [ilustrācijas]: Angela Hewitt. — 
Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 
28 cm. — (Mazie mākslinieki). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Animals: colour by numbers. — ISBN 978-9934-27-186-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsot ir aizraujoši, ja tas ir tikpat viegli kā skaitīt… Piešķir attēliem ciparu 
norādītos toņus, un tu iegūsi brīnišķīgus mākslas darbus! Talkā nāks krāsainie paraugi.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001099223
Ķepu patruļa : lielā krāsojamā grāmata / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore An-
tra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 80 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-27-183-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Laiks krāsošanai kopā ar Ķepu patruļu! Sameklē savus košākos flomāsterus 
un zīmuļus un steidz piešķirt krāsas ņipro kucēnu piedzīvojumiem!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100303
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099243
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099227
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099241
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099223
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Kopkataloga Id: 001099229
Lācēns : krāso pēc parauga!. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 16 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska satura. — ISBN 978-9934-
27-185-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sveiks, mazais māksliniek! Sameklē savus zīmuļus vai flomāsterus, rūpīgi 
aplūko paraugus un ķeries pie krāsošanas!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001099164
Majo, Lulu. Miljons jauku lietu : apburoši attēli mierpilnai krāsošanai / ilustrē-
jusi Lulu Majo. — Rīga : Story House Egmont, 2022. — 64 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: A Million 
Kawaii Cuties: the Sweetest Things to Color. — ISBN 978-9934-27-178-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Miljons jauku lietu, ko zīmējusi Lulu Majo, aicina vienā mierā izkrāsot jaukās 
grāmatas lappuses un atgādina, ka uztraukties nav vērts, priekā vien ir spēks!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001099167
Majo, Lulu. Miljons suņu : mīļi astaiņi mierpilnai krāsošanai / ilustrējusi Lulu 
Majo. — Rīga : Story House Egmont, 2022. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: A Million Dogs: Fabu-
lous Canines to Color. — ISBN 978-9934-27-177-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Miljons jauku suņu, ko zīmējusi Lulu Majo, aicina vienā mierā izkrāsot jaukās 
grāmatas lappuses un atgādina, ka uztraukties nav vērts, priekā vien ir spēks!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001099404
Makleins, Džeimss. Gaidot Ziemassvētkus / Džeimss Makleins un Ebigeila Vīt-
lija ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva ; 
ilustrāciju autores: Flora Veikota, Helēna Makija, Zoja Ingrema un Klerisa Gifor-
da. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālno-
saukums: Countdown to Christmas. — ISBN 978-9934-31-014-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atklāj Ziemassvētku prieku šajā aizraujošajā grāmatā! Šajā izdevumā tu at-
radīsi 24 interesantus uzdevumus katrai pirmssvētku dienai no 1. decembra līdz pat Ziemassvēt-
ku vakaram — pamācības, kā uzmeistarot adventa vainagu no papīra, izgriezt sniegpārsliņas un 
eglītes rotājumus, izveidot apsveikumu kartītes un vēl, un vēl.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001099411
Mazais Liepājas saimnieks / priekšvārds: Gunārs Ansiņš ; grafikas dizains: Zane 
Bluķe. — [Liepāja] : [Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija], [2022]. — 25 
nenumurētas lpp. ; ilustrācijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, sadarbojoties ar Liepājas Mū-
zikas, mākslas un dizaina vidusskolu, izveidojusi vairākas krāsojamās grāmatiņas pirmklasnie-
kiem. Tajās mazie liepājnieki var apgūt ko jaunu, kā arī piešķirt krāsas dažādiem radošiem dar-
biem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001099201
My Little Pony : lielā krāsošana. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 80 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little 
Pony. — ISBN 978-9934-27-184-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ķeries pie krāsām un izdaiļo poniju pasauli! Lielā krāsojamā grāmata ir kā 
ilgs, brīnumains ceļojums ar brīnišķīgiem piedzīvojumiem. Tu pavadīsi daudz laika kopā ar iemī-
ļotajiem varoņiem un viņu draugiem. Poniji nevar vien sagaidīt, kad visapkārt atplauks krāsas.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099229
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099164
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099167
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099404
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099411
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099201
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Kopkataloga Id: 001099226
Pixar : lielā krāsošana / Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 80 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Disney/
Pixar Mega Colouring Book. — ISBN 978-9934-27-155-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā tevi gaida aizraujoša tikšanās ar Meridu, Koko, Doriju, superva-
roņu ģimenīti un vēl citiem lieliskajiem Disney/Pixar studijas animācijas filmu varoņiem. Samek-
lē zīmuļus vai krītiņus un ļauj vaļu iztēlei!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001099218
Princeses : lielā krāsojamā grāmata / tulkojusi Eva Jansone ; Disney. — Rīga : 
Story House Egmont, [2022]. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no an-
gļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Princess Mega Colouring Book. — ISBN 978-
9934-27-154-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā tevi gaida sirsnīga tikšanās ar Pelnrušķīti, Sniegbaltīti, Auroru, 
Salātlapiņu, Rozi un Arielu. Sameklē zīmuļus vai krītiņus, ļauj vaļu iztēlei, un lai košās krāsās 
atdzīvojas daiļo princešu piedzīvojumi.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001099246
Transformers Cyberverse : krāsojam un līmējam. — Rīga : Story House Eg-
mont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenunumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Oriģinālnosaukums: Transformers Cyberverse. Power of the Spark. — 
ISBN 978-9934-27-079-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sameklē savus iecienītos krāsošanas piederumus un kopā ar Optimu Primu 
dodies operācijā uz planētu Zeme! Iepazīsti Kameni un drosmīgos autobotus, bet nenovērtē par 
zemu Megatronu un citus deceptikonus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001100076
Volfs, Mets. Skani, mana grāmatiņa! / [ilustrācijas]: Mets Volfs ; [teksts]: Barbara 
Gentile ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; atdzejojusi Guna Pitkevica. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

Pilsētā. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Skani, mana grāma-
tiņa!). — Oriģinālnosaukums: La città. — ISBN 978-9934-0-9890-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ikvienu mazo lasītāju šajā grāmatā sagaida īsi stāstiņi, kā arī sirsnīgas, asprā-
tīgas un izteiksmīgas Meta Volfa ilustrācijas. Mazulim noteikti patiks grāmatas lapās pieskarties 
daudzām lietām, sajust, no kā tās izgatavotas, un dzirdēt skaņas un trokšņus, kas valda pilsētā.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099226
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099218
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099246
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100076
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001095259
Elsiņa, Inese. Psihologa profesionālās darbības ētikā : teorētiskais pamats un 
praktiskās vadlīnijas / Inese Elsiņa, Baiba Martinsone, Ivans Jānis Mihailovs ; 
recenzenti: Ph.D. Ieva Baumane, Rita Niedre, Dr.psych. Aleksejs Ruža, Irēna Žu-
kovska, Dr.psych. Valērijs Dombrovskis. — Rīga : Drukatava, 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (78 lp., PDF) ; 1,05 MB. — Bibliogrāfija: 65.-69. lp. — ISBN 978-9934-23-
638-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Izdevums aktualizē nozīmīgākos psihologa profesionālās darbības ētikas pa-
matjautājumus, ļaujot psihologiem un citiem speciālistiem rast idejas un ierosmes ētiski korektai 
psihologa rīcībai un speciālistu sadarbībai, tostarp izdarot profesionālo izvēli un pamatojot savu 
rīcību vai lēmumu. Lai plašāk skaidrotu psihologiem izvirzītās ētiskās prasības un regulējumu, 
izdevumā ir apkopots teorētiskais materiāls un analizēti praktiskie piemēri, piedāvājot rekomen-
dācijas dažādu psihologa profesionālās darbības gadījumu risinājumam.

UDK	 159.9:174

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095259


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 17, 1.–15. septembris

6

2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001098956
Baltes, Štefija. Pavērojiet lilijas… : kā Bībeles augi mūs iedvesmo sadraudzībai ar 
Dievu / Štefija Baltes [teksts], Katja Hoga [akvareļi] ; tulkojums latviski: Ingrīda 
Briede. — [Limbažu novads] : Ingrīda Briede, [2022]. — 61, [2] lpp. ; ilustrācijas ; 
23 cm. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Seht die Lilien. — ISBN 
978-9934-23-621-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir tulkojums no pavisam jaunas Vācijā izdotas grāmatas. Autores ar 
tekstu un attēlu palīdzību vēsta par deviņpadsmit Bībeles augiem. Štefija Baltes daudzus gadus 
pavadījusi Jeruzālemē, tādēļ Svētās Zemes augu pasaule viņai ir labi pazīstama. Izdevumā lasām 
par augiem Bībelē, kas minēti Vecajā un Jaunajā Derībā, un ko tie māca par Trīsvienīgo Dievu un 
viņa Valstību. Grāmatas autore daudz laika ir pavadījusi apcerot augus un lūdzoties, lai atklātos, 
ko Dievs caur tiem mums māca. Grāmata būs lielisks atklājums gan augu mīļotājiem, gan Bībeles 
lasītājiem, gan arī pieredzējušiem un zinošiem teologiem.

UDK	 27-23-277

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098956
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001099727
Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi : kolektīvi iz-
strādātā recenzētā zinātniskā monogrāfija / Rūtas Muktupāvelas, Andas Laķes, 
Baibas Tjarves zinātniskajā redakcijā ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Rita Grī-
nvalde, Dr.art. Ieva Tihovska ; autori: Katrīna Feldmane, Kristīne Freiberga, Zane 
Grigoroviča, Agnese Karlsone, Ance Kristāla, Dr.sc.soc. Anda Laķe, Dr.art. Rūta 
Muktupāvela, Agnese Pašāne, Dārta Anna Rubena, Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.art. 
Anita Vaivade ; eksperts PhD Mēreida Nika Kreita ; konsultants Dr.art. Ieva Vī-
tola ; literārā redaktore Raita Saleniece ; māksliniece, fotogrāfe Kaiva Dreika ; 
kopsavilkumu un eksperta rakstu tulkojusi Ingrīda Keviša ; priekšvārdi: Signe 
Pujāte, PhD Mēreida Nika Kreita, Lita Vēvere. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds : Latvi-
jas Kultūras akadēmija, [2022]. — 477, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-23-915-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pētījuma ietvaros tiek analizēts, kā aktuālais tiesiskais un institucionālais 
ietvars kultūras mantojuma saglabāšanai Latvijā ietekmē kopienas līdzdalību šī mantojuma 
pārvaldībā un kādas kopienas līdzdalības formas tas veicina, tiek novērtēts, kādi faktori nosaka 
nemateriālā kultūras mantojuma kopienu līdzdalības formu atšķirības un kāda ir šo līdzdalības 
formu dinamika, pieredzētās pārmaiņas un pašreizējie vai paredzamie izaicinājumi. Tiek izpētīts, 
vai pastāv dominantās un alternatīvās kultūras mantojuma pārvaldības prakses, kas tās rakstu-
ro, vai un kā tās sekmē jaunu kultūras mantojuma kopienu veidošanos un mantojuma elementu 
saglabāšanu.

UDK	 304.2(474.3)(082)+316.654:304.4(082)+316.7(082)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001093498
Rīgas Stradiņa universitāte. Health and Social Sciences (2022 : Rīga, Latvi-
ja). Rīga Stradiņš University International Student Conference 2022 : March 24th-
25th, 2022 : abstract book / layout: Andris Strazdīts ; Rīga Stradiņš University 
Student Union. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2022.

Social Sciences. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) ; 3,41 MB. — Autoru rādī-
tājs: 51. lp. — ISBN 978-9934-9097-1-9 (PDF).

UDK	 316.77(062)+33/34(474.3)(062)

323  Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 001099759
Andersons, Benedikts. Iedomātās kopienas : pārdomas par nacionālisma 
izcelsmi un izplatību / Benedikts Andersons ; no angļu valodas tulkojusi Dita 
Ābola ; literārā redaktore Renāte Punka ; zinātniskā konsultante Sandra Meško-
va ; pēcvārda autore Dace Bula. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. — 239 lpp. ; 
21 cm. — (Theoria). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda at-
balstu. — Bibliogrāfija: 225.-230. lpp., zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 233.-
239. lpp. — Oriģinālnosaukums: Imagined Communities. — ISBN 978-9984-23-
898-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kas liek cilvēkiem mīlēt vienu tautu, bet nīst citu? Kas motivē nolikt par to 
savu galvu vai nogalināt tās vārdā? Lai gan par nacionālistiskām un politiskām kustībām ir tapuši 
daudzi pētījumi, tautības apziņai — personiskajai un kultūras piederības sajūtai nācijai — pie-
vērsts proporcionāli maz uzmanības. B. Andersons aplūko tautības „iedomāto kopienu” izveidi 
un globālo izplatību un pēta procesus, kas radīja šīs kopienas: reliģisko ticību teritorializāciju, 
monarhisma pagrimumu, kapitālisma un drukas mijiedarbību, valsts valodu attīstību un laika 
priekšstatu maiņu.

UDK	 323.1(091)+329.17

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099727
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093498
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099759
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327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 001089610
Daniel, Jan. Russian Civilian Outreach and Information Operations in Syria / 
Jan Daniel, Dominik Presl ; copy editing: Monika Hanley ; design: Linda Curika ; 
NATO StratCom COE. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excel-
lence, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : tabulas ; 4,30 MB. — Bibliogrā-
fija piezīmēs: 32.-38. lp. — ISBN 978-9934-564-64-2 (PDF).
UDK	 327(470+571:569.1)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001099534
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; atbildīgā redaktore Kristīne Užule ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņis-
lavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Vežanova, 
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Janīna Stašāne, Ilze Krūmiņa ; Ekonomikas un 
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augst-
skola, 2022.

2022. Sējums 4, Kultūras vadība, vadībzinības, kultūras vadība, datorspēļu 
dizains un grafika. — 159 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — 
Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761 un e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī EKA, AK un citu augstskolu studējošo zinātniskie raksti, kas tika iesniegti uz 
Studentu starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija 
un prakse’2022”.

UDK	 33(082)+316.774:004.738.5(082)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001095241
Konkurences padome. Naudas soda sadales vadlīnijas / Konkurences pado-
me. — Rīga : Konkurences padome, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (12 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 435,80 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Vadlīniju mērķis ir izskaidrot tirgus dalībniekiem ar Konkurences padomes 
(KP) lēmumu uzliktā naudas soda sadales procesu. Izdevumā skaidrots normatīvais regulējums, 
kas paredz KP tiesības piemērot naudas sodu, kā arī noteikt naudas soda izpildes kārtību, izklās-
tīts naudas soda sadales process, sākot ar lūguma iesniegšanu un dokumentiem, kas jāiesniedz, 
lai pamatotu lūgumu, beidzot ar iespējamajiem naudas soda sadales termiņiem, un ir ietverts 
pašnovērtējuma rīka apraksts.

UDK	 343.271

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089610
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099534
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095241
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Kopkataloga Id: 001099756
Šova, Džūlija. Ļaunuma rašanās : zinātnisks pētījums par cilvēces tumšo pusi / 
Džūlija Šova ; no angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; literārā redaktore Renā-
te Punka ; mākslinieks Tomass Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 270, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas par autori: 269.-270. lpp. — Bibliogrāfija 
piezīmēs: 243.-[263.] lpp. un personu rādītājs: 264.-[268.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Making Evil. — ISBN 978-9984-23-917-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata pēta ļaunuma valdzinājumu. Kāpēc daudziem tas šķiet tik neatvai-
rāms? Mūsu sakāpinātā interese par sērijslepkavām un nežēlības pastāvīgā klātbūtne populārajā 
kultūrā norāda, ka stāstiem par šaušalīgiem nodarījumiem un cilvēkiem, kuri tos paveikuši, mūsu 
acīs piemīt nepārvarama vilkme. Taču Dž. Šova uzskata, ka ļaunums ir relatīvs jēdziens, kas sak-
ņojas katrā individuālā kultūrā. Vienam šķiet pilnīgi normāli ļauties seksam jau pirms kāzām, ēst 
gaļu vai kļūt par baņķieri, citam tas viss šķiet nepieņemami. Un, ja ļaunums ir tik cieši saistīts ar 
mūsu uztveri, vai var apgalvot, ka tas vispār pastāv?

UDK	 343.95

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001099480
Latviešu tautas mīklas / māksliniece Dace Pētersone ; vāka dizaina autore Māra 
Alševska ; sakārtojusi Baiba Dzedule ; redaktore Kristīne Skrīvele. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2022]. — 39, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Skolas bibliotēka. Sprīdi 
pa sprīdim, ISSN 1407-3749). — ISBN 978-9984-04-821-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā latviešu tautas mīklas apkopotas pa sadaļām — cilvēks, dzīvnieki, 
augi utt. Lieliska nodarbe iztēles vingrināšanai.

UDK	 398.6(=174)

Kopkataloga Id: 001099477
Latviešu tautas sakāmvārdi / māksliniece Ingrīda Irbe ; vāka dizaina autore 
Māra Alševska ; sakārtojusi Baiba Dzedule ; redaktore Kristīne Skrīvele. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 31, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Skolas bibliotēka. 
Sprīdi pa sprīdim, ISSN 1407-3749). — ISBN 978-9984-17-170-8 (brošēts).
UDK	 398.9(=174)

Kopkataloga Id: 001099479
Stāsti un teikas par spokiem / sakārtojis Guntis Pakalns ; māksliniece Ilze Krū-
miņa ; vāka dizaina autore Māra Alševska ; redaktore Kristīne Skrīvele. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 103, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Skolas bibliotēka. 
Sprīdi pa sprīdim, ISSN 1407-3749). — ISBN 978-9984-17-234-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Baismīgi, bet patiesi spoku stāstiņi iz dzīves — par miroņu staigāšanu, neiz-
skaidrojamām parādībām utt.

UDK	 398.22(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099756
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099480
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099477
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099479
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001087670
Dabaszinības 1.-6. klasei : mācību un metodiskais līdzeklis / Ineta Cibule, Tatja-
na Kromāne, Silvija Neško, Aija Tereško, Andrejs Tereško, Inese Zīmele ; recen-
zenti: Gunita Putroma un Jāzeps Logins ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva 
datne, ZIP) ; 87,57 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 189,90 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 978-9934-540-66-0.
UDK	 5(075.2)

Kopkataloga Id: 001087361
Dabaszinības 4.-6. klasei : mācību līdzeklis / Renāte Bērziņa, Ingrīda Brizga, 
Ilze Cīrule, Iveta Irbe, Anda Kuzma, Liene Sabule ; recenzenti: Anda Deksne un 
Jāzeps Logins ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 53,76 MB + 
1 PDF datne (2 lp. ; 224,35 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-
540-55-4.
UDK	 5(075.2)

Kopkataloga Id: 001087707
Dabaszinības. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidējai izglītībai / Ilze 
Cīrule, Inese Dudareva, Andris Nikolajenko, Elizabete Sirotina un Inese Zīrupa ; 
recenzents Jāzeps Logins ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītī-
bas satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 
27,73 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 227,02 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF 
un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — ISBN 
978-9934-597-65-7.
UDK	 5(075.3)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001087709
Matemātika 7.-9. klasei : mācību un metodiskais līdzeklis skolēniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem / Līga Bērtiņa, Biruta Danileviča, Viktorija Dervano-
va, Anita Malinovska, Marija Mazure, Aija Ozoliņa ; recenzentes: Zane Kūlaine 
un Dace Kūma ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 14,30 MB + 
2 PDF datnes (2 lp. ; 190,49 KB un 2 lp. ; 201,88 KB). — ZIP datnē atrodami mate-
riāli 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” ietva-
ros. — ISBN 978-9934-540-19-6.
UDK	 51(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087670
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087361
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087707
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087709


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 17, 1.–15. septembris

11

Kopkataloga Id: 001089021
Matemātika I. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidējai izglītībai / Sanita 
Balanda, Ilze France, Evija Jaunzeme, Sandra Krauze, Indra Pauliņa ; recenzentes: 
Baiba Āboltiņa un Dace Kūma ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 25,03 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 227,24 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 978-9934-597-54-1.
UDK	 51(075.3)

52  Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija

Kopkataloga Id: 001095472
Latvijas valsts militārās kartogrāfijas 100 gadi / autoru kolektīvs: Vilnis Zvaig-
zne, Reinis Vāvers, Aivars Ratkevičs, Valdis Bērziņš, Arnis Krišjānis, Andris Zel-
manis ; zinātniskais redaktors Kārlis Dambītis ; mākslinieciskais noformējums 
Māris Grīnvalds ; literārā redaktore Dace Krastiņa ; recenzijas: Jurģis Kavacs, 
Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš, Dr.geol. Aivars Markots. — [Rīga] : Latvijas Ģeo-
telpiskās informācijas aģentūra, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (330 lp., PDF) : 
faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 233,60 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 307.-314. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
9789934561450 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā aprakstīti daudzi nozīmīgi notikumi, kas saistīti ar Latvijas mi-
litāro kartogrāfiju līdz 2019. gada jūlijam — tieši simt gadiem pēc Latvijas armijas Virspavēlnieka 
štāba Operatīvās daļas Topogrāfijas nodaļas, kuras pamatuzdevums bija nodrošināt Latvijas ar-
miju ar kartēm, izveidošanas. Pēdējos 15 gadus šo darbu veikusi Latvijas Ģeotelpiskās informā-
cijas aģentūra, kas kartes gatavo arī civilām vajadzībām. Grāmata būs noderīga augstāko mācību 
iestāžu kartogrāfijas programmu studentiem, Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem, kā 
arī visiem tiem, kurus interesē Latvijas vēsture, īpaši, militārā un kartogrāfijas vēsture.

UDK	 528.9(474.3)(091)+623.64(474.3)(091)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001088969
Ķīmija I. Pamatkurss : mācību līdzeklis vispārējai vidējai izglītībai / Ilze Cīrule, 
Kārlis Greitāns, Irina Halatina, Ilze Pomere, Elizabete Sirotina, Ilze Ventiņa ; re-
cenzenti: Andra Reinholde un Jāzeps Logins ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta 
arhīva datne, ZIP) ; 17,40 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 223,74 KB). — ZIP datnē atroda-
mi materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” 
ietvaros. — ISBN 978-9934-597-67-1.
UDK	 54(075.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089021
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095472
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088969
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001096066
Jurševska, Vilma. Saruna ar lasītāju / Vilma Jurševska. — [Ķekavas novads] : 
Domu Pērles, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (119 lp., PDF) ; 495 KB. — Resursā uz-
rādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934280559. — ISBN 978-9934-28-056-6 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Laiku pa laikam parādās kāda grāmata, kas liek apšaubīt mūsu priekšstatus 
par daudzām lietām. Šī būs tieši tāda grāmata, kas ļaus paraudzīties uz pasauli, kādu mēs varētu 
izveidot. Cilvēka pienākums ir būt atbildīgam par savu veselību. Katram ir nepieciešama domu 
kārtība, kura ievieš kārtību arī darba plānos.

UDK	 615.85

Kopkataloga Id: 001100081
Mans ķermenis / ilustrējusi Marija Neradova ; no angļu valodas tulkojis Gints 
Tenbergs ; tulkotāja redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 10 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: My Body. — ISBN 978-9934-0-
9877-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lasot, griežot ripas, velkot ieliktņus un paceļot lodziņus, jūsu bērns šajā inte-
raktīvajā grāmatā iegūs pirmās zināšanas par savu apbrīnojamo ķermeni.

UDK	 611/612+087.5

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 001087720
Čilipāns, Jānis. Inženierzinības 7. klasei : mācību līdzeklis / Jānis Čilipāns ; re-
cenzente Ludmila Belogrudova ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 14,30 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 221,10 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 978-9934-597-46-6.
UDK	 62(075.2)

63  Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 001090267
Līdzsvarota lauksaimniecība (2022 : Jelgava, Latvija). Līdzsvarota lauksaim-
niecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgie par izdevumu: Ad-
rija Dorbe, Ilze Vircava, Diāna Ruska, Ilze Grāvīte, Kaspars Kampuss ; vāka di-
zains: Evija Godiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības 
fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Ziemeļvalstu 
Lauksaimniecības zinātnieku asociācija. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (101 lp., PDF) : tabulas ; 1,72 MB. — Kon-
ference notika tiešsaistē 2022. gada 24. un 25. februārī, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē. — „ISSN 2501-0255”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija dažu tēžu bei-
gās. — ISBN 978-9984-48-391-7 (PDF).
UDK	 63(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096066
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100081
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001087720
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001090267
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657  Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 001098908
Saksonova, Svetlana. Uzņēmumu (biznesa) vērtības noteikšana: nepiecieša-
mība un galvenās pieejas / Svetlana Saksonova ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. 
Gundars Bērziņš, Dr.oec. Andrejs Cekuls. — Rīga : Tehnoinform Latvia, [2022]. — 
197 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 196.-197. lpp. — ISBN 978-9934-
8973-1-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir adresēta uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem, kā arī visiem, 
kas interesējās par uzņēmumu vērtības noteikšanas jautājumiem, kā arī finanšu vadību uzņēmu-
mu vērtības palielināšanai. Grāmatu kā mācību līdzekli var izmantot arī ekonomikas un vadības 
zinību studiju profesionālo, bakalaura un maģistra programmu studenti.

UDK	 657.92+658.14

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001093266
Hossfeld, Steffen. The Impact of Digitalization of Decision-Making Performance 
in Supply Chain Management : summary of the doctoral thesis submitted for the 
scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Steffen Hossfeld ; 
supervisor Dr. Josef Neuert ; reviewers: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tat-
jana Vasiļjeva, Dr.oec. Andra Zvirbule ; University of Latvia. Faculty of Business, 
Economics and Management = Lēmumu pieņemšanas procesu digitalizācijas ie-
tekme uz piegādes ķēdes pārvaldību : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā 
doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūša-
nai / Steffen Hossfeld ; vadītājs Dr. Josef Neuert ; darba recenzenti: Dr.sc.admin. 
Andrejs Cekuls, Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Andra Zvirbule ; Latvijas Univer-
sitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : University of Latvia, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (123 lp., PDF) : shēmas, tabulas ; 1,51 MB. — Resursā 
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934188107. — Bibliogrāfija: 118.-121. lp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titulla-
pām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-811-4 (PDF).
UDK	 658.7(043)

Kopkataloga Id: 001099525
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; atbildīgā redaktore Kristīne Užule ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņis-
lavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Vežanova, 
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Janīna Stašāne, Ilze Krūmiņa ; Ekonomikas un 
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augst-
skola, 2022.

2022. Sējums 1, Biznesa ekonomika, mārketings, sabiedriskās attiecības. — 
99 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Resursā uzrādīts ISSN 
2500-9761 un e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī EKA, AK un citu augstskolu studējošo zinātniskie raksti, kas tika iesniegti uz 
Studentu starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija 
un prakse’2022”.

UDK	 658(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098908
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001093266
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099525
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Kopkataloga Id: 001099530
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; atbildīgā redaktore Kristīne Užule ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņis-
lavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Vežanova, 
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Janīna Stašāne, Ilze Krūmiņa ; Ekonomikas un 
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augst-
skola, 2022.

2022. Sējums 2, Vadības zinības, biznesa ekonomika, uzņēmējdarbība, infor-
mācijas tehnoloģijas. — 187 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — 
Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761 un e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī EKA, AK un citu augstskolu studējošo zinātniskie raksti, kas tika iesniegti uz 
Studentu starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija 
un prakse’2022”.

UDK	 658(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001099533
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā redaktore Jeļena Tit-
ko ; atbildīgā redaktore Kristīne Užule ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, Staņis-
lavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, Jeļena Budanceva, Nataļja Verina, Vita Vežanova, 
Jurijs Radionovs, Sandra Tetere, Janīna Stašāne, Ilze Krūmiņa ; Ekonomikas un 
kultūras augstskola, Alberta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augst-
skola, 2022.

2022. Sējums 3, Business Administration, Management. — 148 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Resursā uzrādīts ISSN 2500-9761 
un e-ISSN 2500-977X. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, 
nosaukums latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājumā ir iekļauti Ekonomikas un 
kultūras augstskolas un Alberta koledžas studējošo un absolventu valsts pārbaudījuma darbu 
fragmenti, kā arī EKA, AK un citu augstskolu studējošo zinātniskie raksti, kas tika iesniegti uz 
Studentu starptautisko zinātniski praktisko konferenci „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija 
un prakse’2022”.

UDK	 658(474.3)(082)

664  Pārtikas ražošana un konservēšana

Kopkataloga Id: 001099322
Kudiņa, Vija. Maizes grāmata / Vija Kudiņa ; dizaina autore Laura Mortensena ; 
redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 78, [1] lpp. : ilustrāci-
jas, portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-9882-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Maizes grāmatas autore Vija Kudiņa ir pieredzes bagāta maizes cepēja un 
gandrīz 20 gadus sagaida apmeklētājus pašas dibinātajā Maizes muzejā Aglonā. Gadiem uzturētā 
interese par maizes vēsturi, maizes veidiem un cepšanas tradīcijām apkopota grāmatā. „Maizes 
grāmatā” no visa pa saujai: ticējumi, tautasdziesmas par maizi, receptes, svētības zīmes uz kuku-
līša un derīgi padomi mīklas mīcītājai un maizes cepējai…

UDK	 664.6+664.6(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099530
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099533
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099322
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665.5  Ēteriskās eļļas. Parfimērija. Kosmētika

Kopkataloga Id: 001100503
Lielā smaržu grāmata : smaržmīļiem visā pasaulē / NEZ autoru kolektīvs un Žan-
na Dorē ; ievadvārdi: Žans Klods Elena ; ilustrācijas: Žeremijs Perodo ; tulkojums 
no angļu valodas Normunds Pukjans un Marika Rozenberga ; literārā redakcija 
Ieva Lejasmeijere un Alnis Auziņš ; Marikas Rozenbergas priekšvārds. — [Rīga] : 
Aminori, [2022]. — 227 lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas ; 27 cm. — Bibliogrā-
fija: 219.-221. lpp. — Tulkots no: Big Book of Perfume. — Oriģinālnosaukums: Le 
grand livre du parfum. — ISBN 978-9934-612-12-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Lielā smaržu grāmata” ir aizraujošs ceļvedis, kas aicina lasītājus doties at-
klāt smaržu pasauli. Šis populārzinātniskais izdevums atklāj līdz šim nezināmus parfimērijas 
nozares tematus, apvienojot vēsturiskos, zinātniskos un estētiskos aspektus. Kas īsti notiek laikā 
no brīža, kad radusies aromāta koncepcija, līdz smaržu pudelītes nonākšanai plauktos? Kāda ir 
atšķirība starp populāru zīmolu, kas tiek izplatīts visā pasaulē un nelielu uzņēmumu, kura pro-
dukcija pieejama tikai pāris veikalos? Grāmata iepriecinās visus, kuri meklē uzticamu informāci-
ju par smaržu, ožas maņu, parfimērijas vēsturi un ražošanu.

UDK	 665.57

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100503
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001099946
Skride, Laimonis. Piezīmes par manu dzīves staigājumu 1949-1959 / Laimonis 
Skride ; [autora ilustrācijas] ; sastādītāja Māra Baķe ; redaktore Sanita Dāboli-
ņa ; tulkotāja Irina Smirnova ; Andas Nordenas dizains ; ievads: Andris Skride ; 
anotācija: Artis Pabriks. — [Rīga] : Skrides fonds, 2022. — 164, [3] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, kartes, portreti ; 23 cm. — Vāka noformējumā izmantota Laimoņa 
Skrides 1957. gadā zīmētā Kolimas ainava. — Teksts latviešu valodā, daļa teksta 
tulkota no krievu valodas. — ISBN 978-9934-23-688-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Skrides fonds izdevis Andra Skrides vectēva Imanta Skrides brāļa Laimoņa 
Skrides (1930-2012) dienasgrāmatu un atmiņas par laiku, kas pavadīts, cīnoties pret padomju 
okupāciju, esot mežabrālim Kurzemes puses mežos. Slepus apciemojot savu vecmammu Dzelza-
vā, Laimonis tiek nodots un arestēts. Tālāk seko izsūtījums uz Kolimas apgabalu Sibīrijā, smaga 
un nežēlīga dzīve mūžīgajā sasaluma zonā. Grāmatā iekļautas arī no Sibīrijas sūtītās vēstules nā-
kamajai sievai Ernai. Šis ir stāsts par stipru, patriotisku un nesalaužamu cilvēku, kuru pie dzīves 
tur mīlestība un ilgas pret Latviju un savu bērnības draudzeni Ernu.

UDK	 7.071.1(474.3)+323.282(474.3)+821.174-94

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001098307
Ārstu māja Mežaparkā : Emīla Dārziņa ielā Nr. 11, 1939-2021 / redaktors, grā-
matas kopsavilkuma tulkotājs angļu valodā Pēteris Bankovskis ; fotogrāfs Ansis 
Starks ; ilustrācijas: Hilda Gedzuna, Liene Zemīte, Santa Cera, Sabīne Artamono-
va, Eduards Gailis ; dizains: Ainars Gaidis ; priekšvārds: Uldis un Ineta Mauri-
ņi ; pēcvārds: Zaiga Gaile ; Zaigas Gailes birojs. — [Rīga] : Zaigas Gailes birojs, 
2022. — 227 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, portreti ; 32 cm. — Kopsavilkums 
arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-631-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Ārstu māja Mežaparkā” papildina un noslēdz Mežaparka dzīvoja-
mās mājas pārbūves procesu. Grāmatas idejas autore ir arhitekte Zaiga Gaile, kuru mājas pārbū-
ves laikā ieinteresējis tās pirmo saimnieku ārstu Lūkinu dzimtas stāsts. Grāmatā apkopoti pie-
ejamie vēstures materiāli par ārstu dzimtu 4 paaudzēs, Mežaparka vēstures pārskats, E. Dārziņa 
ielas ēku apraksti, attēlots mājas pārbūves process un interjers. Grāmata ir Zaigas Gailes biroja 
darba atskaites zīme — stāsts par cieņpilnu attieksmi pret garīgo un materiālo nospiedumu, ko 
atstājušas iepriekšējās paaudzes.

UDK	 728.3(474.362.2)(091)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001099082
Liepiņš, Zigmars. Mūzaīka / Zigmars Liepiņš ; redaktore Gundega Blumberga ; 
mākslinieks Ivo Grundulis. — Rīga : Pētergailis, [2022]. — 213, [2] lpp., 32 nenu-
murētas lp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Resurss sagatavots 
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam 
var piekļūt ar QR kodu. — Vāka noformējumā izmantota Jāņa Deinata fotogrāfi-
ja. — ISBN 978-9984-33-550-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Komponists Zigmars Liepiņš, atzīmējot 70. jubileju, sarakstījis atmiņu grā-
matu „Mūzaīka”. Kā raksturo izdevēji, grāmata ir ne vien Latvijā pazīstama komponista stāsts par 
mūziķa gaitu sākumu 17 gadu vecumā, bet arī ieskats lielā Latvijas mūzikas vēstures nogrieznī. 
Šajos mozaīkas gabaliņos gan konservatorija, gan Latvijas estrādes mūzikas pirmie soļi uz starp-
tautiskām skatuvēm, gan Latvijas Nacionālā opera un balets, bet, pirmkārt, mūzikas vide daudzo 
gadu desmitu laikā, komponista laikabiedri, viņam īpašās pilsētas — dzimtā Liepāja, Rīga.

UDK	 78.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099946
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098307
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099082
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793.3  Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 001100312
Degute, Lolita. Dejas pasaulē… / Lolita Degute ; fotogrāfs Edijs Pālens. — [Rīga] : 
Iedvesmas grāmata, 2022. — 166 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9934-550-54-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Grāmatā centos apkopot daudzus dejas veidus, aprakstot un iedziļinoties, 
kāda ir tieši šī deja. Apkopojot informāciju, nemēģināju atklāt neko jaunu, bet vienkopus sakārtot 
informāciju par dejas vēsturi, deju kā kustību, deju kā horeogrāfiju, deju kā dvēseles un emoci-
ju spoguli. Un ar nodomu neliku uzsvaru uz horeogrāfu, deju skolotāju, speciālistu vārdiem un 
uzvārdiem, bet runāju par pašu deju, jo deja ir galvenais tēls šajā grāmatā! Deja nav vienkārši 
kustība mūzikas ritmā, katrai dejai ir sava nozīme, kuru izdzīvojam katrs pa savam, saskaņā ar 
savu būtību”, autore.

UDK	 793.3

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001099316
Āva, Uno. Elmo Saļms uzvarētājs : vīrs, kurš cīnījās par uzvaru XX gadsimtā / 
Uno Āva ; tulkošanas birojs „Valodu koks”. — [Limbažu novads] : [Ingrīda Briede], 
2022. — 39, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Tulkots no igauņu 
valodas. — ISBN 978-9934-9115-0-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sportiskās gaitas Elmo Saļms sāka kā motosportists. Vēlāk, strādādams 
Ādažu kolhozā par šoferi, viņš bija Ādažu motobola komandas uzbrucējs. Septiņdesmito gadu 
sākumā Elmo nolēma startēt sacensībās ar formulu. 1979. gadā Elmo Saļms piedalījās Sociālistis-
ko valstu Draudzības Kausa pirmajā posmā, veiksmīgi startēja PSRS čempionātā un trīs posmu 
kopvērtējumā izcīnīja bronzas medaļu. Šajā gadā Elmo Saļms izcīnīja 1. vietu Dzintara Volgas sa-
censībās, avīzes TRUD balvas izcīņā, kā arī Baltijas un Latvijas čempionātos.

UDK	 796.712.071.2(=511.113)(474.3)

Kopkataloga Id: 001100589
Pimenovs, Einārs. Džudo sarežģīto un daudzveidīgo stāvus cīņas pamattehni-
kas paņēmienu mācīšanās optimizācija 7-12 gadus veciem džudistiem : promo-
cijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai veselības un 
sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē / Einārs Pimenovs ; zi-
nātniskā vadītāja Dr.paed. Andra Fernāte ; konsultants Andris Pimenovs ; recen-
zenti: Dr.habil.paed. Antanas Skarbalius, Dr.med. Anita Villeruša, Dr.paed. Juris 
Grants ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija = Optimisation of Complex and 
Varied Judo Standing Fighting Basic Techniques in Judokas Aged 7-12 : summary 
of the dissertation for the obtainment of the scientific doctoral degree (Ph.D.) 
in the area of health and sport science in the sub-field of sports pedagogics / 
Einārs Pimenovs ; scientific supervisor Dr.paed. Andra Fernāte ; advisors Andris 
Pimenovs ; official reviewers: Dr.habil.paed. Antanas Skarbalius, Dr.med. Anita 
Villeruša, Dr.paed. Juris Grants ; Latvian Academy of Sport Education. — Rīga : 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2022. — 100 lpp. : ilustrācija, tabulas ; 
21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-
9934-520-58-7 (brošēts).
UDK	 796.853.23.015(043.2)

Kopkataloga Id: 001100588
Pimenovs, Einārs. Džudo sarežģīto un daudzveidīgo stāvus cīņas pamattehni-
kas paņēmienu mācīšanās optimizācija 7-12 gadus veciem džudistiem : promoci-
jas darbs zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai veselības un sporta zinātnes 
nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē / Einārs Pimenovs ; zinātniskā vadītāja 
Dr.paed. Andra Fernāte ; darba konsultants Andris Pimenovs ; Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmija. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 264 lp. : dia-
grammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 205.-214. lp.
UDK	 796.853.23.015(043.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100312
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099316
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100589
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100588
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Kopkataloga Id: 001088496
Sports un veselība 1.-3. klasei : mācību līdzeklis / Jānis Buliņš, Aleksandra Čupri-
kova, Irēna Dravniece, Juris Grants, Diāna Krafte, Alīna Kurmeļeva, Inga Liepi-
ņa, Maija Priedīte, Māris Priedītis, Ingus Reniņš, Baiba Smila ; recenzenti: Gunta 
Falka un Uldis Švinks ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 
8,88 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 175,27 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un 
MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — ISBN 
978-9934-597-47-3.
UDK	 796(075.2)

Kopkataloga Id: 001088477
Sports un veselība 4.-6. klasei : mācību līdzeklis / Jānis Buliņš, Aleksandra Čupri-
ka, Juris Grants, Diāna Krafte, Alīna Kurmeļeva, Inga Liepiņa, Renārs Līcis, Maija 
Priedīte, Māris Priedītis, Ingus Reniņš, Andris Rudzītis, Baiba Smila ; recenzenti: 
Gunta Falka un Uldis Švinks ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts iz-
glītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 10,91 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 176,07 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 978-9934-597-48-0.
UDK	 796(075.2)

Kopkataloga Id: 001088508
Sports un veselība 7.-9. klasei : mācību līdzeklis / Jānis Buliņš, Aleksandra Čupri-
ka, Juris Grants, Diāna Krafte, Alīna Kurmeļeva, Inga Liepiņa, Renārs Līcis, Maija 
Priedīte, Māris Priedītis, Ingus Reniņš, Andris Rudzītis, Baiba Smila ; recenzenti: 
Gunta Falka un Uldis Švinks ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts iz-
glītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 10,27 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 176,02 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 978-9934-597-49-7.
UDK	 796(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088496
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088477
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088508
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001098679
Dzejas dienas (2022 : Padure, Latvija). „Saulei austot, rasa gaist” : Dzejas diena 
Padures muižā, 2022. gada 2. jūlijā / ievads: Jānis Lazdāns ; ievadvārdi: Elita Ieva 
Puķe ; vāka ilustrācija: Edmunds Puķe ; vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. — 
Rīga : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 76, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — 
Autori: Uldis Berķis, Zane Grigore, Jans Ikes, Liliāna Kalve, Henita Kupjanska, 
Staņislava Karlsone, Māris Lapiņš, Daiga Medne, Ruta Pakalne, Astrīda Puķe, Eli-
ta Ieva Puķe, Ērika Strole, Anna Kerija Studente, Silvija Šterna, Rota Tesļuka. — 
ISBN 978-9934-30-041-7 (iesiets).
UDK	 82-1(082)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001099257
Everets, Daniels. Valoda — kultūras instruments / Daniels Everets ; tulkotāja 
Ina Druviete ; zinātniskā un literārā redaktore Sanda Rapa ; zinātniskais kon-
sultants Uldis Ivars Jānis Balodis ; vāka dizaina autore Vanda Voiciša. — Rīga : 
Latviešu valodas aģentūra, 2022. — 278 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
274.-278. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Language: the Cultural Tool. — ISBN 978-9934-617-11-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir veltīta valodas kā neaizstājama smadzeņu lingvistiskā darbarī-
ka un unikāla kognitīvā instrumenta attīstībai. Vienlaikus tā ir ļoti personiska, autora pieredzē 
balstīta, un uztverama arī kā cieņas apliecinājums pirahu valodai un kultūrai, līdz ar to arī vi-
sām apdraudētajām pirmiedzīvotāju valodām pasaulē. Grāmata piedāvā skatījumu uz valodas 
cilmi — vai valoda un tās elementi radās pēkšņi vai arī attīstījās pakāpeniski, un kāda iemesla 
dēļ tā noticis.

UDK	 81

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001099402
Kikas Mikas ābece / [uzdevumi]: Lina Matiukaitė ; [ilustrācijas]: Lina Žutautė ; 
no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; sakārtoja Iveta Ikale un Indra Put-
re. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 79 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Kakės Makės elementorius. — ISBN 978-
9934-31-226-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kikas Mikas ābece atslēgs vārtus uz burtu un vārdu valstību, kurā dzīvo visi 
33 latviešu alfabēta burti. Kopā ar Kiku Miku bērns apgūs latviešu alfabēta burtus, iepazīs divska-
ņus, noteiks priekšmetu un dzīvnieku pirmo burtu, noteiks skaņas vārdos, iepazīs rakstītos bur-
tus. Grāmatas vidū būs atrodamas burtu uzlīmes, bet beigās piedāvātas spēles, kas paredzētas 
vārdu darināšanas iemaņu attīstīšanai.

UDK	 811.174(075.2)

Kopkataloga Id: 001099426
Mickeviča, Silvija. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 2. klase : darba burt-
nīca / Silvija Mickeviča, Sandra Zariņa, Linda Krastiņa, Liene Valdmane ; māksli-
niece Anita Ozoliņa ; redaktore Ivetta Sirica. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 
2022.

I [1.] daļa. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-617-13-3 (brošēts).
UDK	 811.174’243(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001098679
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099257
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099402
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099426
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Kopkataloga Id: 001099427
Mickeviča, Silvija. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 2. klase : mācību grā-
mata / Silvija Mickeviča, Sandra Zariņa, Linda Krastiņa, Liene Valdmane, Vineta 
Vaivade ; māksliniece Anita Ozoliņa ; redaktore Ivetta Sirica. — Rīga : Latviešu 
valodas aģentūra, 2022.

I [1.] daļa. — 112 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — „Apstiprinājusi Latvijas Repub-
likas Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-
9934-617-12-6 (brošēts).

UDK	 811.174’243(075.2)

82.0  Literatūra. Literatūrzinātne

Kopkataloga Id: 001099120
Rožkalne, Anita. Brīvie vektori : versija par Gundegu Repši / Anita Rožkalne ; 
recenzenti: Dr.philol. Maija Burima, Dr.philol. Ilva Skulte ; redaktore Dace Spa-
rāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 550, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fon-
da atbalstu. — Gundegas Repšes darbu bibliogrāfija: 503.-[510.] lpp., atsauces 
zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 516.-[541.] lpp. — Kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-595-64-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Anita Rožkalne pie Gundegas Repšes un viņas prozas kopš 90. gadu sākuma 
atgriezusies vairākkārt. Šis apstāklis ļāvis radīt dziļu, plašu un vienlaicīgi niansēs precīzu un pār-
liecinošu ieskatu rakstnieces sarežģītajā personībā, radošajā darbībā un tekstos. „Brīvie vektori” 
ir inovatīvs un aktuāls darbs, tā nozīmīgumu pasvītro gan skaidrā metodoloģiskā pieeja, gan tai 
pašā laikā literāri izsmalcinātais stils. Tādēļ A. Rožkalnes monogrāfija par Gundegu Repši vērtē-
jama kā izcils mūsdienu latviešu literatūrzinātnes sasniegums.

UDK	 821.174(092)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001100415
Korija, Džeina. Katram savi noslēpumi : romāns / Džeina Korija ; no angļu va-
lodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 
[2022]. — 428 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: We All Have Our Secrets. — 
ISBN 978-9934-25-063-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Emīlija pieļauj smagu kļūdu savā mediķes darbā — iespējams, viņas karjera 
ir beigusies. Meklējot patvērumu no sāpēm, Emīlija dodas uz ģimenes māju Vilovmīdā, lai aprau-
dzītu vientuļo tēvu. Liels ir viņas pārsteigums, kad atklājas, ka tēvs ir nolīdzis kopēju — jaunu un 
pievilcīgu francūzieti. Fransuāza ir gandrīz ideāla — lieliski gatavo, uztur māju spodru un nolasa 
katru vecā vīra iegribu. Kaut kas šajā idillē Emīlijai šķiet nepareizs — kopēja savus pienākumus 
veic pārāk izcili un aukstasinīgi. Viņa ir uzradusies no zila gaisa, un viņai nav sertifikāta. Kas gan 
ir šī Fransuāza? Vai Emīlija ir vienkārši greizsirdīga, vai arī viņas aizdomas ir pamatotas?

UDK	 821.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099427
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099120
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100415
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Kopkataloga Id: 001100860
Meils, Pīters. Un atkal Provansa : romāns / Pīters Meils ; no angļu valodas tulko-
jusi Vineta Berga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 223, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Encore Pro-
vence. — ISBN 978-9934-31-224-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Amerikā noilgojies pēc Provansas ainavām, skaņām un smaržām, Pīters Meils 
ir atgriezies iemīļotajās mājās Francijā un, protams, uz karstām pēdām nododas kulinārām bau-
dām — nogaršo slaveno Marseļas bouillabaisse, apmeklē zvaigžņotu Michelin restorānu un ietur 
maltīti bijušajā degvielas stacijā, kas pārveidota par restorānu. Taču ēdiens vēl nav viss, Provansā 
ir tik daudz ko darīt! Šeit var izzināt smaržu gatavošanas noslēpumus „degunu skolā”; noklausī-
ties stāstu par crime passionel, ko reiz kāds greizsirdīgs vīrs pastrādājis pret ciemata jauno mies-
nieku; iepazīties ar klaidoni, kurš nelaiž garām nevienu bēru ceremoniju; uzzināt melno tomātu 
audzētāja padomus dārzkopībā; ļauties dīkas vasaras pēcpusdienas laiskumam. Iespējas ir teju 
bezgalīgas, un rakstnieks aktīvi turpina atklāt vietējās tradīcijas, joprojām aizrautīgi priecājoties 
par Provansas īpašo valdzinājumu.

UDK	 821.111-94+821.111-992

Kopkataloga Id: 001099323
Railija, Lūsinda. Bils un sapņu eņģelis : stāsts / Lūsinda Railija, Harijs Vitekers ; 
Džeinas Rejas ilustrācijas ; redaktore Ilona Ancāne ; tulkojums latviešu valodā: 
Ligita Lanceniece. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 50, [6] lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — Oriģinālnosaukums: Bill and the Dream Angel. — ISBN 978-9934-0-
9926-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bils ar ģimeni nesen ir pārcēlies uz citu dzīvesvietu. Jaunajā mājā naktīs dzir-
dami noslēpumaini trokšņi, tāpēc Bilam rādās biedējoši sapņi. Par laimi, kāds viņu sargā… Sirdi 
sildošs stāsts par to, kā tas, ko iepriekš neesam zinājuši, laika gaitā kļūst par visbrīnišķīgāko 
atklājumu.

UDK	 821.111(417)-93-32

Kopkataloga Id: 001099388
Railija, Lūsinda. Greisa un Ziemassvētku eņģelis : stāsts / Lūsinda Railija un 
Harijs Vitekers ; Džeinas Rejas ilustrācijas ; tulkojums latviešu valodā: Ligita Lan-
ceniece ; redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 50, [6] lpp. : 
ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Grace and the Christmas Angel. — 
ISBN 978-9934-0-9889-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jau rīt būs Ziemassvētki. Eglīte ir izrotāta un dāvanas iesaiņotas. Tomēr jūrā 
plosās spēcīga vētra, un tā neļauj Greisas tēta zvejas kuģītim atgriezties krastā. Par laimi, kāds 
sadzird Greisas lūgšanas…

UDK	 821.111(417)-93-32

Kopkataloga Id: 001100086
Šeflers, Aksels. Pīps un Pūzija / mākslinieks Aksels Šeflers ; [teksts]: Nosy Crow ; 
no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022].

Sniegotā diena. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Pīps un Pūzi-
ja / Aksels Šeflers). — Oriģinālnosaukums: Pip and Posy. Snowy Day. — ISBN 
978-9934-0-9894-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pīpam un Pūzijai ļoti patīk spēlēties sniegā, bet viņi nevar vienoties, kādu 
sniegavīru celt. Šajā jaukajā stāstiņā tu uzzināsi, kā draugi atrisina šo problēmu, lai prieks būtu 
abiem.

UDK	 821.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100860
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099323
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099388
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100086
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001099409
Doda, Kristīna. Zudušo dvēseļu pilsēta : romāns / Kristīna Doda ; no angļu valo-
das tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, 
[2022]. — 475 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Point Last Seen. — ISBN 978-
9934-25-062-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vētras plosītā naktī Ādams Ramsdels no bangojošā okeāna izvelk ievainotu 
sievieti. Ellai nav ne jausmas, kā viņa te nokļuvusi un kur ieguvusi baismīgos nospiedumus uz 
kakla. Pie Ādama rodot patvērumu, Ella pa fragmentam vien sāk atcerēties notikušo. Sieviete 
apjauš, ka viņas prātā noglabāts kāds noslēpums, kas var maksāt dzīvību… Kamēr atmiņa nav 
pilnībā atgriezusies, Ella ar aizdomām uzlūko katru sastapto cilvēku — vai viņš ir draugs vai 
ienaidnieks? Un mazajā pilsētiņā Gotikā ikviens, šķiet, kaut ko noklusē…

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001099747
Auere, Margita. Kaut kas traks! / Margita Auere ; ar Ninas Dullekas ilustrāci-
jām un vāku ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultan-
te Dace Lāže. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 181, [5] lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — (Maģisko zvēru skola / Margita Auere ; 4). — Oriģinālnosaukums: Ab-
gefahren!. — ISBN 978-9984-23-912-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī skola glabā noslēpumus! Tas, kuram palaimējas, iegūst sev labāko draugu 
pasaulē — maģisko zvēru. Zvēru, kas prot runāt. Ja vien viņš pieder tev… Tracis maģisko zvēru 
klasē! Skolotāja mis Kornfīlda pieķer Silasu ļoti nekrietnā rīcība — viņš izspiež pirmklasniekiem 
naudu! Vai zēnu tagad izmetīs no skolas? Bet viņš saņem maģisko zvēru: rupekli Riku, krokodilu 
ar visai smirdīgu muti. Nevar īsti saprast, vai tā ir dāvana vai sods? Un vai krokodilu ņemt līdzi 
klases izbraucienā tiešām ir prātīga ideja.

UDK	 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 001099745
Klings, Marks Uve. Diena, kad tētis pārrunāja kutelīgus jautājumus / Marks Uve 
Klings ; ar Astrīdas Hennas ilustrācijām ; no vācu valodas tulkojusi Signe Viška ; 
literārā redaktore Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 56, 
[6] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Der Tag, an dem Papa ein 
heikles Gespräch führen wollte. — ISBN 978-9984-23-916-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mammai un tētim vajadzīga romantiska nedēļas nogale. Tifānijai tāda vēl 
nav bijusi nepieciešama. Arī Maksim ne. Taču abu māsai Luīzei jau ir 17, un viņa ar draugu pošas 
romantiskā nedēļas nogales pārgājienā. Tādēļ tētis vēlas ar jauniešiem pārrunāt dažus kutelīgus 
jautājumus. Kāpēc mamma izrādās runīgāka par tēti, kāds tam sakars ar peldošiem spermato-
zoīdiem un ceļojošām olšūnām, un kādēļ kaimiņš Jens bez smieklu lēkmes nekad vairs nevarēs 
iespraust rozetē kontaktdakšu — par to lasiet visjautrākajā izzinošajā grāmatā, kas redzēta kopš 
Lielā Sprādziena.

UDK	 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 001100954
Šveicere, Elke. Ziemassvētku runcis : romāns / Elke Šveicere ; no vācu valodas 
tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais nofor-
mējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Krau-
le. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 315, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Der Weihnachtskater. — ISBN 978-9934-29-129-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Veiksmīgajai juristei Laurai, kura nekad nav vēlējusies mājsaimnieces lomu, 
negaidīti nākas parūpēties par trim māsas bērniem. Sākotnēji Laura ir pārliecināta, ka netiks ar 
uzdevumu galā, taču, tā kā viņa māsas bērnus ļoti mīl, Laura ir apņēmusies darīt visu, lai tiem 
dotu vislabākās mājas. Un, it kā jau nebūtu gana grūti, visam pa vidu vēl pieklīst mazs runčuks 
un arīdzan jaunais kaimiņš sāk sagādāt pamatīgas galvassāpes. Taču tad viss mainās, un drīz vien 
tik ļoti pragmatiskā Laura saprot, ka Ziemassvētku brīnums tik tiešām pastāv. Brīnišķīgs Ziemas-
svētku romāns, kas ļauj noticēt mīlestībai.

UDK	 821.112.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099409
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099747
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100954
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Kopkataloga Id: 001099743
Velss, Benedikts. Gandrīz ģeniāls : romāns / Benedikts Velss ; no vācu valodas 
tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā redaktore Dace Lāže ; mākslinieks Tomass 
Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 254, [2] lpp. ; 21 cm. — Resurss 
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: Fast 
Genial. — ISBN 978-9984-23-907-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Man ir sajūta, ka atliek tikai vienreiz ieraudzīt savu tēvu, tikai vienreiz ar 
viņu īsi parunāt, un visa mana dzīve mainīsies.” Neticams, bet patiess stāsts par nabadzīgu un 
ne sevišķi apdāvinātu jaunieti no treilerparka, kurš negaidot uzzina, ka pasaulē nācis mākslīgās 
apaugļošanas ceļā un viņa nekad neiepazītais tēvs ir ģēnijs. Kopā ar labāko draugu un meiteni, 
pret kuru lolo siltas jūtas, viņš vecā ševroletā dodas pāri visai Amerikai, lai meklētu savu tēvu un 
mainītu dzīvi uz labu.

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 001099744
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts lido kosmosā / Ingo Zīgners ; no vācu 
valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 67, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Der kleine Drache Kokosnuss im Weltraum. — ISBN 978-9984-23-906-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pūķītis Kokosrieksts, dzeloņcūka Matilde un aszobu pūķītis Oskars nobrīnās 
ne pa jokam, kad šņākdams un dūmodams pludmalē nolaižas kosmiskais kuģis un no tā izrāpjas 
dīvains, zaļš radījums. Citplanētietis! Mazais ceļotājs ir aizmaldījies izplatījumā, bet viņa lidapa-
rāts — kļuvis nevadāms. Kokosrieksts un viņa draugi ir gatavi svešiniekam palīdzēt, un tā sākas 
neticami piedzīvojumi kosmosā…

UDK	 821.112.2-93-32

821.112.2(494)  Šveiciešu literatūra vācu valodā

Kopkataloga Id: 001099317
Mersjē, Paskāls. Vārdu svars : romāns / Paskāls Mersjē ; no vācu valodas tul-
kojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 463, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Das Gewicht der Worte. — ISBN 978-
9934-31-168-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Vārdu svars” uzdod jautājumu, cik brīvi mēs varam lemt par savu dzīvi, un 
stāsta par brīvību, ko mums dāvā literatūra. Jau kopš bērnības Saimonu Leilandu valdzina va-
lodas. Pret savu vecāku gribu viņš kļūst par tulkotāju un cenšas apgūt tās valodas, kurās runā 
valstīs ap Vidusjūru. No Londonas viņš kopā ar savu sievu Līviju pārceļas uz Triesti, kur viņa ir 
mantojusi grāmatu apgādu. Leilands cer, ka šajā slavenu literātu pilsētā ir atradis ideālo vietu 
darbam — līdz viņa dzīvi satricina ārstu kļūda. Taču izrādās, ka šķietamā katastrofa ir pagriezie-
na punkts, kas ļauj Leilandam sākt jaunu dzīvi.

UDK	 821.112.2(494)-31

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 001100839
Nesbē, Jū. Žurku sala un citi stāsti / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi 
Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 382, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Rotteøya og andre fortellinger. — ISBN 
978-9934-31-234-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pieci stāsti no nākotnes. Laipni lūgti „Žurku salas” pēcpandēmijas Amerikā, 
kur sabiedrības elite gaida, kad to evakuēs no debesskrāpja virsotnes, bet vienkāršo ļaužu masas 
ielās cīnās par izdzīvošanu. Citā stāstā psihologs, kurš vienlaikus ir arī karteļu algots slepkava, 
cenšas glābt kāda bērna dzīvību, vēl citā — divi labākie draugi, kuri iemīlas vienā un tajā pašā 
meitenē, dara visu, lai gūtu uzvaru, un vēl kāds, kurš pēta mūžīgo dzīvi, vienlaikus vēlēdamies 
kaut ko aizmirst un iznīcināt.

UDK	 821.113.5-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099743
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099744
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099317
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100839
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821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001100099
Ветлов, Евгений. Дороги судьбы : стихи / Евгений Ветлов. — Рига : [Zelta 
Rudens Printing], 2022. — 376 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-501-08-1 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001099688
Журавлёв, Сергей. В мире Пикуля. Портреты, миниатюры : историческая 
поэзия, посвящения, лирика, юмор, ирония, сатира / Сергей Журавлёв. — 
Рига : Родина, [2022]. — 32 lpp., 1 nenumurēta lp. ielīme : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — Teksts krievu valodā, daži dzejoļi arī latviešu valodā.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001099657
Журавлёв, Сергей. „Медная бабушка”, Пушкин; Шаляпин в рижском со-
боре : историческая миниатюра, поэзия, ирония, сатира / Сергей Журав-
лёв. — Рига : Родина, [2022]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 
21 cm. — Teksts krievu valodā, daži dzejoļi arī latviešu valodā.
UDK	 821.161.1-3(474.3)+821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001100098
Палагута, Лидия. Струны сердца моего : стихи, песни, пожелания : (из-
бранные) / Лидия Палагута ; художник, дизайнер, редактор: Татьяна Шва-
не. — Рига : Авторское издание, 2022. — 352 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas 
par autori: 6.-7. lpp. — ISBN 978-9934-23-650-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Manas sirds stīgas” ir apkopota dzeja, dziesmas un veltījumi (dze-
jas formā), kas skar dvēseliskas un apgarotas tēmas. Lidijas Palagutas daiļrade ir daudzveidīga. 
Liela daļa dzejas, kā arī dziesmas, rakstītas par garīgām tēmām un atspoguļo iekšējos pārdzīvoju-
mus, tai skaitā pateicību Dievam par mīlestību, slavējot viņu. Daži dzejoļi un veltījumi ir rakstīti 
lūgšanu formā.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001100100
Польская, Ружена. Пятое время года / Ружена Польская ; редактор Оль-
га Бутане ; художник Регина Шафир. — [Rīga] : [Ružena Poļska], [2022]. — 
152 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-565-8 (iesiets).
UDK	 821.161.1-34(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100099
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099688
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099657
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100098
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100100
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821.161.2  Ukraiņu literatūra

Kopkataloga Id: 001099007
Asejevs, Staņislavs. Gaišais ceļš : kādas koncentrācijas nometnes stāsts / Staņis-
lavs Asejevs ; no krievu valodas tulkojusi Tamāra Ringa ; atbildīgā redaktore Ingu-
na Cepīte ; redaktore Rudīte Kalpiņa ; dizains: Elīna Brasliņa. — Rīga : Pētergailis, 
[2022]. — 205, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda atbalstu. — Darba oriģināls ukraiņu valodā, latviski tulkots no 
krievu valodas. — Tulkots no: „Светлий путь”: история одного концлагеря. — 
Oriģinālnosaukums: „Світлий Шлях”: істория одного концтабору. — ISBN 
978-9984-33-554-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc Krievijas iebrukuma Austrumukrainā 2014. gadā rakstnieks un žurnā-
lists Staņislavs Asejevs palika okupētajā Donbasā un ar pseidonīmu Vasins dažādiem medijiem 
rakstīja par tur notiekošo. 2017. gadā prokrieviskās Doneckas „tautas republikas” varas pārstāvji 
viņu nelikumīgi ieslodzīja un divarpus gadus viņš pavadīja „Izolācijā”, kur piedzīvoja necilvēcī-
bu un spīdzināšanu. Šī grāmata ir par ļaunumu, kas iemiesojies „Izolācijā” — slepenā nometnē, 
kas izveidota bijušajā rūpnīcā Doneckā. Ja ļaunumu neapturēs, par tādu nometni var kļūt visa 
Ukraina un arī Eiropa. „Izolācija” nav nejaušība, tā ir sistēmas spogulis, un sistēmai ir konkrēts 
vārds — „krievu pasaule”.

UDK	 821.161.2-94

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001100753
Alksnīte, Kristīne. Es neesmu diena pelēcīga. Es saules klēpī rotaļājos : dzejas 
krājums / Kristīne Alksnīte. — Cēsis : Sava grāmata, 2022. — 99 lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-604-83-6 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001096052
Balodis, Kaspars. Mīļie draugi, pasmaidiet — dzīve mums uz augšu iet! / Kār-
lis Balodis. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss 
(279 lp., PDF) ; 1,15 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 
978-9934-28-060-3 (PDF) ; ISBN 9789934280634 (kļūda).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001100090
Brīdaka, Lija. Varavīksnes loks / Lija Brīdaka ; dizaina un vāka autore Gunta 
Plotka ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 140, [4] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-31-247-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejniecei Lijai Brīdakai šogad, 2022. gada 3. septembrī — 90 gadi. Jaunais 
dzejoļu krājums „Varavīksnes loks” visā savā varavīksnes krāsainībā apkopo L. Brīdakas agrāko 
gadu dzeju, kas daudziem lasītājiem, iespējams, ir zināma un mīļa.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099007
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100753
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096052
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100090
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Kopkataloga Id: 001100250
Butrima, Danuta. teksta uzdevumi par sastapšanos : romāns / Danuta Butrima ; 
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; li-
terārā redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 239, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Vakara romāns ; 2022/9 (279)). — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISBN 9789934291012. — ISBN 978-9934-29-116-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iegādājoties vietas ceļojumā uz Venēciju, matemātikas skolotāja Ieva Zirne 
sirds dziļumos cerēja, ka autobusā plecu pie pleca pavadītais laiks un romantiskais galamērķis 
salabos laulībā radušās plaisas. Viņa neparedzēja ne to, cik sāpinoša izrādīsies divatne ar vīru, 
ne vēl jo vairāk to, ka Čehijā bez naudas un dokumentiem atpaliks no sava autobusa. Tomēr tieši 
šis negadījums Ievu saved kopā ar Mihalu, kurš negribīgi piekrīt sievieti uzņemt savā mašīnā un 
aizvest līdz latviešu tūristu grupas nakšņošanas vietai Veronā.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001099965
Pastore, Luīze. Raiņa ielas cirks / Luīze Pastore ; Ievas Jurjānes ilustrācijas ; re-
daktore Sigita Kušnere ; dizains: Ļoša Muraško. — Rīga : Neputns, [2022]. — 112, 
[13] lpp. (dažas salocītas) : ilustrācijas ; 30 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-601-47-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir stāsts pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem par drau-
dzību, draudzēšanos un spēju atrast kopīgo starp dažādām paaudzēm, mājām, sugām, šķirnēm, 
tautībām, piederībām, nepilnībām, katram saglabājot savu unikalitāti un īpatnības. Tas ir, autores 
vārdiem, „pēc patiesiem notikumiem pilnībā izdomāts stāsts, balstoties uz kādas Latvijas mazpil-
sētas Raiņa ielā redzēto, pieredzēto un dzirdēto, aprunājoties ar vietējiem iedzīvotājiem”.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001099793
Pizāne, Inga. Tas pats izmisums, tikai ar puķēm : dzeja / Inga Pizāne ; mākslinie-
ce Līga Kitchen ; redaktors Artis Ostups. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 
59, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu. — ISBN 978-9984-23-913-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Inga Pizāne pabeigusi dzejas meistardarbnīcas Literārajā Akadēmijā pie J. 
Rokpeļņa un R. Brieža, saņēmusi Ojāra Vācieša prēmiju (2020). Ingas dzeja ir kā iekšupvērsta — 
it kā lasītājs neeksistētu, un šāda intimitāte panāk lielu emocionālo identificēšanos. Tā necenšas 
kaut ko pierādīt, mainīt vai pieprasīt. Autore spēj uzrunāt un pārsteigt ar jūtu vienkāršību un 
patiesumu. Viņas dzejoļi elpo, dzīvo un jūt, tajos apcerīgi un smeldzīgi atainoti trausli meklējumi 
apkārtējā pasaulē un līdzcilvēkos.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001096060
Šmite, Astra. Latviešu tulkotās literatūras saraksts, 1990-2020 / sastādītāja un 
ievada autore: Astra Šmite ; redaktori: Kristaps Kuplais, Ilze Gensberga ; dizains: 
Linda Jeromane. — [Rīga] : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2022]. — 1 tiešsaistes 
resurss (55 lp., PDF) ; 19,52 MB. — ISBN 978-9934-610-19-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Sarakstā iekļauti kā ārzemēs publicētie, tā Latvijas izdevniecībās izdotie tul-
kojumi. Tas parāda, kā mainījies un paplašinājies izdoto tulkojumu valodu klāsts. Ja pagājušā 
gadsimta izskaņā dominēja tulkojumi krievu un vācu valodā un tie bija lasāmi 15 valodās, tad, 
sākoties 21. gadsimtam, situācija krietni izmainījusies, izvirzot priekšgalā tulkojumus angļu valo-
dā un tulkojumu valodām piepulcējot vēl vairāk kā 20 valodas. To vidū arī arābu, korejiešu, hindi, 
maķedoniešu, tamilu, u.c. Visvairāk tulkots angļu, krievu, lietuviešu un vācu valodā.

UDK	 821.174.09+821.174(01)

Kopkataloga Id: 001099796
Šulce, Dzintra. Veiksminieks : romāns / Dzintra Šulce ; redaktore Vija Vāvere ; 
titullapa: Edgara Būmeistera zīmējums. — [Ķekavas novads] : Unda, 2022. — 
162 lpp. : ilustrācija ; 22 cm. — Uz vāka Sergeja Rimaševska (Baltkrievija) glezna 
„No Ēdenes”. — ISBN 978-9984-9897-9-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aldis nesaprot pats sevi. Cenšas sevi attaisnot, baidās atzīties. Visu nelaimju 
cēlonis — neatļauties būt sev pašam. Bailes lemt un rīkoties. Tad sanāk atlikt un atlikt, līdz pēdē-
jam pagriezienam. Cilvēki melo sev, jo pūlas darīt visu, lai no malas viņu dzīve izskatītos labi… it 
kā apkārtējiem būtu svarīgi — kas, ar ko un kā.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100250
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099965
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099793
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096060
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099796
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Kopkataloga Id: 001100308
Vilka, Laura. 64 telpas : noteikti ne luga 64 ainās / Laura Vilka. — [Rīga] : Iedves-
mas grāmata, [2022]. — 131 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-550-55-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autore par savu darbu izsakās šādi: „Ārā ir mēris, ārā mēs neiesim. Paliek 
tikai bezgalīga cīņa mums priekšā. Dzīve kā šaha dēlītis. Liktenis kā roka, kas mūsu lomas vada. 
Divas dzimtas — Baltie un Melnie, kas aizvada savas dienas naidā, līdz beidzot tiek slacītas pir-
mās asinis un intrigas sākas. Vai karā pastāv uzvara, kas ir Dievi un kas galu galā ir īstenais ie-
naidnieks?”.

UDK	 821.174-93-312.9

Kopkataloga Id: 001099320
Vīgante, Dace. Romantiķis : romāns / Dace Vīgante ; redaktore Anda Ogriņa ; 
Vitas Lēnertes vāka un iekšlapu dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 415, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — ISBN 978-9934-31-037-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ātrums, spēks, kaislība, vīrieša prāts un jūtīgums — Dace Vīgante atklājusi 
motorsporta fanātiķi Haraldu Vindinieku, kā arī viņa dzimtas stāstu, kas nesaraujami saistīts ar 
20. gs. notikumiem — no viņa vecvecāku dzīves pirmajā Latvijas valstī, cauri Otrajam pasaules 
karam un padomju laikam līdz jaunās tūkstošgades sākumam. Romāns ir talantīgi uzrakstīta cil-
vēka un laikmeta hronika, kā arī motorsporta tēmas pārliecinošs un oriģināls pieteikums jaunā-
kajā latviešu prozā.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001100068
Zusta, Zane. Ucipuci raksta vēstules : lasi, griez, līmē, spēlējies! / Zane Zusta ; 
redaktore Māra Lazdāne-Avota ; ilustrācijas: Evija Timma-Novika, ArtDesign. — 
[Jūrmala] : Iddea, [2022]. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Uz 1. vāka aploksne ar 
kartona pūcīti. — ISBN 978-9934-8431-2-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Klausīšanās un darbošanās grāmata mazajiem pūcītes Ucipuci faniem. Uci-
puci pirmo reizi mūžā devusies uz vasaras nometni, uz kuru sākumā itin nemaz negribēja braukt. 
Taču pēc atgriešanās pūcītei ir tik daudz skaistu atmiņu par nometnes nedēļu, ka viņa visu rudeni 
raksta vēstules saviem jaunajiem draugiem. Grāmatiņā „Ucipuci raksta vēstules” varēsi ne tikai 
izlasīt visus vēstulēs aprakstītos nometnes piedzīvojumus, bet kopā ar vecākiem arī pagatavot 
visu 16 jauno draugu papīra figūriņas!

UDK	 821.174-93-32

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001099169
Disney Princeses : 12 burvīgi stāsti / Daces Andžānes un Evas Jansones tulko-
jums ; redaktore Antra Jansone ; Disney, Pixar. — Rīga : Story House Egmont, 
[2022]. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: The Ultimate Princess Collection. — ISBN 978-9934-27-114-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Divpadsmit princeses, divpadsmit brīnišķīgi stāsti! Šī burvīgā grāmata aiz-
vedīs tevi aizraujošos ceļojumos — kopā ar princesēm viss ir iespējams! Tu atkal satiksies ar 
Sniegbaltīti, Pelnrušķīti, Salātlapiņu, Mulanu un citām princesēm.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100308
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099320
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100068
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099169
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91  Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi. 
Reģionālā ģeogrāfija

Kopkataloga Id: 001100094
Svaža, Ruta. Ieskaties Latvijā! / Ruta Svaža ; ilustrāciju, vāka un dizaina auto-
re Inga Actiņa ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 24, 
[1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas, kartes ; 29 cm. — ISBN 978-9934-
0-9959-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Ieskaties Latvijā!” ir saistoša informācija par mūsu valsts dabu, kul-
tūru un ievērojamiem cilvēkiem. Bērni varēs izpildīt dažādu veidu uzdevumus un uzzināt, kuras 
ir Latvijas kaimiņvalstis, ka Latvijā ir piecas vēsturiskās zemes, kur var vērot vimbas lecam pāri 
ūdenskritumam, kas aug un dzīvo mežos un pļavās, kad izdota pirmā ābece, kas bija Daugavas 
plostnieki, kur atrodas Dainu skapis, kādas ir latviešu tradīcijas, kura rakstniece ir sarakstījusi 
lugu „Sprīdītis”, kur atrodas Bērnu literatūras centrs, kā ir daba jāsaudzē.

UDK	 913(474.3)(0.053.2)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001088610
Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei : mācību līdzeklis / Aija Biteniece, Evi 
Daga-Krūmiņa, Antra Grūbe, Valdis Klišāns, Aija Kļaviņa, Dzintra Liepiņa, Vilnis 
Purēns, Ilze Šēnberga ; recenzenti: Ineta Amoliņa un Juris Goldmanis ; Valsts iz-
glītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tieš-
saistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 48,34 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 
212,89 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mā-
cību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 
„Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — ISBN 978-9934-597-14-5.
UDK	 94(075.2)+94(474.3)(075.2)

Kopkataloga Id: 001088907
Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei : mācību un metodiskais līdzeklis / Ine-
ta Bauere, Ēvalds Kārkls, Vladislavs Malahovskis, Ārija Melne, Aina Pauliņa ; re-
cenzenti: Gunita Putroma un Juris Goldmanis ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta 
arhīva datne, ZIP) ; 17,22 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 185,70 KB). ZIP — 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 978-9934-540-64-6.
UDK	 94(072)+94(474.3)(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100094
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088610
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088907
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94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001089802
Ir Latvija. Ir Latvija brīva (2021 : Rīga, Latvija). Ir Latvija. Ir Latvija brīva : 
izstādes katalogs = There is Latvia. There is a Free Latvia : exhibition catalogue / 
grāmatas sastādītāji: Meldra Usenko, Antra Mazūra, Ainārs Lerhis ; [priekšvār-
di]: Egils Levits, Māra Sprūdža ; zinātniskais redaktors Ainārs Lerhis ; literārā 
redaktore Inga Kanasta-Zabarovska ; angļu tekstu redaktore Justīne Lība Elferte ; 
tulkotājs Aivars Mazzariņš. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais arhīvs, [2021]. — 550, 
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 23×25 cm. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-836-10-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atzīmējot Latvijas valsts atzīšanas „de iure” simtgadi, Rīgas Sv. Pētera baznī-
cas pārvalde sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu veidoja izstādi „Ir Latvija. Ir Latvija brīva”. 
Izstāde tika atklāta 2020. gada novembrī un bija skatāma līdz 2021. gada augustam. Šajā katalo-
gā iekļauti izstādes dokumenti, kas atklāj mūsu zemes sarežģīto vēsturi, lomu un vietu Eiropā, 
atspoguļo nācijas veidošanos un Latvijas valsts izveidi. Dokumenti parāda, kas notiek, ja valsts 
zaudē neatkarību — visaptverošas represijas, mērķtiecīgi iznīcina tās pilsoņu dzīves, valodu un 
kultūru, apslāpē domas un gribas brīvību.

UDK	 94(474.3)”19”(083.824)

Kopkataloga Id: 001099798
Purēns, Vilnis. Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei : mācību grāmata / Vilnis 
Purēns. — Rīga : RaKa, [2022]. — 236 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabu-
las ; 30 cm. — Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
2022. gadā. — ISBN 978-9984-46-450-3 (brošēts).
UDK	 94(474.3)(075.2)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://instagram.com/lnb.lv
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089802
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001099798
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