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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

Kopkataloga Id: 001104606
Latvijas Avīzes Gadagrāmata / sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Arta 
Ciša. — Rīga : Latvijas Mediji, 2022.

2023. — 188, [4] lpp. : ilustrācijas, tabulas, portreti ; 20 cm. — Rakstu autori: 
Andris Ģērmanis, Anita Pirktiņa, Daiga Zute, Mārīte Gailīte, Avita Jasliņa, Ro-
mija Andersone, Anda Hailova, Gunta Lūse, Alise Lūse. — Bibliogrāfija dažu 
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-29-103-6 (brošēts).

UDK	 (058)(474.3)

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001105459
Saifutdinov, Farid. Development and Testing of the Digital Twin Concept as a 
Process Data Store in Ground Traffic Control Systems at Airports : doctoral the-
sis to obtain the scientific degree doctor of science in engineering scientific area 
„Civil engineering and transport” scientific subarea „Telematics and logistics” / 
Farid Saifutdinov ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Jurijs Tolujevs ; Transport 
and Telecommunication Institute. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2021. — 
135 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 117.-
130. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 004.94:656.73(043)

Kopkataloga Id: 001105463
Saifutdinov, Farid. Digitālo dvīņu koncepcijas izstrāde un testēšana kā procesu 
datu noliktava lidostu virszemes satiksmes vadības sistēmās : promocijas dar-
ba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai būvniecības un transpor-
ta inženierzinātnēs, apakšnozare — telemātika un loģistika = Development and 
Testing of the Digital Twin Concept as a Process Data Store in Ground Traffic 
Control Systems at Airports : summary of the promotion work to obtain the sci-
entific degree doctor of science in engineering scientific area „Civil engineering 
and transport” scientific subarea „Telematics and logistics” / Farid Saifutdinov ; 
zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Jurijs Tolujevs ; oficiālie recenzenti: Dr.ing. 
Klaus Richter, Dr.sc.ing. Egils Ginters, Dr.habil.sc.ing. Igors Kabaškins ; Transpor-
ta un sakaru institūts. — Rīga : Transporta un sakaru institūts, 2021. — 56 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 004.94:656.73(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105459
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105463
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02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 001102849
IFLA. IFLA vadlīnijas bibliotēku pakalpojumiem bērniem vecumā no 0 līdz 18 ga-
diem / izstrādājusi IFLA Bibliotēku pakalpojumu bērniem un jauniešiem sekcija ; 
Carolynn Rankin redakcijā ; tulkojums latviešu valodā: Latvijas Nacionālā bib-
liotēka ; [tulkojuma] redaktores: Māra Jēkabsone, Madara Freivalde, Inese Kazā-
ka. — [Rīga] : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (26 lp., 
PDF) : ilustrācija ; 391,33 KB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 25.-26. lp. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: IFLA Guidelines for Library Services to 
Children aged 0-18.

A n o t ā c i j a :  Šīs vadlīnijas iedrošina un veicina efektīvu bibliotēku pakalpojumu izstrādi 
bērniem ar visdažādākajām spējām, sniedzot ieteikumus starptautiskajai bibliotēku kopienai par 
bērnu vajadzībām un tiesībām uz informāciju, rakstpratību un lasīšanu. Iecere ir palīdzēt publis-
kajām bibliotēkām ieviest augstas kvalitātes pakalpojumus bērniem digitālajā laikmetā un atzīt 
bibliotēkas mainīgo lomu mūsdienu sabiedrībā.

UDK	 027.625(083.74)

08  Jaukta satura krājumi. Kolektīvi darbi

Kopkataloga Id: 001104739
Tāvu zemes kalendars : kulturvēsturiska un literara godagrōmota / sastōdeitōji 
un redaktori: J. Eļksnis, V. Unda ; astronomiskās ziņas kalendārijā: Ilgonis Vilks ; 
vāku dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 
2022.

2023, 33. (84.) goda gōjums. — 273 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — Autori: Pīters Akuls, Vilma Auziņa, Andrejs Bilinskis, Dzidra Bruz-
gule, Veiskups Jōņs Cakuls, Vilhelms Delvers, Alberts Eiduks, Veronika Grišā-
ne, Laimdota Ivanova, Valentīna Kaša, Leopolds Keirāns, Jelizaveta Kopilova, 
Marija Labanovska, Lilija Limane, Genovefa Melne, Pīters Poļaks, Leonards 
Rakickis, Josifs Ročko, Romons Spaitāns, Jōņs Svenčs, Zigurds Sviķis, Anna 
Tihomirova, Jūlijs Trōps, Pīters Turkopuls, Ieva Unda, Juris Urtāns, Viktors 
Vonogs, Antonija Zariņa (Piļka), Valentīna Mekša. — Daiļliteratūras autori: 
Leontīne Apšeniece, Ilze Keiša, Rūdolfs Linužs, Vilis Mileiko, Leonards Rakic-
kis, Oskars Seiksts, Romons Spaitāns, Jūlijs Trops, Ernests Vilcāns, Voldemārs 
Vogulis. — „ISSN 1407-2068”—Uz 1. vāka. — Rēzeknes-Aglyunas diecezes go-
reidznīku sarokstu sastōdējis Raimonds Krasinskis: 259.-269. lpp. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-
9984-29-361-5 (brošēts).

UDK	 088(474.38)(059)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001106765
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris / Rasa Dmuchovskiene ; tulkojusi Iveta 
Ikale ; ilustrējušas Jurgita Juškaite-Jakaitiene un Neringa Daumantaite. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022].

Cik jauka diena! : atjaunojamā grāmata : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 14 
nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm + flomas-
ters plastikāta ietverē. — (Zaķēns Ziķeris). — Oriģinālnosaukums: Kiškutis 
Mikutis. Gera diena. — ISBN 978-9934-31-332-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī ir neparasta Zaķēna Ziķera darbošanās grāmata. Visu, ko tu grāmatas lapās 
zīmēsi vai rakstīsi ar tai pievienoto marķieri, varēsi pavisam viegli notīrīt un pēc tam zīmēt no 
jauna. Arī uzlīmes ir lietojamas vairākkārt — tās jebkurā laikā var atlipināt un atkal pielipināt. 
Īsta atjaunojamā grāmata, kuras aizraujošos uzdevumus var veikt atkal un atkal!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001102849
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104739
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106765
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Kopkataloga Id: 001106758
Dzīvnieku mazuļi : zīmējumu grāmata / no vācu valodas tulkojusi Sinda Krasti-
ņa ; vāka dizains: Irina Gilgena ; ilustrācijas rokdarbu lapās: Mia Štaingrēbere. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm + koka 
irbulītis. — ISBN 978-9934-29-062-6 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Atklāj brīnumaino dzīvnieku mazuļu pasauli, ar irbulīti atbrīvojot arvien jau-
nas krāsas un attēlus! Tev palīdzēs krāsainās līnijas un attēlu kontūras. Tu vari arī ļaut iztēlei vaļu 
un radīt pavisam jaunus zīmējumus un rakstus.

UDK	 087.5+591.35(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001107347
Enchantimals : krāso un līmē! : krāsojamā grāmata. — Rīga : Story House Egmont, 
[2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Enchantimals. — ISBN 978-9934-27-208-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izkrāso jaukās meitenes, kas mīt burvīgajā Enchantimals pasaulē! Kad krāsu 
darbi paveikti, steidz rotāt lappuses ar uzlīmēm.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001106741
Es mācos izkrāsot / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

(Spainītis un lāpstiņa). — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bez 
lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Mes tout premiers coloriages. Yel-
low cover (bucket & spade). — ISBN 978-9934-31-059-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa ir paredzēta mazuļiem, kam tikko radusies interese par izkrāsoja-
miem attēliem. Īpaši simboli — zīmulīši — katrā lappusē norāda, kādu krāsu izvēlēties. Mācīties 
krāsot būs pavisam viegli, jo attēlus ierobežo platas kontūrlīnijas. Lai grāmatiņa top krāsaina un 
sagādā prieku mazajiem māksliniekiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001106744
Es mācos izkrāsot / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

(Svētku torte). — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistis-
ka satura. — Oriģinālnosaukums: Mes tout premiers coloriages. Blue cover 
(birthday cake). — ISBN 978-9934-31-061-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa ir paredzēta mazuļiem, kam tikko radusies interese par izkrāsoja-
miem attēliem. Īpaši simboli — zīmulīši — katrā lappusē norāda, kādu krāsu izvēlēties. Mācīties 
krāsot būs pavisam viegli, jo attēlus ierobežo platas kontūrlīnijas. Lai grāmatiņa top krāsaina un 
sagādā prieku mazajiem māksliniekiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001106748
Es mācos izkrāsot / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

(Traktors). — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska 
satura. — Oriģinālnosaukums: Mes tout premiers coloriages. Green cover 
(tractor). — ISBN 978-9934-31-060-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa ir paredzēta mazuļiem, kam tikko radusies interese par izkrāsoja-
miem attēliem. Īpaši simboli — zīmulīši — katrā lappusē norāda, kādu krāsu izvēlēties. Mācīties 
krāsot būs pavisam viegli, jo attēlus ierobežo platas kontūrlīnijas. Lai grāmatiņa top krāsaina un 
sagādā prieku mazajiem māksliniekiem!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106758
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107347
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106741
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106744
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106748
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Kopkataloga Id: 001106751
Es mācos izkrāsot / tulkojums un izdevums latviešu valodā: Zvaigzne ABC. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

(Vardīte). — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Bez lingvistis-
ka satura. — Oriģinālnosaukums: Mes tout premiers coloriages. Red cover 
(frog). — ISBN 978-9934-31-058-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa ir paredzēta mazuļiem, kam tikko radusies interese par izkrāsoja-
miem attēliem. Īpaši simboli — zīmulīši — katrā lappusē norāda, kādu krāsu izvēlēties. Mācīties 
krāsot būs pavisam viegli, jo attēlus ierobežo platas kontūrlīnijas. Lai grāmatiņa top krāsaina un 
sagādā prieku mazajiem māksliniekiem!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001106698
Gatavojamies Ziemassvētkiem : griez, līmē, krāso / teksti: Lēna Štaininfelde, 
Laura Tellere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2022]. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — „Mana rokdarbu grāmata”—Uz vāka. — 
Oriģinālnosaukums: Mein Bastelbuch Weihnachten. — ISBN 978-9934-29-112-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izgatavo pats savus Ziemassvētku rotājumus, izveido neparastus dāvanu 
iesaiņojumus un risini aizraujošas Ziemassvētku mīklas! Košā Ziemassvētku grāmata piedāvā 
daudz radošo uzdevumu un aktivitāšu, kas būs lieliska izklaide Ziemassvētku laikā. Tev palīdzēs 
ziemeļbrieži un Ziemassvētku vecītis.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001107339
Hot Wheels. — Rīga : Story House Egmont, [2022].

Monster Trucks krāsojamā grāmata. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Hot Wheels Monster Trucks. — ISBN 978-9934-27-207-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāso milzu auto un liec lietā uzlīmes, veidojot sacīkšu ainas.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001107550
Kas patīk kucēnam? : ar dažādiem taustes elementiem / [ilustrācijas]: Gabriel 
Cortina ; tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 10 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: What Does Puppy Like?. — ISBN 978-9934-27-118-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Uzzini, kas kucēniem rada vislielāko prieku! Skraidīšana, spēlēšanās, ērts 
grozs gulēšanai… Šajā jaukajā grāmatiņā atradīsi daudz sirsnīgu zīmējumu ar dažādiem taustes 
elementiem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001107361
Ķepu patruļa : ziemīgi uzdevumi ar uzlīmēm / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redakto-
re Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-27-195-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Piedzīvojumu līča iemītnieki gatavojas Ziemassvētkiem, un Ķepu patruļas 
kucēni ir patīkami satraukti par svētku tuvošanos. Liec lietā uzlīmes, lai izdaiļotu debesis ar 
skaistām sniegpārslām.

UDK	 087.5+791-57

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106751
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106698
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107550
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107361
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Kopkataloga Id: 001107352
L.O.L. Surprise!. — Rīga : Story House Egmont, 2022.

Ziemas ballīte : krāso un līmē!. — 16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: L.O.L. Surprise!. — ISBN 978-9934-27-105-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai esi gatava ziemas ballītei kopā ar savām L.O.L. draudzenēm? Sameklē 
krāsošanas piederumus, ielej tasītē karstu kakao, un lai sākas svētki.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001105565
Laiks Ziemassvētkiem : jautras aktivitātes un uzlīmes / māksliniece Lora Čem-
berlina ; Džeimsa Fīniksa teksts ; no angļu valodas tulkojusi Skaidrīte Naumo-
va. — Rīga : Madris, [2022]. — 16 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
27 cm. — ISBN 978-9984-31-053-4 (brošēts) ; ISBN 9789984310657 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Ziemassvētki ir brīnišķīgi! Sagaidot šo svētku laiku, grāmata piedāvā dažādas 
jautras aktivitātes ar uzdevumiem un spēlēm. Labākos Ziemassvētkus bērniem sagādās vairāk 
nekā 50 uzlīmes un izspiežamie attēli.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001107375
Lielie Ziemassvētku uzdevumi : vairāk nekā 60 krāšņu darbiņu / tulkojusi Dace 
Andžāne ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 
64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-27-
203-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pavadi laiku no Ziemassvētkiem līdz Jaungadam, risinot aizraujošus uzdevu-
mus! Ziemeļbrieži, zvaniņi, sniegavīri un dejojoši rūķi — tevi gaida plašā Ziemassvētku pasaule! 
Asini prātu, meklējot atšķirības, ceļojot labirintos, savienojot punktus uz pildot citus uzdevumus! 
Būs jautri!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001107356
Peppa Pig / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2022].

Ziemas prieki : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — „Peppa Pig created by Mark Baker 
and Neville Astley”—Iespiedziņās. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Peppa Pig. — ISBN 978-9934-27-197-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cūciņa Pepa steidz apaut slidas. Draugi viņu jau gaida. Izkrāso viņu ziemas 
piedzīvojumus un rotaļājies ar jaukajām uzlīmēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001107365
Princeses / Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022].

Krāso kopā ar Sniegbaltīti!. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Princess 
Colouring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-198-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Sniegbaltītei un viņas draugiem rūķīšiem šajā jaukajā grāmatā! 
Kad attēli izkrāsoti, steidz tos izrotāt ar uzlīmēm.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107352
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105565
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107375
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107356
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107365


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 21, 1.–15. novembris

6

Kopkataloga Id: 001107370
Savāda pasaule : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojis Kristaps Baķis ; re-
daktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenu-
murētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Strange World Colouring Book. — ISBN 
978-9934-27-164-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dodies piedzīvojumā uz nezināmu un bīstamu zemi, kurā fantastiskas būtnes 
sastopas ar leģendārajiem Kleidiem! Šīs ģimenes savstarpējās domstarpības draud izjaukt svarī-
gu misiju. Lai aizraujoša izklaide, krāsojot un rotaļājoties ar uzlīmēm.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001107319
Vāģi : izkrāso aši! : ar uzlīmēm / Disney, Pixar. — Rīga : Story House Egmont, 
[2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Cars Colouring Book with Stickers. — 
ISBN 978-9934-27-196-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Zibenim Makvīnam, Metriņam un citiem vāģiem šajā aizraujo-
šajā grāmatā, kur sacīkšu auto, riepām kaucot, aši traucas pa trasi! Sameklē savus iecienītākos 
krāsošanas piederumus un ķeries pie darba. Kad attēli izkrāsoti, rotā tos ar uzlīmēm.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001106761
Vienradži : zīmējumu grāmata / no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; vāka 
dizains: Irina Gilgena ; ilustrācijas rokdarbu lapās: Mia Štaingrēbere. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2022]. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm + koka irbulī-
tis. — ISBN 978-9934-29-063-3 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Atklāj maģisko vienradžu un citu brīnumaino būtņu pasauli, ar irbulīti atbrī-
vojot arvien jaunas krāsas un attēlus! Tev palīdzēs krāsainas līnijas un attēlu kontūras. Tu vari arī 
ļaut iztēlei vaļu un radīt pavisam jaunus zīmējumus un rakstus.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107370
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106761
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001106421
Deivisa, Simona. Montesori mazulis : dzīves pirmais gads : ceļvedis vecākiem 
mazuļu audzināšanā ar mīlestību, cieņu un izpratni / Simona Deivisa un Džani-
fa Uzodika ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; atbildīgā redaktore Līva 
Kukle ; zinātniskā redaktore Zane Baltgaile ; literārā redaktore Solvita Velde. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 287, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 280. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 282.-[288.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The 
Montessori Baby. — ISBN 978-9934-29-136-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Balstoties Marijas Montesori izstrādātajos principos, grāmatā atklāts, kā ar 
mīlestību, izpratni un pārsteidzošu miera sajūtu audzināt mazuli no dzimšanas līdz gada vecu-
mam. Tā palīdzēs jaunajiem vecākiem rast atbalstu, kas viņiem nepieciešams, mācoties audzi-
nāt bērnu ar mīlestību un cieņu. Soli pa solim grāmata parādīs pieaugušajiem, kā nesteigties un 
atrast tempu, kas būs piemērots tieši viņu bērniem, kā palīdzēt mazulim uzticēties sev pašam, 
apkārtējai videi un vecākiem, kā kļūt par prasmīgu novērotāju un atpazīt, ko bērns vēlas pateikt, 
kā arī kā iemācīt bērnam pašpietiekamību un izziņas vēlmi.

UDK	 159.922.7

Kopkataloga Id: 001106838
Indu Puri. Pasažieris : ārpus rāmjiem / Indu Puri ; vāka dizaina izstrāde: Lelde 
Bērziņa. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 207 lpp. : ilustrācija ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-30-051-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Līdz ar redzējuma maiņu tu pārskatīsi it visu: attiecības, nodarbošanos, inte-
reses, tos cilvēkus, ar kuriem komunicē. Kad iekāp vilcienā, tu arvien vairāk attālinies no tā, kāds 
tu reiz biji iepriekš, tāpēc esi gatavs dzirdēt tādus jautājumus kā „Kāpēc tev nepietiek ar to, kas 
tev jau dzīvē ir?”, „Kas ar tevi notiek, es tevi vairs nepazīstu!”, „Vai tev tas viss ir vajadzīgs?”. Līdz 
vienā brīdī arī tu sev sāksi uzdot šos jautājumus. Šīs pārmaiņas ir pavisam dabiskas, tomēr prāts 
cenšas ņemt virsroku, parādās bailes zaudēt kontroli un ierasto vidi. To, kura ir tik pierasta un 
zināma. Tu nevari uzsākt ko jaunu, nepieņemot pārmaiņas.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 001106728
Roze, Gundega. Dimanti tavā pagalmā : dodies tālāk, meklē dziļāk un atrodi ap-
slēptos dārgumus — savus talantus, neapgūtās iespējas un jaunus apvāršņus / 
Gundega Roze ; vāka un grāmatas dizains: Gundega Ozoliņa ; literārā redaktore 
Vija Stepiņa-Baikova. — Rīga : Avantis Publishing, 2022.

2. grāmata. — 261, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
8687-4-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jaunā grāmata aicina doties jaunā ceļojumā — lai radītu savus notikumus un 
savas uzvaras. Lai pamostos dzīvei, kas kā vērtīgs dārgakmens spīd spoži vispirms jau tev pašai 
par prieku. Grāmatā apkopoti praktiski padomi un autores personīgas slejas, kas iedrošina doties 
jaunā izaugsmes ceļā. „Dimanti tavā pagalmā” 2. grāmata ir simbolisks turpinājums pirmajam 
izdevumam, kas 2017. gadā kļuva par Latvijas bestselleru un populārāko vietējā satura dzīvesstila 
grāmatu sievietēm.

UDK	 159.922.1-055.2(035)+305-055.2(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106421
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106838
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106728
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001105554
Bērni Bībelē : izkrāsojamā Bībele. — [Rīga] : Patmos, [2022]. — 23 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Izkrāsojamā Bībele). — Tulkots no krievu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Дети в Библии. — ISBN 978-9934-548-70-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kains, Īzaks, Jēkabs un Ēsavs, Jāzeps, Mozus, Mirjama, Samuēls un vēl dau-
dzi citi Bībeles ļaudis, kā jau mēs visi, reiz bija bērni. Tieši viņus jaunākie grāmatu draugi varēs 
iepazīt šajā grāmatiņā.

UDK	 27-236.5(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001106779
Iesim un darīsim visus par mācekļiem! : lūgšanu nedēļas lasījumi / Teds Vilsons, 
Anna Galeniece [un vēl 7 autori] ; Septītās dienas Adventistu Baznīca. — [Rīga] : 
Patmoss, 2022. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ([Vispasaules adventistu lūgša-
nu nedēļas lasījumi] ; [2022]). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-548-82-6 (brošēts).
UDK	 27-584.5

Kopkataloga Id: 001105550
Jēzus līdzības : izkrāsojamā Bībele. — [Rīga] : Patmos, [2022]. — 23 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Izkrāsojamā Bībele). — Tulkots no krievu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Притчи Иисуса. — ISBN 978-9934-548-71-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Līdzība par sējēju, līdzība par nezālēm, līdzība par apslēpto mantu un līdzība 
par diviem aklajiem ir tikai dažas no Jēzus līdzībām, kuras mazie grāmatu draugi varēs iepazīt 
šajā krāsojamajā grāmatiņā. Vecākiem tā ir brīnišķīga iespēja atklāt bērniem Bībeli, kopā izlasot 
katru no zīmējumos attēlotajām līdzībām.

UDK	 27-317.3(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001105494
Melheims, Ričs. Dievs pidžamā : piecas vienkāršas darbības, kas satuvinās tavu 
ģimeni gan ar Dievu, gan savstarpēji / Dr. Ričs Melheims ; tulkojusi Māra Zviedre ; 
vāka dizains: Jānis Esītis ; priekšvārds: Ivars Jēkabsons. — Rīga : Gesta, 2022. — 
214 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 201.-206. lpp. — Tulkots no angļu va-
lodas. — Oriģinālnosaukums: Holding Your Family Together. — ISBN 978-9934-
9115-1-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  R. Melheima grāmata stāsta par pieciem soļiem īpašajam vakara laikam mā-
jās, ģimenē un ikvienam. Tās vēstījums nav tikai stāsts, tajā ir apkopotas dzīves gudrības un in-
formācija par ģimenes saskarsmes garīgajiem un psiholoģiskajiem aspektiem. Autors piedāvā 
gatavu piecu soļu plānu, kā satuvināt ģimeni, un ceļu, kā ik vakaru to veidot veselīgu, laimīgu, 
drošu un dievbijīgu. Izmantojot šo plānu, ikkatrs varēs veidot ģimeni par vietu, kuru bērni kādu 
dienu raksturos kā jautrības, drošības, atbalsta, mīlestības, gudrības un miera salu.

UDK	 27-584

Kopkataloga Id: 001106802
Mozga, Stanislavs. Kristus un baznīca : īss apoloģētisks apcerējums / Staņislavs 
Mozga. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. — 51 lpp. : port-
rets ; 18 cm. — Ziņas par autoru: 48.-50. lpp. — ISBN 978-9984-29-362-2 (iesiets).
UDK	 27-285.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105554
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106779
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105550
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105494
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106802


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 21, 1.–15. novembris

9

Kopkataloga Id: 001105523
Timms, Alberto. Mūžīgā dzīvība: par nāvi, miršanu un nākotnes cerību : Bībeles 
studiju materiāls 2022. gada 4. ceturksnim / Alberto Timms. — Rīga : [Septītās 
dienas Adventistu baznīca], [2022]. — 102, [1] lpp. ; 20 cm. — (Bībeles studiju 
materiāls ; 2022 oktobris, novembris, decembris). — Tulkots izdevums. — Oriģi-
nālnosaukums: On Death, Dying, and the Future Hope.
UDK	 27-277

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105523
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001100678
Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas (2021 : 
Rīga, Latvija). XI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Izaicinājumu un 
iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” = XI International Scientific 
Conference „Time of Challenges and Opportunities: Problems, Solutions and Per-
spectives” : 13-15 May 2021, Riga = XI Международная научно-практическая 
конференция „Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, пер-
спективы” / Baltic International Academy, College of Accounting and Finance ; 
[un vēl 6 institūcijas]. — Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2021. — 1 tieš-
saistes resurss (453 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,86 MB. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts un anotācijas latviešu, angļu vai krievu valo-
dā. — ISBN 978-9984-47-229-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājumā apkopoti studentu, maģistrantu, doktorantu, maģistru un 
doktoru konferencē nolasīties referāti. Konferencē piedalījās referenti no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas, Kipras, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Kazahstānas, Azerbai-
džānas, Indijas, Ēģiptes. Krājumā iekļauti raksti, kuros iztirzāta ekonomikas, uzņēmējdarbības, 
finanšu, tiesību zinātnes, pedagoģijas, psiholoģijas, kulturoloģijas, filoloģijas, mākslas un dizaina 
problemātika.

UDK	 3(062)

Kopkataloga Id: 001100653
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). Krī-
zes Latvijas sabiedrībā socioloģisko un dzīvesstāstu pētījumu perspektīvā : 80. 
Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference, 2022. 4. marts : tēžu 
krājums / sastādītājas un zinātniskās redaktores: Ilze Koroļeva, Māra Zirnīte ; 
literārā redaktore Arta Jāne ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas in-
stitūts. — [Rīga] : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (20 lp., PDF) ; 363,40 KB. — Bibliogrāfija dažu tēžu beigās. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-506-65-9 (PDF).
UDK	 303.686(474.3)+929(474.3)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001100662
New Challenges in Economic and Business Development (14 : 2022 : Rīga, 
Latvija). New Challenges in Economic and Business Development / organised by 
Faculty of Business, Management and Economics. University of Latvia. — Riga : 
University of Latvia, 2022.

2022, Responsible Growth : international scientific conference, May 13, 2022, 
Riga, University of Latvia : proceedings. — 1 tiešsaistes resurss (275 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 6,00 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
ISBN 978-9934-23-660-0 (PDF).

UDK	 33(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100678
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100653
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100662
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Kopkataloga Id: 001100642
Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai (16 : 2021 : Daugavpils, Latvija). 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 
2021” materiāli (2021. gada 15.-16. oktobris) = The Materials of the International 
Scientific Conference „Social Sciences for Regional Development 2021” (15th-16th 
October, 2021) / zinātniskais redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; atbildīgā par iz-
devumu Viktorija Šipilova ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte, 
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitā-
tes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2022.

III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zināt-
ņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = Part III 
[3rd], Issues of Economics : proceedings of the international scientific confe-
rences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. — 1 tiešsaistes 
resurss (142 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,52 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — „ISSN 2255-8853”—Datnes 2. lp. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi lat-
viešu, angļu vai krievu valodā. — ISBN 9789984149608 (kļūda).

UDK	 33(062)

338.5  Cenas. Cenu veidošanās. Izmaksas

Kopkataloga Id: 001100692
New Facts on Consumer Price Rigidity in the Euro Area / Erwan Gautier, Cristi-
na Conflitti, Riemer P. Faber, Brian Fabo, Ludmila Fadejeva, Valentin Jouvanceau, 
Jan-Oliver Menz, Teresa Messner, Pavilos Petroulas, Pau Roland-Blanco, Fabio 
Rumler, Sergio Santoro, Elisabeth Wieland, Hélène Zimmer ; Latvijas Banka. — 
Riga : Latvijas Banka, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (104 lp., PDF) ; diagrammas, 
tabulas ; 4,41 MB. — (Working Paper / Latvijas Banka ; 2022/3). — Virstitulā: Lat-
vijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 47.-50. lp. un zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-578-44-1 (PDF).
UDK	 338.5(4)(047)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001100699
Digitālais pirkuma objekts : patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertais re-
gulējums saistībā ar 2019. gada patērētāja pirkuma direktīvu ieviešanu : mono-
grāfija / Vadima Mantrova zinātniskajā redakcijā ; autoru kolektīvs: Vadims Man-
trovs, Jānis Kārkliņš, Arnis Buka, Irēna Barkāne, Zanda Dāvida, Salvis Kārklis, 
Kristaps Silionovs ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Rozenfelds, Dr.iur. Zane Pētersone, 
Dr.iur. Jānis Kubilis ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: 
Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(117 lp., PDF) ; 1,21 MB. — Bibliogrāfija: 112.-116. lp. un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
866-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija sagatavota kā mācību materiāls un vienlaikus kā zinātniski 
praktisks komentārs jaunā Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) regulējuma izpratnei. 
Monogrāfija satur ziņojumu par rīcībpolitikas ietekmi. Tā kā jaunais PTAL regulējums aptver da-
žādus patērētāja pirkuma aspektus, šīs monogrāfijas mērķis nav aplūkot šo regulējumu kopumā, 
bet uzmanību veltīt tieši digitālā pirkuma objektam un tā regulējumam.

UDK	 346.548(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100642
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100692
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100699
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Kopkataloga Id: 001105351
Lenārtss, Kūns. Eiropas Savienības tiesas interpretācijas metodes / Kūns Le-
nārtss, Hosē A. Gutjeress-Fonss ; tulkojums no franču valodas Inetas Ziemeles 
zinātniskā redakcijā ; tulkotāji: Kristaps Bērziņš, Inese Kurme, Ritvars Lācis, 
Aleksandrs Petrovs, Ainārs Freimanis ; tulkojuma juridiskā redaktore Signe Te-
rihova ; mākslinieciskais noformējums: M. Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģen-
tūra, 2022. — 221 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 180.-221. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Oriģinālnosaukums: Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice 
de l’Union européenne. — ISBN 978-9934-621-00-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas tulkojuma latviešu valodā publicēšana ir pienesums ne tikai Eiro-
pas Savienības tiesību zināšanu stiprināšanā Latvijā, bet tā sniedz ieguldījumu arī Latvijas tiesī-
bu teorijas modernizēšanā. Grāmatā ir skaidrotas klasiskās interpretācijas metodes, šo metožu 
izmantošanas specifika attiecībā uz starptautiskajām tiesībām, valstu konstitucionālajām tiesī-
bām un Pamattiesību hartu.

UDK	 340.132.6(4)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001106808
drosmes māja : Žaņa Lipkes memoriāla izglītības centra projekts : buklets / tek-
stu autori: Ph.D. Raivis Sīmansons, Dr.art. Deniss Hanovs, Vladimirs Veinbergs, 
Mihails Veinbergs, Ksenija Djatlovka, Jurijs Sergelis, Maija Meiere-Oša, Miķelis 
Putrāms, Linda Krūmiņa ; redaktore Lolita Tomsone ; dizains un ilustrācijas: Da-
niils Vjatkins. — Rīga : Žaņa Lipkes memoriāls, [2022]. — 69, [2] lpp. : ilustrāci-
jas ; 24 cm. — „Žanis Lipke 120”—Titullapā. — ISBN 978-9934-8953-2-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Drosmes māja būs vieta, kurā mēs centīsimies mazināt aizspriedumus un 
stereotipus, kur Latvijas jaunā paaudze mācīsies uzturēt atklātu sarunu. Drosmes māja ir izglī-
tības platforma, tā dos iespēju apspriest mūsdienu sabiedrības dilemmas un problēmas. Ostas 
strādnieks Žanis Lipke vācu okupācijas laikā neiespējamos apstākļos glāba cilvēkus. Tam vaja-
dzēja drosmi. Būt drosmīgam nav viegli, būt mazākumā nav viegli. Mēs gribam dzīvot valstī, kur 
līdzcilvēks ir cilvēks. Vēlamies, lai mūsu sabiedrība būtu drosmīga un atbildīga. Lai tā spētu sa-
darboties un pašregulēties, negaidot norādes „no augšas”.

UDK	 37.017.4(474.3)+94(474.3)(=411.16)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105351
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106808
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

58  Botānika

Kopkataloga Id: 001100708
Living Plant Collections in the 21st Century (2022 : Rīga, Latvija). Living Plant 
Collections in the 21st Century : international scientific conference, Riga, Latvia, 
9-10 June, 2022 : book of abstracts / editor Signe Tomsone ; [ievads]: Uldis Kon-
dratovičs ; Botanical Garden of the University of Latvia. — Riga : Botanical Garden 
of the University of Latvia, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) ; 1,34 MB. 

A n o t ā c i j a :  Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs savā 100 gadu jubilejā rīkoja kon-
ferenci „Augu kolekcijas 21. gadsimtā”. Konference veltīta augu kolekcijām — to veidošanas un 
uzturēšanas mērķiem, rezultātiem un problēmām. Konferences mērķis ir sniegt iespēju dalīties 
ar informāciju par kolekcijām, lai veicinātu to efektivitāti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, 
izpētē un sabiedrības izpratnes vairošanā.

UDK	 58(062)+581.52(062)+58:069.029(062)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001103266
Rubeniņa, Ilze. Benzantrona luminofori trematoda un nematoda parazītu efek-
tīvai un ātrai izpētei : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda 
zinātnes doktora (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai (zooloģijas apakšnozare) / Ilze Ru-
beniņa ; zinātniskie vadītāji: Dr.biol. Muza Kirjušina, Dr.biol. Inese Gavarāne ; dar-
ba recenzenti: Dr.habil.med. Ludmila Vīksna, Dr.biol. Arvīds Barševskis, Dr.habil.
biol. Ewa Dorota Dzika ; Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju 
institūts = Benzanthrone Luminophores for Effective and Rapid Study of Trema-
toda and Nematoda Parasites : summary of the doctoral thesis in biology for the 
scientific degree (Ph.D), (branch: zoology) / Ilze Rubeniņa ; supervisors: Dr.biol. 
Muza Kirjušina, Dr.biol. Inese Gavarāne ; opponents: Dr.habil.med. Ludmila Vīk-
sna, Dr.biol. Arvīds Barševskis, Dr.habil.biol. Ewa Dzika ; Daugavpils University. 
Institute of Life Sciences and Technology. — Daugavpils : DU Akadēmiskais ap-
gāds „Saule”, 2022. — 62 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9984-14-968-4 (brošēts).
UDK	 591.69:57.083.1(043)

Kopkataloga Id: 001103924
Rubeniņa, Ilze. Benzantrona luminofori trematoda un nematoda parazītu efek-
tīvai un ātrai izpētei : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda, zinātnes dok-
tora (Ph.D.) bioloģijā iegūšanai (zooloģijas apakšnozarē) / Ilze Rubeniņa ; zināt-
niskie vadītāji: Dr.biol. Muza Kirjušina, Dr.biol. Inese Gavarāne ; darba recenzenti: 
Dr.habil.med. Ludmila Vīksna, Dr.biol. Arvīds Barševskis, Dr.habil.biol. Ewa Doro-
ta Dzika ; Daugavpils Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts. — 
Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 126, [42] lp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 30 cm. — Promocijas darbs izstrādāts kā tematiski vienota 
zinātnisko publikāciju kopa. — Bibliogrāfija: 100.-126. lp. un saistīto publikāciju 
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK	 591.69:57.083.1(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100708
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103266
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103924
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001103334
Abolins, Valters. Changes in the Force Produced by the Fingers of the Hand 
and Their Interdependence in Isometric Tasks : summary of the doctoral the-
sis, which is a single collection of scientific publications, for obtaining the doctor 
degree (Ph.D.) in the field of health and sports science, in the sub-field of sport 
theory and history / Valters Abolins ; scientific supervisor Dr.habil.paed. Jānis 
Lanka ; scientific consultant Dr. Mark Latash ; official reviewers: Ph.D. Aivaras 
Ratkevicius, Ph.D. Mati Pääsuke, Dr.med. Ivars Vanadziņš ; Latvian Academy of 
Sport Education. — Riga : Latvian Academy of Sport Education, 2022. — 57 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Vāka noformējums latviešu valo-
dā. — ISBN 9789934520570 (kļūda).
UDK	 612.76(043)

Kopkataloga Id: 001103339
Āboliņš, Valters. Plaukstas pirkstu radītā spēka un to savstarpējās atkarības iz-
maiņas izometriskos uzdevumos : promocijas darba, kas ir veidots kā vienota 
zinātnisko publikāciju kopa, kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegū-
šanai veselības un sporta zinātnes nozarē, sporta teorijas un vēstures apakšno-
zarē / Valters Āboliņš ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.paed. Jānis Lanka ; darba 
konsultants Dr. Mark Latash ; recenzenti: Ph.D. Aivaras Ratkevicius, Ph.D. Mati 
Pääsuke, Dr.med. Ivars Vanadziņš ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — 
Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2022. — 57 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-520-57-0 (brošēts).
UDK	 612.76(043)

Kopkataloga Id: 001103932
Āboliņš, Valters. Plaukstas pirkstu radītā spēka un to savstarpējās atkarības iz-
maiņas izometriskos uzdevumos : promocijas darba, kas ir veidots kā vienota 
zinātnisko publikāciju kopa, kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegū-
šanai veselības un sporta zinātnes nozarē sporta teorijas un vēstures apakšnoza-
rē / Valters Āboliņš ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.paed. Jānis Lanka ; konsultants 
Dr. Mark Latash ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija = Changes in the Force 
Produced by the Fingers of the Hand and Their Interdependence in Isometric 
Tasks : summary of the doctoral thesis which is a single collection of scientific 
publications for obtaining the doctor degree (Ph.D.) in the field of health and 
sports science in the sub-field of sport theory and history / Valters Abolins ; 
scientific supervisor Dr.habil.paed. Jānis Lanka ; scientific consultant Dr. Mark 
Latash ; Latvian Academy of Sport Education. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2022. — 138 lp., [74] dažādi numurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Uz vāka: promocijas darbs. — Bibliogrāfija: 55.-64., 122.-131. lp. un sais-
tīto publikāciju beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titulla-
pām.
UDK	 612.76(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103334
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103932
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Kopkataloga Id: 001105067
Viljoldo, Alberto. Atjauno savu ķermeni : garīgums un augu spēks tavai veselī-
bai / Alberto Viljoldo ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Jana 
Boikova ; Ilzes Isakas vāka dizains ; priekšvārds: Dr.med. Kristiāna Nortrapa. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 316, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Grow a New Body. — ISBN 978-9934-31-195-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ar Viljoldo jauna ķermeņa programmu dažu dienu laikā var uzlabot pašsajū-
tu un jau pēc nedēļas sākt visa ķermeņa attīrīšanos un atjaunotni. A. Viljoldo dzīvē bija sasniegti 
augstākie karjeras un personiskie mērķi, kad viņš piepeši nedziedināmi saslima. Taču Viljoldo 
nepadevās, bet lika lietā gan savas zinātnieka, gan šamaņa prasmes. Grāmatā viņš stāsta par at-
veseļošanos un dalās pieredzē, kā ar superproduktu palīdzību attīrīt no toksīniem smadzenes 
un visu organismu, kā harmonizēt savus enerģijas laukus, atbrīvoties no garu ierobežojošiem 
pagātnes naratīviem un uzsākt ceļu uz atdzimšanu.

UDK	 615.89

628  Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika

Kopkataloga Id: 001101169
Avotiņš, Ansis. Research and Development of Smart LED Lighting System : sum-
mary of the doctoral thesis / Ansis Avotiņš ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. 
Leonīds Ribickis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jānis Zaķis, Dr.sc.ing. Jelena Armas, 
Valéry Ann Jacobs ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environ-
mental Engineering. Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineer-
ing. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 8,02 MB. — Ziņas par autoru: 49. lp. — Bibliogrāfi-
ja: 47.-48. lp. — ISBN 978-9934-22-749-3 (PDF).
UDK	 628.971.6(043)

Kopkataloga Id: 001101166
Avotiņš, Ansis. Viedo LED apgaismojuma sistēmu izpēte un izstrāde : promo-
cijas darba kopsavilkums / Ansis Avotiņš ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. 
Leonīds Ribickis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jānis Zaķis, Dr.sc.ing. Jelena Ar-
masa, Ph.D. Valērija Anna Džeikobsa ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehni-
kas un vides inženierzinātņu fakultāte. Industriālās elektronikas un elektroteh-
nikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 8,47 MB. — Ziņas par autoru: 
49. lp. — Bibliogrāfija: 47.-48. lp. — ISBN 978-9934-22-748-6 (PDF).
UDK	 628.971.6(043)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001106407
Purne, Zane. Istabas augi : tava mājīgā zaļā oāze telpās / Zane Purne ; konsul-
tants Andrejs Svilāns ; mākslinieks Oskars Stalidzāns ; atbildīgā redaktore Arta 
Ciša. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 302 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 
978-9934-29-132-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Telpaugi šobrīd ir viena no mājokļa modes tendencēm, kas tagad rudenī ie-
gūst īpašu aktualitāti. Grāmatas autore, Nacionālā Botāniskā dārza oranžērijas vadītāja Zane Pur-
ne apkopojusi gadiem uzkrātu pieredzi par piemērotiem augiem Latvijas klimatam un augšanas 
apstākļiem telpās. Tā apvieno kopēju intereses par ziedošiem, ēnu vai gaismu mīlošiem, dažādām 
telpām piemērotiem augiem — to augšanas prasībām, izskatu un kaprīzēm. Grāmatas beigās ir 
visbiežāk audzēto telpaugu alfabētiskais rādītājs ar foto un īsu aprakstu.

UDK	 635.91(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105067
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101169
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101166
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106407
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64  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves 
saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 001107633
Ozoliņa, Amanda. Kūku karaliene / Amanda Ozoliņa ; redaktore Lāsma Sirmu-
le ; grafiskais dizains: Mariss Balodis ; fotogrāfijas: Madara Vaido, Amanda Ozo-
liņa. — Rīga : Sava grāmata, 2022. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-
9934-604-89-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Amanda Ozoliņa — šefkonditore savā uzņēmumā „Kūkas Gardas”. Amandai 
īpašu prieku sagādā dalīšanās ar savām zināšanām un pieredzi. Grāmatā atradīsi biskvīta kūku, 
musa kūku un makarūnu receptes, kas ir pieprasītas un atstrādātas līdz pēdējai detaļai. Grāmatas 
autore vēlas iedrošināt noticēt sev un kļūt par profesionāli savā virtuvē, uzdrošinoties pagatavot 
ko vēl nebijušu. Uzvelc savu skaistāko priekšautu, jo mēs dodamies uz virtuvi!

UDK	 641.85(083.12)

Kopkataloga Id: 001105564
Ozoliņa, Ieva. Adīsim latviski : tradicionālo latviešu dūraiņu 50 mūsdienīgas 
versijas, tai skaitā bezpirkstu cimdi & pulsa sildītāji / Ieva Ozoliņa ; no angļu 
valodas tulkojusi Vita Aišpure ; dizainere Sema Stedone ; ilustrators Kuo Kang 
Chen ; fotogrāfs Jāsons Jenkins. — Rīga : Madris, [2022]. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 
27 cm. — Rādītājs: 127. lpp. — Oriģinālnosaukums: Knit like a Latvian: 50 knitting 
patterns for a fresh take on traditional Latvian mittens. — ISBN 978-9984-31-
353-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dūraiņiem Latvijas kultūrā ir neatsverama loma. Vairākus gadsimtus tie bija 
visizplatītākā dāvana, un bieži tiem tika piešķirta arī maģiska nozīme, ko noteica adījumos iz-
mantotie simboli. Mūsdienās latviešu dūraiņi ar īpatnējo formu un krāsu un rakstu daudzveidību 
joprojām ir ziemas apģērba raksturīga sastāvdaļa, un tie ir uzskatāmi par vērtīgu tautas mākslas 
mantojuma daļu. Šī grāmata ir praktisks palīgs cimdu adīšanā gan iesācējām, kam noderēs deta-
lizēta adīšanas pamācība, gan pieredzējušām adītājām, kam noderēs daudzveidīgie cimdu raksti.

UDK	 646.26:685.46+746.4

Kopkataloga Id: 001106522
Puķe, Rojs. Piparēdiens / Rojs Puķe ; mākslinieki: Indulis Martinsons un Jānis 
Pavlovskis ; literārās redaktores: Elīna Kokareviča un Renāte Kārkliņa. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2022].

2 : #pavienkāršo. — 203 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Rādītājs: 195.-197. lpp. — 
ISBN 978-9934-29-118-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir par to, kad ēdiena gatavošanai nav daudz laika vai gribas ko garšī-
gu. Mājas nutella… Cēzariona salāti… Banānu kečups… Citronu maizītes, karstie lavaša rullīši un 
daudz kas cits — oriģināli, bet vienkārši, veikli pagatavojami un gardi apēdami pēc garas darba 
dienas vai draugu kompānijā brīvdienās. Blogeris un sociālo projektu veidotājs Rojs jeb Pipars 
savā otrajā pavārgrāmatā paaugstina kulinārijas un garšas latiņu, nezaudējot draudzīgo stilu un 
rūpes par katra lasītāja labsajūtu.

UDK	 641.55(083.12)

656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 001106345
Reliability and Statistics in Transportation and Communication (22 : 2022 : 
Rīga, Latvija). The 22nd International Multi-Conference „Reliability and Statis-
tics in Transportation and Communication” (RelStat’22) : 19-22 October 2022, 
Riga, Latvia : abstracts / edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv ; Transport 
and Telecommunication Institute. — Riga : Transport and Telecommunication 
Institute, 2022. — viii, 100 lpp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija tēžu beigās un autoru rā-
dītājs: 99.-100. lpp. — ISBN 978-9934-622-01-4 (brošēts).
UDK	 656(062)+621.39(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107633
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105564
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106522
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106345
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658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001101324
Latvijas Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, 
Latvija). Uzņēmējdarbības un vadības dažādi aspekti = Different Aspects of En-
trepreneurship and Management : 80th International Scientific Conference of 
the University of Latvia, 2022 : report of abstracts. — [Rīga] : [Latvijas Universi-
tāte], [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (14 lp., PDF) ; 99,57 KB. — Teksts latviešu un 
angļu valodā.
UDK	 658(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101324
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001104679
B kā baroks = B for Baroque : izstādes izdevums / tekstu autori: Deniss Hanovs, 
Valdis Tēraudkalns, Pauls Daija, Lolita Fūrmane, Dmitrijs Zinovjevs, Antra Prie-
de ; zinātniskie recenzenti: Dr.theol. Dace Balode, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, 
Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ; sastādītāji: Deniss Hanovs, Kristīne Liniņa ; dizains: 
Tatjana Raičiņeca ; fotogrāfijas: Reinis Hofmanis ; latviešu teksta literārā redak-
tore Inta Rozenvalde ; tulkojums angļu valodā: Juris Beņķis, Jānis Frišvalds, Daina 
Gross. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2022]. — 285, [1] lpp. (dažas salocī-
tas) : ilustrācijas ; 24 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda at-
balstu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-610-21-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā apskatāmā izstāde „B kā baroks” bija veltīta 
ikdienā šķietami piemirstam, bet ārkārtīgi aktuālam kultūras mantojumam — barokam. Periodi-
zācijas, definīciju un reģionālo variāciju neskaidrības baroka vēsturē stimulējušas vēlmi izstādē 
izprast baroku kā globālu 17.-18. gadsimta kultūras fenomenu, cik vien iespējams, atsakoties no 
robežām, ieraugot aizmirsto, palūkojoties no neierasta rakursa, meklējot kontekstus, ieklauso-
ties alternatīvās, veidojot savu versiju par to, kas ir baroks.

UDK	 7.034.7(083.824)

Kopkataloga Id: 001105158
Latvijas Mākslas akadēmija. Zinātniskā konference (2 : 2022 : Rīga, Latvija). 
2nd International Conference of the Department of Doctoral Studies „Synergy 
Between Humanities and Natural Sciences in Cultural History and Theory” : 16-17 
June 2022, Riga Art Academy of Latvia : abstracts / projektu vadīja un izdevu-
mu sastādīja: Agita Gritāne, Dārta Purvlīce ; literārā redaktore Laine Kristberga ; 
māksliniece, grafiskā dizainere Sabīne Vernere. — Rīga : Art Academy of Latvia, 
2022. — 59 nenumurētas lpp. : portreti ; 27 cm. — Resursā uzrādīts arī elektronis-
kā izdevuma ISBN 9789934541872. — Konferenci organizē Latvijas Mākslas aka-
dēmijas Doktorantūras programma. — Teksts angļu un latviešu valodā. — ISBN 
978-9934-541-86-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mūsdienu hibridizācijas ekosistēmā, kad mākslas un zinātnes jomas piedzīvo 
līdz šim spēcīgāko konverģences procesu cilvēces vēsturē, vērojama pētniecības horizontu pa-
plašināšanās. Mašīnmācīšanās, paplašinātā realitāte, mākslīgais intelekts, biometrija, algoritmi, 
dati un citas digitalizācijas inovācijas ievieš vērienīgas izmaiņas ierastajās pētījumu zonās un 
tehnikās. Tas sekmē pārmaiņas mākslas un zinātnes nozaru savienojuma un nošķīruma punktos.

UDK	 7:5:316.74(062)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001095266
Diplomandu gadagrāmata / sastādītāja Darja Zieneviča ; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. Arhitektūras un būvniecības 
katedra, Būvkonstrukciju katedra. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte, [2022].

2022, „Būvniecība” : 2022. gada 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas „Būvniecība” kvalifikācijas darbu un profesionālās aug-
stākās izglītības bakalaura studiju programmas „Būvniecība” diplomdarbu 
gadagrāmata = Yearbook of Diploma projects of the study programm „Būv-
niecība”, 2022. — 57, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti, shēmas ; 30 cm. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 72(474.3)(058)+69(474.3)(058)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104679
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105158
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001095266
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73  Tēlniecība

Kopkataloga Id: 001078297
Kaida, Yuri. Asteroid Vladvysotskij : commemorative medal in museums around 
the world / Yuri Kaida ; cover design: Katy Mcintyre ; translation: Anatoly Ko-
novalov ; [foreword]: Ojars Sparitis. — [Riga] : [Salana Art], 2021. — 63, [1] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — „International Peace-Promoting Project „Vladimir 
Vysotsky and his contemporaries: in time and space”—Titullapā. — Bibliogrāfija: 
[59.-60.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Астероид Vladvysotskij: памятная медаль 
в музеях мира. — ISBN 978-9934-589-06-5 (brošēts).
UDK	 737.2(474.3)+737.2(035)+069(035)

Kopkataloga Id: 001104635
Leitis, Aivars. Rihards Maurs / Aivars Leitis ; māksliniece Anta Pence ; literārā 
redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Os-
valds Akmentiņš, Aigars Altenbergs, Ivars Bivalovs, Jānis Glīzdnieks, Vilis Grāvī-
tis, Roberts Johansons, Sarma Muižniece-Liepiņš, Aivars Ošiņs, Aivars Ozoliņš, 
Uldis Pāže, Anta Pence, Iveta Plauktiņa, Juris Poišs, A. Purve, Jānis Riņķis, Vilnis 
Vītoliņš, Voldemārs Upītis. — Rīga : Neputns, [2022]. — 107, [4] lpp. : faksimi-
li, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — (Latvijas mākslas klasika). — Bibliogrāfija: 
[109.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valo-
das. — ISBN 978-9934-601-51-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ja nepazīst Riharda Maura daiļradi, tad noteikti zina viņa veidoto snaudošo 
naktssargu ar lielo atslēgu saišķi rokās pie nama sienas Ausekļa ielā Rīgā. Tiesa, tēlnieka māks-
la jāskata ne vien pēc šī apburoši omulīgā šedevra. Meistars ir atstājis paliekošu ieguldījumu 
Latvijas tēlniecības vēsturē. Riharda Maura tēlniecība ir nopietns un daudznozīmīgs mākslas un 
dizaina formu sintēzes izpaudums 20. gadsimta starpkaru laikā.

UDK	 73.071.1(474.3)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001104640
Leitis, Aivars. Augusts Annuss / Aivars Leitis ; māksliniece Anta Pence ; literārā 
redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Pēte-
ris Āboltiņš, Alfreds Bečalis, Juris Bokums, Normunds Brasliņš, Gunārs Janaitis, 
Dzintra Kalniņa, Kārlis Lakše, Ints Lūsis, Jānis Ozols, Jānis Pipars, Aivars Reinhol-
ds, Bruno Rozītis, Mārtiņš Straupenieks-Brančs, Marika Vanaga, Jānis Zilgalvis. — 
Rīga : Neputns, [2022]. — 107, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — (Latvijas 
mākslas klasika). — Bibliogrāfija: [109.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-601-50-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Augusta Annusa personība un daiļrade ir viena no spožākajām Latvijas 
glezniecības parādībām. Kopš divdesmitā gadsimta divdesmitajiem gadiem A. Annusa māksla ir 
saistījusi ar talanta vērienu un vitalitātes spēku vizuāli krāšņās gleznās. Annusa unikālais „di-
žais” izteiksmes veids veicināja vispārēju interesi par reālistiski atveidotu teiksmainu „dižveidu” 
pasauli, kurai būtiska ir dinamiska dzīves izjūta un pasaules uztveres filosofija, kas ieraudzīta 
latviskajā dzīvesziņā un izpaužas sižetos no Latvijas zvejnieku un zemnieku dzīves.

UDK	 75.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001078297
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104635
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104640
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77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 001104682
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti / galvenais redaktors Andris 
Vilks ; atbildīgās redaktores, priekšvārda autores: Katrīna Teivāne, Alise Tīfen-
tāle ; redakcijas kolēģija: Pauls Daija, Vija Daukšte, Jana Dreimane [un vēl 12 re-
daktori] ; literārās redaktores: Ieva Miķelsone (latviešu valoda), Alise Tīfentāle 
(angļu valoda) ; tulkojumi no angļu valodas: Alise Tīfentāle ; māksliniece Una 
Grants ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
2022.

9 (XXXIX), Meklējot metodes un materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras 
un mākslas vēstures pētniecībā. — 277 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
24 cm. — Redaktori arī: Māra Grudule, Jānis Kalnačs, Kaspars Kļaviņš, Mārtiņš 
Mintaurs, Andrejs Vasiļjevs, Viesturs Zanders, Jānis Krēsliņš, Andrejs Plakans 
u.c. — „ISSN 2661-5134, e-ISSN 1691-5941”—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsa-
vilkumi angļu un latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  LNB Zinātnisko rakstu 9. sējums aptver plašu tēmu loku saistībā ar fotogrā-
fiju kā kultūras mantojumu, tā saglabāšanu, izpēti un interpretēšanu. Sējumā iekļautie raksti būs 
aktuāli dažādu nozaru speciālistiem, kuri ikdienā saskaras ar fotogrāfiju mantojumu, vizuālo kul-
tūru un mākslu. Sējums balstīts tāda paša nosaukuma simpozija, kas notika 2021. gada augustā, 
materiālos, kurus autori papildinājuši un sagatavojuši publicēšanai.

UDK	 77(082)

Kopkataloga Id: 001102505
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie raksti / galvenais redaktors Andris 
Vilks ; atbildīgās redaktores, priekšvārda autores: Katrīna Teivāne, Alise Tīfen-
tāle ; redakcijas kolēģija: Pauls Daija, Vija Daukšte, Jana Dreimane [un vēl 12 re-
daktori] ; literārās redaktores: Ieva Miķelsone (latviešu valoda), Alise Tīfentāle 
(angļu valoda) ; tulkojumi no angļu valodas: Alise Tīfentāle ; māksliniece Una 
Grants ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
2022.

9 (XXXIX), Meklējot metodes un materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras 
un mākslas vēstures pētniecībā. — 1 tiešsaistes resurss (142 lp., PDF) : faksi-
mili, ilustrācijas, portreti ; 9,64 MB. — Redaktori arī: Māra Grudule, Jānis Kal-
načs, Kaspars Kļaviņš, Mārtiņš Mintaurs, Andrejs Vasiļjevs, Viesturs Zanders, 
Jānis Krēsliņš, Andrejs Plakans u.c. — „ISSN 2661-5134, e-ISSN 1691-5941”—Ie-
spiedziņās. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā.

UDK	 77(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104682
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001102505
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78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001105137
Klotiņš, Arnolds. Mūzika bēgļu gaitās : latviešu mūzikas dzīve un jaunrade pēc-
kara Eiropā 1944-1951 / Arnolds Klotiņš ; recenzenti: Dr.hist. Daina Bleiere, Dr.art. 
Ingrīda Zemzare ; redaktore Ieva Jansone ; kopsavilkumu angļu valodā tulkoju-
si Andra Damberga ; mākslinieks Aldis Aleks. — Rīga : LU Literatūras, folkloras 
un mākslas institūts, 2022. — 542 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 
24 cm. — (Latvijas mūzikas vēsture no sākumiem līdz 21. gadsimtam = Latvian 
music history from the beginning to the 21st century). — Uz 1. vāka: Latviešu stīgu 
kvartets 1945. gadā, H. Petera zīmējums. — Komponisti: Ādolfs Ābele, Volfgangs 
Dārziņš, Alberts Jērums, Jānis Kalniņš, Tālivaldis Ķeniņš, Jānis Mediņš, Jānis Nor-
vilis, Bruno Skulte un citi. — Atskaņotāji: Oļģerts Bištēviņš, Paula Brīvkalne, Olafs 
Ilziņš, Ādolfs Kaktiņš, Herta Lūse, Arvīds Norītis, Atis Teihmanis, Mariss Vētra un 
citi. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfi-
ja: [457.]-461. lpp. un zemsvītras piezīmēs, diskogrāfija: 462.-464. lpp. un personu 
rādītājs: [506.]-542. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-893-60-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Balstoties arhīvu, preses un atmiņu materiālos, pētījumā aplūkotas mūzikas 
norises pēckara latviešu sabiedrībā Vācijas bēgļu nometnēs un Zviedrijā. Tie bija ap 10% no karu 
pārdzīvojušajiem latviešiem, viņu mūzikas dzīve aprakstīta konkrēti un analizēta sociālo un poli-
tisko norišu kontekstā. Tiek aplūkota plaši izvērstā bēgļu koru kustība, dziesmu svētku tradīcijas 
turpināšanās bēgļu nometņu t.s. dziesmu dienās, solistu darbība.

UDK	 78.071(=174)(4)+78.036/.037(=174)(4)

Kopkataloga Id: 001083304
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (12 : 2021 : Rīga, Latvija). 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norises #dziedundejo2021 / redakto-
re Iveta Pāvula ; mākslinieciskais noformējums: Inta Tīdenberga ; [priekšvārdu 
autori]: Egils Levits, Anita Muižniece, Nauris Puntulis. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, 2021. — 294 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums vācu, krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-24-062-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  12. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (#dziedundejo2021) no-
tika Latvijas pašvaldībās no 2021. gada 12. jūlija līdz oktobra beigām. Sākotnēji Dziesmu un deju 
svētki bija plānoti 2020. gada vasarā, bet tos pārcēla sakarā ar COVID-19 izplatīšanos Latvijā. 
Svētkos nenotika plaša pulcēšanas un kopīgi mēģinājumi klātienē. Kopējo programmu veidoja 
15 dažādas norises kora dziedāšanā, vokālajā mūzikā, instrumentālajā mūzikā, dejā, vizuālajā 
un vizuāli plastiskajā mākslā, folklorā. Visas norises tika iemūžinātas videoierakstos un nodotas 
Rakstniecības un mūzikas muzejam.

UDK	 78.091.4-057.874(474.3)(083.82)+793.091.4-057.874(474.3)(083.82)

Kopkataloga Id: 001104659
Remess, Andžils. Tur, kur dvēsele dzied / Andžils Remess ; redaktore Anda 
Pūce ; literārā redaktore Skaidrīte Gertnere ; dizaina autore Līga Kuplā ; Egona 
Zīverta, Ulda Brieža, Andra Gertsona, Huberta Stankevica foto. — [Liepāja] : Kur-
zemes Vārds, [2022]. — 165, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20×20 cm. — 
Vāka noformējumā izmantotas dekoratīvas koka līstītes. — ISBN 978-9934-8775-
1-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir ekskluzīvs izdevums par Liepājas koncertdārzu „Pūt, vējiņi!”. Iz-
devumā ir gan plašs vēsturisku fotogrāfiju klāsts, gan leģendārā festivāla „Liepājas dzintars” ret-
rospekcija ar dalībnieku un uzvarētāju apkopojumu.

UDK	 78.079(474.321.2)+725.822.5(474.321.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105137
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001083304
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104659
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791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 001106445
Zvirbulis, Miks. Esmu mierīgs kā pielādēts lielgabals / Miks Zvirbulis ; kinoope-
ratora atmiņas apkopojusi Brigita Eglīte ; māksliniece Aija Andžāne ; literārais 
redaktors Oskars Lapsiņš ; [ievads]: Jānis Streičš ; pēcvārds: Kristīne Matīsa ; 
foto: Arnis Blumbergs, Uldis Briedis, Aivars Čakste, Juris Dzenis, Brigita Eglīte, 
Valdis Eglītis, Džovita Grebzde, Ojārs Griķis, Guntis Grunte, Nikolajs Jansons, 
Valdis Lavrinovičs, Uldis Ofkants, Ivars Ozoliņš, Jānis Pilskalns, Agnese Zeltiņa, 
Miks Zvirbulis ; grafiskais noformējums: Aija Andžāne. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2022]. — 255 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Resurss sagatavots 
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 252. lpp., filmogrāfija: 
253.-254. lpp. — ISBN 978-9934-29-105-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latviešu kinooperators Miks Zvirbulis ir piedalījies vairāk nekā 38 latviešu 
filmu tapšanā. No 1960. līdz 1990. gadam strādājis Rīgas kinostudijā par operatoru, vēlāk darbo-
jies televīzijā un dokumentālā kino jomā. Latvijas Filmu operatoru ģildes biedrs un Latvijas Kine-
matogrāfistu savienības biedrs, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (2020). Ieguvis „Lielā Kristapa” 
balvu (2015) par mūža ieguldījumu Latvijas kinomākslā. Grāmata ir aizraujošs un bagātīgi ilus-
trēts ieskats Mika Zvirbuļa un viņa laikabiedru atmiņās par kopīgi pavadītajiem un radošajiem 
darba gadiem.

UDK	 791.63-051(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106445
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001106519
Donkins, Endrū. starp pelēkiem toņiem : grafiskais romāns / Rūta Šepetis ; 
adaptējis Endrū Donkins ; mākslinieks Deivs Kopka ; no angļu valodas tulkojusi 
Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 1 sējums (ne-
numurētas lpp.) : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Between Shades of 
Grey: the graphic novel. — ISBN 978-9934-31-118-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Līnu kopā ar māti un jaunāko brāli deportē uz Sibīriju. Moku ceļš Sibīrijā ir 
garš, un Līnai, tāpat kā citiem, dienu pēc dienas palīdz izturēt neticams gribasspēks, mīlestība un 
cerība. Taču — vai ar mīlestību pietiks, lai izdzīvotu? Šis stāsts liek aizrauties elpai, saviļņo līdz 
sirds dziļumiem un parāda, cik brīnumains var būt cilvēku gara spēks. Rūtas Šepetis aizkustinošā 
un aizraujošā grāmata tagad pieejama grafiskā romāna formā.

UDK	 82-312.5:741+821.111(73)-311.6

Kopkataloga Id: 001100697
Latvijas Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, 
Latvija). Valodniecība. Literatūrzinātne. Folkloristika : Latvijas Universitātes 80. 
starptautiskā zinātniskā konference : referātu tēzes / sastādītājas un redaktores: 
Indra Karapetjana, Paula Kļaviņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fa-
kultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (160 lp., 
PDF) : ilustrācijas, portrets ; 3,15 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti lat-
viešu, angļu, spāņu, franču un vācu valodā. — ISBN 978-9934-18-868-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Konferences tēžu krājums atspoguļo pētījumus valodniecībā, literatūrzināt-
nē un folkloristikā, kā arī piedāvā starpdisciplinārus pētījumus. Šajā krājumā konferences 11 sek-
ciju tēzes ir publicētas valodās, kādās tika nolasīti referāti, un sakārtotas hronoloģiskā secībā, 
kādā tās noritēja LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros.

UDK	 80(062)+82(062)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001106831
Gživača, Nonna. Krievu valoda 5. klasei : darba burtnīca / Nonna Gživača, Ma-
rina Jefremova ; grāmatas un vāka dizaina autore Laura Mortensena ; Alises 
Landsbergas ilustrācijas ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 134 lpp., 9 nenumurētas lp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — (Кл@сс-
но!). — Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu. — Ap-
stiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā. — 5. 
klases komplektā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, audioieraksti un cits 
papildsaturs, skolotāja grāmata, tiešsaistes mācību materiāls krievu valodas al-
fabēta apguvei. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-0-9951-9 
(brošēts).
UDK	 811.161.1’243(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106519
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100697
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106831
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Kopkataloga Id: 001104547
Mednis, Jānis. Kūldaläpš : līvõd lapst ja vanbizt rōntõz = Zeltabērns : lībiešu bēr-
nu un vecāku grāmata / Jānis Mednis, Renāte Medne ; māksliniece Kristīne Kute-
pova ; dizains: Ivo Grundulis, Sintija Paulušenko ; lībiešu valodas redaktori: Tīts 
Reins Vītso, Ērika Krautmane ; latviešu valodas redaktors Alnis Auziņš ; lībiešu 
valodas konsultante Tūli Tuiska. — Rīga : Līvõd Fond, [2022]. — 72 lpp. : ilustrā-
cijas ; 24 cm. — Teksts paralēli lībiešu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-23-
685-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autoru iecerē grāmata kalpos vecākiem un bērnam no zīdaiņa vecuma, jo 
lībiešu valodas pirmos vārdus, skaitāmpantiņus un teikumus bērns iemācīsies un izrunās vien-
laicīgi ar saviem vecākiem. Mācību materiāls ir sakārtots 14 sadzīviskās tēmās. Katra tēma lasāma 
gan lībiski, gan paralēli arī latviski, un papildināta ar nelielu ieskatu gramatikā, bērniem piemē-
rotu tautasdziesmu, dzejoli vai skaitāmpantiņu, kā arī vārdiņu sarakstu. Iemācīties un uztvert 
vārdus palīdz mākslinieces zīmējumi, kuros piedomāts arī pie lībiešu krāsu kodiem.

UDK	 811.511.114(075)

Kopkataloga Id: 001100948
Romāne-Kalniņa, Līga. Nacionālās identitātes veidošana un atspoguļojums 
Baltijas valstu prezidentu runās — korpusā balstīta kritiskā diskursa analīze : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai valodniecības un litera-
tūrzinātnes nozarē, lietišķās valodniecības apakšnozarē / Līga Romāne-Kalniņa ; 
zinātniskā vadītāja Dr.philol. Indra Karapetjana ; recenzenti: Ina Druviete, Dace 
Markus, Jānis Sīlis ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = Con-
struction and Representation of National Identity in the Speeches of the Presi-
dents of the Baltic States: Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis : summary 
of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of philosophy in the field of 
linguistics and literature, subfield of applied linguistics / Līga Romāne-Kalniņa ; 
supervisor Dr.philol. Indra Karapetjana ; reviewers: Ina Druviete, Dace Markus, 
Jānis Sīlis ; University of Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (99 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,45 MB. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934188558. — Bibliogrāfija: 
94.-98. lp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-855-8 (PDF).
UDK	 81’33(043.2)+81’42(043.2)

Kopkataloga Id: 001102376
Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums = Lear-
ning Languages: Problems and Perspective : conference proceedings / redakci-
jas kolēģija: Diāna Laiveniece, Zenta Anspoka, Linda Lauze [un vēl 11 redaktori] ; 
literārās redaktores: Diāna Laiveniece (latviešu valoda), Baiba Kačanova (angļu 
valoda), Ulrike Kurth (vācu valoda), Nataļja Malašonoka (krievu valoda) ; vāka 
noformējuma mākslinieks Imants Liepiņš ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : Lie-
PA, 2022.

XVII/XVIII [17/18]. — 1 tiešsaistes resurss (530 lp., PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, portrets ; 20,7 MB. — ISSN 2661-5584 (elektroniskais), ISSN 2661-5584 
(iespiestais). — Redaktori arī: Alīda Samuseviča, Irina Strazdiņa, Baiba Tri-
nīte, Anna Vulāne, Lilita Zaļkalne u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu, angļu, krievu un vācu valodā, kopsavilkumi latviešu vai angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Krājumā pamatā ir referāti, kas nolasīti LiepU 17. starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē 2020. gada 22. maijā un 18. konferencē 2021. gada 14. maijā. Lingvistiskās veiktspējas 
un teksta izpratnes veidošanas izpēte, stāstu stāstīšanas nozīme un valodas attīstītība bērnu-
dārzā, pirmās svešvalodas apguves sākums, logopēda darbs un disleksijas korekcijas iespējas, 
valodu mācīšanās un apguve, svešvalodas apguves aspekti, valodas kompetences nozīme darba 
tirgū — tie ir atslēgvārdi, kas raksturo iekļauto rakstu tematisko loku.

UDK	 811(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104547
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100948
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001102376
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001100781
Language situation in Latvia: 2016-2020 : a sociolinguistic study / scientific 
editors: Gunta Kļava, Inita Vītola ; authors: Ina Druviete, Gunta Kļava, Nadežda 
Kopoloveca, Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Kerttu Rozenvalde, Andris Saulītis ; re-
viewers: Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.philol. Linda Lauze ; translator: Janusz 
Kamiński ; design: Vanda Voiciša. — Riga : Latvian Language Agency, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (210 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 
5,25 MB. — Bibliogrāfija: 199.-209. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Tulkots no 
latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Valodas situācija Latvijā: 2016-2020. — 
ISBN 978-9934-617-07-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Latviešu valodas aģentūra regulāri veic valodas situācijas izpēti Latvijā. Šajā 
pētījumā analizēta valodas situācijas dinamika no 2016. gada līdz 2020. gadam — raksturota 
iedzīvotāju latviešu valodas prasme un tās apguves problemātika, valodas lietojums dažādās 
jomās, citu valodu prasme un pozīcijas lingvistiskajā vidē, vairāk uzmanības pievēršot valodu 
lomai darba vidē, aplūkota arī latviešu valodas situācija diasporā. Pētījums balstās uz aptauju 
rezultātiem, kas analizēti kontekstā gan ar iepriekšējos posmos veikto pētījumu rezultātiem, gan 
citiem datu avotiem.

UDK	 811.174’27(474.3)(047.31)

Kopkataloga Id: 001100744
Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse : kolektīva mono-
grāfija / zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Dr.habil.philol. Ina Druvie-
te ; zinātniskie recenzenti: Dr.habil.hum. Alvīds Butkus, Dr.habil.phil. Maija Kūle, 
Dr.habil.philol. Jānis Valdmanis ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; kopsavilkuma 
tulkojums angļu valodā: Margarita Spirida ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (306 lp., PDF) ; 2,40 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 275.-298. lp. un per-
sonu rādītājs: 299.-304. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valo-
dā. — ISBN 9789934187230 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija izstrādāta kā vienots pētījums, gan pievēršoties lingvistiskās 
attieksmes teorijai un tās praktiskajai izpausmei 21. gadsimta trešā gadu desmita sākumā, gan 
apcerot valodas kā identitātes koncepta attīstību Latvijā dažādu kultūru saskares un vēsturisko 
norišu kontekstā.

UDK	 811.174’27(082)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001107650
Folija, Lūsija. Divi portreti : romāns / Lūsija Folija ; no angļu valodas tulkoju-
si Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 
476 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Book of Lost and Found. — ISBN 
978-9934-25-071-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Keitas Dārlingas ģimenes vēsture ir noslēpumā tīta — zināms vien tas, ka 
viņas māte, pasaulslavena balerīna, pēc piedzimšanas tika atstāta bērnunamā. Kad traģiskā ne-
gadījumā Keita zaudē savu māti, jaunās sievietes pasaule sabrūk. Par cerību staru kļūst kāda 
maza glezniņa, kurā atainotā svešiniece ārkārtīgi līdzinās Keitas mātei… un viņai pašai. Turklāt šo 
portretu gleznojis leģendārais mākslinieks Tomass Stafords. Keita dodas uz Korsiku pie savrupā 
kunga, lai uzzinātu stāstu, kas, iespējams, mainīs visu viņas dzīvi.

UDK	 821.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100781
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100744
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107650
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Kopkataloga Id: 001106534
Pārksa, Adele. Nākotnes ēnas : viens pēdējais noslēpums : romāns / Adele Pār-
ksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : 
Kontinents, [2022]. — 475 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: One Last Secret. — 
ISBN 978-9934-25-068-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Augstas klases eskorta meitene Dora grasās pamest nodarbi, kuru reiz uz-
sāka nabadzības radīta izmisuma dēļ. Viņa ir iemīlējusies un drīz precēsies, un beidzot dzīvos 
normālu dzīvi. Atlicis tikai izpalīdzēt pēdējam klientam — vienu nedēļas nogali izlikties par viņa 
draudzeni. Pavadīt pāris dienas Francijas pilī un tad teikt ardievas pagātnei, turklāt ar krietnu 
naudas žūksni kabatā. Tomēr tā nenotiek. Pilī sastaptie cilvēki šķiet savādi, Dora piepeši sāk aiz-
mirst it kā notikušas sarunas, un pasūtītais taksis tā arī neierodas. Kas īsti notiek, un kādēļ klients 
vēlējās nolīgt tieši Doru? Vai tiešām kāds ir uzzinājis noslēpumu, kuru viņa glabājusi gadiem ilgi?

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001107553
Tolkīns, Dž. R. R. Hobits jeb turp un atpakaļ / Dž.R.R. Tolkīns ; no angļu valo-
das tulkojusi Zane Rozenberga ; autora ilustrācijas ; redaktore Antra Vagnere. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 310, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Pasaules 
bērnu literatūras klasika”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: The Hobbit or, There 
and Back Again. — ISBN 978-9934-31-108-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bilbo Baginss savā ērtajā hobita alā dzīvo mierīgi un netraucēti, līdz bur-
vis Gandalfs un bariņš rūķu viņu ievilina satraucošos piedzīvojumos — viņiem jāiekļūst bīstamā 
pūķa Smoga midzenī un jāatrod tā dārgumu krātuve…

UDK	 821.111-93-31

821.111(71)  Kanādiešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 001102306
Mandela, Emīlija Sentdžona. Vienpadsmitā stacija : romāns : palielinātā drukā 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem / Emīlija Sentdžona Mandela ; no angļu valo-
das tulkojusi Laura Dreiže ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — 
[Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2022. — 412 lpp. ; 31 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Station Eleven.

A n o t ā c i j a :  Kas tika zaudēts sabrukumā? Gandrīz viss, gandrīz visi, un tomēr joprojām 
pastāv neaptverams skaistums. Kādā sniegotā naktī Toronto aktieris Arturs Leanders nomirst 
uz skatuves, spēlējot savu mūža lomu. Tajā pašā vakarā Ziemeļameriku sasniedz nāvējošs vīruss. 
Pasaule nekad nebūs tāda kā agrāk. Pēc divdesmit gadiem aktrise Kirstena uzstājas Šekspīra lu-
gas iestudējumā kādā no apmetnēm, kas izveidojušās pēc sabrukuma. Taču viņas cerību pilnā 
pasaule ir apdraudēta. Ja civilizācijai pienāktu gals, ko tu glābtu? Un cik tālu tu būtu gatavs iet, 
lai to nosargātu?

UDK	 821.111(71)-31

Kopkataloga Id: 001102303
Ondatje, Maikls. Ēnas pār Temzu : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucē-
jumiem / Maikls Ondatje ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; Jāņa Esīša 
vāka dizains ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas 
Neredzīgo bibliotēka, 2022. — 282 lpp. ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: Warlight.

A n o t ā c i j a :  Ir 1945. gads, un Londona vēl dzīvo kara atbalsīs. Četrpadsmit gadus veco 
Natanielu un viņa vecāko māsu Reičelu tēva un mātes prombūtnes laikā apņēmies pieskatīt ne-
pazīstams vīrietis, kuru viņi dēvē par Naktstauriņu. Abiem ir aizdomas, ka Naktstauriņš varbūt ir 
noziedznieks, un laika gaitā tās pārtop pārliecībā, taču vienlaikus kļūst nebūtiskas, kad brālis un 
māsa pamazām iepazīstas ar aizbildņa ekscentriskajiem draugiem, kuri itin kā dzīvo savu dzīvi, 
tomēr nemanāmi un pašaizliedzīgi sargā šos bērnus. Bet vai viņi tiešām ir tie, par ko uzdodas? Un 
kā Natanielam un Reičelai justies, kad, izglābti no nāves briesmām, abi pēkšņi sastop savu māti? 
Pēc daudziem gadiem Nataniels sāk apjaust to, ko tolaik nezināja vai nesaprata, un šis žilbinošais 
romāns ir stāsts par ceļojumu pagātnē, kurā Nataniels nokļūst pa realitātes, atmiņu un iztēles 
tiltu.

UDK	 821.111(71)-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106534
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001106538
Gortners, G. K. Tjūdoru sazvērestība : romāns / G.K. Gortners ; no angļu valo-
das tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, 
[2022]. — 429 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Tudor Conspiracy. — ISBN 
978-9934-25-069-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Anglija, 1553. gads. Mērija Tjūdore ir kļuvusi par karalieni un savus ienaidnie-
kus ieslodzījusi Tauerā. Kad Mērija plāno saderināties ar Spānijas katolisko princi Filipu, viņas 
protestantiskie pavalstnieki jūtas apdraudēti. Paklīst baumas par karalienes gāšanu no troņa, un 
tās grozās ap Mērijas pusmāsu princesi Elizabeti. Brendans Preskots, uzticams Elizabetes biedrs, 
slēpjoties zem segvārda, sāk strādāt karalienes Mērijas dienestā. Viņa pienākums ir savākt pie-
rādījumus, kas iznīcinās Elizabeti. Vai viņam izdosies izlavierēt starp bīstamajām intrigām un 
izglābt savu princesi un Angliju?

UDK	 821.111(73)-311.6

Kopkataloga Id: 001106403
Gortners, K. V. Romanovu imperatore : romāns / K.V. Gortners ; no angļu valodas 
tulkojusi Ligita Paegle ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2022]. — 479 lpp. : ģenealoģiskās tabulas ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: The Romanov Empress. — ISBN 978-9934-29-133-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Deviņpadsmit gadus vecā Minnija zina, ka viņai kā Dānijas princesei nāksies 
ieprecēties karaliskā ģimenē. Liktenis viņu aizved uz Krieviju, kur viņa nu jau kā cariene Mari-
ja Fjodorovna piedzīvo gan patiesu mīlestību, gan neizmērojamas sāpes. Aizraujošs romāns par 
Krievijas pēdējā cara Nikolaja II māti, vienu no impēriskās Krievijas iedvesmojošākajām sievie-
tēm, kura centās noturēt dižciltīgo Romanovu dinastiju un saglābt savu ģimeni.

UDK	 821.111(73)-311.6

Kopkataloga Id: 001106536
Hilderbrenda, Elīna. Mulso siržu viesnīca : romāns / Elīna Hilderbrenda ; no 
angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : 
Kontinents, [2022]. — 477 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Hotel Nantuck-
et. — ISBN 978-9934-25-065-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad noslēpumains miljonārs iegādājas noplukušu viesnīcu Nantaketā, vie-
tējie ir izbrīnīti. Kurš gan vēlēsies apmeklēt šo graustu, ja pilsētā netrūkst labu hoteļu? Un kā 
jaunais īpašnieks grasās atjaunot viesnīcu, ja pats atrodas ārzemēs? Izrādās, viņš ir noalgojis 
Lizbeti Kītonu, svaigu šķirteni ar tik salauztu sirdi, ka viņa ir gatava uz visu, lai viesnīcu padarītu 
izcilu. Uzdevums ir sarežģīts — jātiek galā ne tikai ar kaprīziem klientiem, bet arī darbiniekiem, 
kuriem ir savi noslēpumi.

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001106393
Brāļi Grimmi. Skaistākās brāļu Grimmu pasakas / atbildīgā redaktore Liene 
Soboļeva ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; tulkojums latviešu valodā: Renāte 
Siliņa, Anna Bauga, Ernests Birznieks-Upītis, Gunta Leja, Anda Plēsuma, Karina 
Sējēja ; ilustrācijas: Doroteja Desmarovica, Bernhards Oberdīks. — Rīga : Juma-
va : Liegra, [2022]. — 319 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — (Reader’s Digest). — Alfabē-
tiskais rādītājs: 317.-318. lpp. — ISBN 978-9934-572-90-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Senos laikos, kad vēl piepildījās vēlēšanās…” — ar šādu brīnišķīgu teikumu 
sākas kāda no pazīstamajām brāļu Grimmu pasakām, un arī mūsdienās šī brīnišķīgā pasaule nav 
zaudējusi savu burvību. Ar šīm pasakām ir uzaugušas vairākas paaudzes, kurām tās priekšā ir 
lasījuši vecāki un vecvecāki — par labajām fejām, ļaunajām raganām un apburtajiem prinčiem. 
Brāļu Grimmu pasaku noslēpums nav tikai stāstījuma saturs, bet arī valoda, kādā risinās stāstī-
jums — tām piemīt savdabīgs spēks un poētika.

UDK	 821.112.2-343

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106538
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106403
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106536
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106393


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 21, 1.–15. novembris

28

Kopkataloga Id: 001106730
Ēdena, Jasmīna. Baudas savalgotie / Jasmīna Ēdena ; no vācu valodas tulkojusi 
Adelīna Berga. — [Rīga] : Grāmatpunkts, [2022]. — 119, [1] lpp. ; 19 cm. — (Mīles-
tības ēnas ; [2. grāmata]). — Oriģinālnosaukums: Gefesselte Lust. — ISBN 978-
9934-9064-4-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mazliet kautrīgi jaunā žurnāliste Helēna Feldkampa ienāk populārā žurnāla 
B-Touch redakcijā, savā pirmajā darbavietā. Tiešais priekšnieks Jona Vinters viņu fascinē, kaut arī 
Markuss Dramšteins, B-Touch īpašnieks, brīdina būt piesardzīgai attiecībā uz jauno šefu. Tomēr 
Helēna ļaujas Jona valdzinājumam. Viņa laimīga ļaujas jaunajām attiecībām, kad pēkšņi pasaule 
apgriežas kājām gaisā — Helēna atklāj, ka Jonam ir saistība ar kādu likteņa triecienu, ko viņa 
piedzīvojusi pagātnē. Vai jaunā sieviete vēl var viņam uzticēties?

UDK	 821.112.2-993

Kopkataloga Id: 001106552
Koulmane, Dženifera. Par lielām un mazām dāvanām / Dženifera Koulmane ; no 
vācu valodas atdzejojis Bernards Kudiņš ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā 
redaktore Māra Ulme. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 25 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Von kleinen und großen Geschen-
ken. — ISBN 978-9934-29-139-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pele un Lācis nepacietīgi gaida Ziemassvētkus. Šie svētki būs īpaši: Lācis ir 
apņēmies palikt nomodā, lai draugi varētu apmainīties ar dāvanām un svinēt kopā. Tas būs tik 
jauki! Tomēr, saņēmis dāvanu, Lācis dodas prom. Vai viņam tā nepatīk? Pelīte nezina, ka Lācis ar 
lielajām ķetnām mazo sainīti vienkārši nevar atvērt un jūtas vainīgs. Par laimi, pārējie meža dzīv-
nieki var palīdzēt. Brīnišķīgs stāsts gan maziem, gan lieliem par patieso Ziemassvētku nozīmi.

UDK	 821.112.2-93-1

Kopkataloga Id: 001107613
Mavils. Kinderlande / Mavils ; redaktore Inese Zandere ; tulkojums latviešu 
valodā: Ieva Lešinska. — Rīga : liels un mazs, [2022]. — 303 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Tulkots 
no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Kinderland. — ISBN 978-9934-574-76-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mavils stāsta par draudzību, drosmi un uzticēšanos, par bērnību, kas aizrit 
starp pionieru organizāciju un baznīcu, slepus noklausītām ziņām par pārbēgšanu uz Rietum-
berlīni un galda tenisa turnīru tieši Vācijas lielo pārmaiņu priekšvakarā. Komikss uzbur spilgtu 
un personisku VDR pastāvēšanas pēdējo dienu ainu. Stāsta galvenais varonis ir Mirko Vacke no 
septītās klases. Viņš aizraujas ar galda tenisu, spītīgi turas pretī lielo puiku izsmieklam un mēģina 
sadraudzēties ar paralēlklases jaunpienācēju Torstenu. Abi zēni prot uz katra soļa iekulties nepa-
tikšanās, un zēnu dzīvē aizvien vairāk ielaužas arī pieaugušo pasaules satricinājumi.

UDK	 821.112.2-93-32+82-312.5:741

Kopkataloga Id: 001106526
Preislers, Otfrīds. Herbe ar lielo cepuri / Otfrīds Preislers ; no vācu valodas tul-
kojis Ingus Liniņš ; Anetes Svobodas ilustrācijas ; redaktores: Oļesja Burkevica, 
Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 102, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — Oriģinālnosaukums: Hörbe mit dem großen Hut. — ISBN 978-9934-31-
296-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Herbe priecājās par dzīvi, un, kad saules stari izspraucas cauri žagaru kau-
dzei un ielīst rūķīša istabā, viņš klusībā nodomā: „Cik jauki ir dzīvot pasaulē!”.

UDK	 821.112.2-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106730
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106552
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107613
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106526
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Kopkataloga Id: 001106480
Šlinks, Bernhards. Atvadu krāsas : stāsti / Bernhards Šlinks ; no vācu valodas 
tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Una Orinska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 238, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Ab-
schiedsfarben. — ISBN 978-9934-31-268-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāsti par atvadām, kuras nomāc, un par atvadām, kuras atbrīvo, par mīles-
tības veiksmēm un neveiksmēm, par uzticēšanos un nodevību, par draudīgām un uzveiktām at-
miņām un par to, ka nepareizajā dzīvē var slēpties pareizā, bet pareizajā — nepareizā. Stāsti par 
cilvēkiem dažādos dzīves posmos, par viņu bailēm, sarežģījumiem un cerībām. Deviņi stāsti, kas 
pārsteidz, samulsina un aplaimo.

UDK	 821.112.2-34

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 001102350
Petersons, Pērs. Vīrieši manā situācijā : romāns : palielinātā drukā cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem / Pērs Petersons ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deni-
ņa ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo 
bibliotēka, 2022. — 257 lpp. ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: Menn i min situasjon.

A n o t ā c i j a :  Arvida dzīvoklī svētdien agri no rīta iezvanās telefons. Zvana pavisam izmisu-
si Tūrida, viņai nepieciešama palīdzība, taču viņa nezina, kur atrodas. Arvids atrod viņu un aizved 
uz māju Šetenē, kur viņa ar meitām dzīvo jau gadu. Mājā Arvids neredz nekā no viņu kopīgās 
dzīves. Itin kā viņš būtu izdzēsts. Pa šo gadu, kopš Tūrida viņu pametusi, Arvids ir klīdis no bāra 
uz bāru Oslo, automašīnā braucis gar savām bērnības vietām, cauri Austrumnorvēģijas mežiem 
vai pāri Zviedrijas robežai uz Arvīku Vermlandē. Šajā septembra svētdienā viņš varbūt atradīs 
atbildi uz jautājumu, kāpēc viss notika tā, kā notika. Taču lielākais pārbaudījums nāks vēlāk, kad 
viņu vajadzēs vecākajai meitai Vigdisai.

UDK	 821.113.5-31

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001106694
Bergstrema, Gunilla. Alfons un Milla / Gunilla Bergstrema, teksts un ilustrāci-
jas ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Marika Taube. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 30, [2] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 24 cm. — Ziņas 
par autori: [32.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Alfons och Milla. — ISBN 978-9934-
31-281-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zviedru rakstnieces Gunillas Bergstremas sarakstītās un pašas ilustrētās grā-
matas par Alfonu Obergu jau ir kļuvušas par bērnu literatūras klasiku. Kopš pirmās grāmatas, kas 
tapa 1972. gadā, ir iznākuši aptuveni 25 stāsti par Alfonu, viņa ģimeni un draugiem. Visbiežāk tās 
ir mazas, ikdienišķas, psiholoģiskas „drāmas”, kurās bērni tiek uztverti ļoti nopietni. Humors un 
fantāzija, kas mijas ar realitāti, ir raksturīga šo stāstu iezīme.

UDK	 821.113.6-93-32

Kopkataloga Id: 001106504
Lekberga, Kamilla. Kaste : romāns / Kamilla Lekberga, Henriks Fekseuss ; no 
zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 687, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — 
Oriģinālnosaukums: Box. — ISBN 978-9934-31-181-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kastē, kas caurdurta ar zobeniem, atrod mirušu sievieti, un policija ir neiz-
pratnē — vai tas ir neveiksmīga burvju trika rezultāts vai īpaši nežēlīga slepkavība? Lietu izmeklē 
Mina Dabiri, Stokholmas policijas izmeklētāja, kopā ar Vincentu Valderu, mentālistu un psiholo-
gu. Tiek atrasta kopsakarība ar kādu citu noziegumu, un izmeklētājiem kļūst skaidrs, ka viņiem ir 
darīšana ar cietsirdīgu sērijveida slepkavu, kurš jāatrod, pirms tiek nogalināts nākamais. Temps 
aizvien paātrinās, un Minai un Vincentam jāapsteidz slepkava — viņiem jāizprot tā domu gājiens, 
lai spētu viņu apturēt.

UDK	 821.113.6-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106480
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001102350
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106694
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106504
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821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001102342
Delakūrs, Greguārs. Sieviete, kura nenovecoja : romāns : palielinātā drukā cilvē-
kiem ar redzes traucējumiem / Greguārs Delakūrs ; no franču valodas tulkojusi 
Ilze Fogele ; Ilzes Isakas vāka dizains ; palielinātās drukas redaktors Vilnis Feld-
manis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2022. — 149 lpp. ; 31 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: La femme qui ne vieillissait pas.

A n o t ā c i j a :  Ir dažas, kuras nekļūs vecas, jo ir pametušas mūs pārāk agri. Dažas nesatrau-
cas par novecošanu, jo viņām pietiek citu, daudz būtiskāku, rūpju. Vēl kādas cenšas izskatīties 
jaunākas, lai noturētu vīru, bet beigās tik un tā zaudē. Un tad ir Betija. Tas, kas notika ar Betiju, ir 
ikvienas sievietes sapnis. Un tomēr… vai tiešām tā ir?

UDK	 821.133.1-31

821.134.2(82)  Argentīniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001106463
Aksats, Federiko. Amnēzija / Federiko Aksats ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns 
Raups ; redaktore Mārīte Gulbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 367, [1] lpp. ; 
22 cm. — Oriģinālnosaukums: Amnesia. — ISBN 978-9934-31-212-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Džons Brenners savos divdesmit septiņos gados ir bijušais alkoholiķis, šķir-
tenis un savu četrus gadus veco meitiņu satiek retāk nekā gribētu. Kādu vakaru viņš pamostas uz 
viesistabas grīdas, nespējot atcerēties neko, kas noticis iepriekšējo stundu laikā. Viņam līdzās ir 
tukša vodkas pudele, pistole un skaistas meitenes līķis, bet Džons neatceras, ka jebkad būtu viņu 
iepriekš saticis. Viņa prātā šaudās tikai viens jautājums: vai es esmu slepkava, vai arī kāds tiešām 
cenšas mani iegāzt? Šķietami viss liecina par to, ka viņš ir iekritis prasmīgi ierīkotās lamatās.

UDK	 821.134.2(82)-312.4

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001106771
Костенецкая, Марина. Луна холодного лица : повесть / Марина Косте-
нецкая ; литературнный редактор Людмила Мадисон ; дизайн: Анна Айз-
силниеце. — Издание повторное, дополнено иллюстративным материа-
лом. — [Rīga] : Autorizdevums, [2021]. — 222 lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : 
ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-23-495-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādā intervijā autore saka: „19 gadu vecumā aizbraucu aiz polārā loka uz 
Čukotku, lai strādātu tundrā pie klejojošiem briežkopjiem, un lai izdzīvotu vismaz daļu no tā, 
ko piedzīvoja tēvs. Pusotru gadu strādāju par skolotāju čukčiem, klejoju kopā ar viņiem pa tun-
dru, dzīvoju ekstremālos apstākļos. Temperatūra tur noslīdēja pat zem mīnus 50 grādiem. Arī 
jarangās bija auksti, ugunskurs neko daudz nesildīja, gulējām briežādas maisos. Pati brīnos, kā to 
varēju izturēt. Brieža gaļu ēdām jēlu vai pusjēlu. To izlika 40 grādu salā, lai sasalst, un tad sagrieza 
plānās šķēlītēs. Gaļu vārīja arī uz ugunskura, taču kurināmā bija maz, jo tundrā koki neaug”.

UDK	 821.161.1-3(474.3)

Kopkataloga Id: 001105566
Михайлов, Александр. Латгалия, ты жизнь моя и песня! : стихи и поэмы / 
Александр Михайлов ; редакторы: Галина Маслобоева, Валентина Унда (ла-
тышский текст) ; grāmatas dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras 
centra izdevniecība, 2022. — 445 lpp. ; 20 cm. — „Книга издана к 70-летию 
автора”—Titullapā. — Teksts pārsvarā krievu valodā, daļa teksta latviešu un lat-
galiešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-356-1 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001102342
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001106506
Apšeniece, Leontīne. Saules dārzs : dzejoļi bērniem / Leontīne Apšeniece ; māk-
sliniece Irēna Žguta ; sastādītāja un redaktore Guna Pitkevica ; latgaliešu rakstu 
valodas konsultante Dr.phil. Ilze Sperga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 112, 
[7] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Teksts latviešu valodā, daži dzejoļi latgaliešu rak-
stu valodā. — ISBN 978-9934-0-9822-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kas aug Saules dārzā — bērnības zemē? Viss! Darbiņi un blēņas, pasakas un 
dziesmas, saules glāsti un vēja stāsti. Visi gadalaiki, mākoņu pilis, līksmi svētki un daudz siltas 
mīlestības gan no zemes, gan Debesīm. L. Apšenieces dzejoļi bērniem ļoti patīk, jo tie ir sižetiski, 
asprātīgi, sirsnīgi, ritmiski un atskaņām bagāti. Tos ir viegli lasīt un vienkārši iemācīties no gal-
vas. Dzejas izlase noderēs mājās, bērnudārzā un skolā — atmiņas vingrināšanai, valodas prasmju 
attīstīšanai, publiskās runas pilnveidei un, protams, aizrautīgai lasīšanai un sirds priekam.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001105477
Berele, Egita. Ķēniņa bērns lauvu bedrē / Egita Berele ; redaktore Anitra Roze ; 
iekšlapu un vāka makets: Ernests Treijs. — [Rīga] : Patmos, [2022]. — 108 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-548-72-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krīzē cilvēki cīnās vai bēg. Ja cilvēks cīnās, krīze kļūst par jaunu iespēju, jau-
nu sākumu. Arī audzējs var kļūt par atveseļošanās dzīves sākumu. Šī nav medicīniskā literatūra, 
bet reāla piedzīvojuma dienasgrāmata, kaut daudzas atziņas par veselības uzlabošanu var node-
rēt jebkuram. Cilvēki mācās atdarinot, kopējot. Lasītājiem novēlu, lasot šo grāmatu, nokopēt sevī 
ticību Ķēniņam un mērķtiecību, saka autore.

UDK	 821.174-94+27-468.6

Kopkataloga Id: 001106840
Bērziņa, Irēna. Učenes piezīmes uz burtnīcas malām / Irēna Bērziņa ; vāka di-
zains: Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 
[2022]. — 175 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-30-061-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mums katram kādreiz ir gribējies iebāzt degunu citu darīšanās, būt gudrā-
kiem un visu zinošiem, iejaukties tur, kur nevajag, lai gan neviens pēc mūsu padoma neilgojas. 
Neremdināma savulaik ir bijusi vēlme ieskatīties pa atslēgas caurumu, atplēst citam adresētu 
vēstuli… Ne tagad, bet agros pusaudzes gados noteikti tā ir bijis man — Signijai Mākonei. Signijas 
dzīve gada garumā ierakstīta dienasgrāmatā. Tajā iederas gan smiekli, kad skolotājas soļi, šķiet, 
lido dažus centimetrus virs zemes, gan sūras asaras un izmisums, kam viņa mācās tikt pāri.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001106502
Ilziņa, Kristīne. Es neliecināšu pret jums : stāsti / Kristīne Ilziņa ; Natālijas Ku-
gajevskas vāka dizains ; Guntas Plotkas iekšlapu dizains ; redaktore Bārbala Sim-
sone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 283, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-31-242-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāstu krājums „Es neliecināšu pret jums” ir kā mozaīkbilde. Tajā savākti un 
apkopoti stāsti par cilvēkiem, kas piedalās lielos notikumos, paši būdami mazi. Par tiem, kuriem 
parasti neviens neprasa: ko jūs par to domājat? Tiem, kas vienkārši dzīvo. Pirms Atmodas, tās 
laikā un arī pašlaik.

UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105477
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106840
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Kopkataloga Id: 001106834
Kalna, Ziedīte. Paaudžu ienaidā : tetraloģija / Ziedīte Kalna ; vāka dizains: Agne-
se Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2022.

I [1], Vēji šalc ; II [2], Likteņi. — 302, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-30-056-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna varoņu dzīvesstāsti cauri gadsimtiem vijas, cieši saaužoties ar dzim-
tās Latvijas likteni. Cik daudz sāpēts un ciests, pakļaujoties pastāvošās varas likumiem… Un va-
ras — tās mainās tik bieži, izmantojot nesaudzīgas metodes. Pāri latvju zemei brāžas revolūciju 
viesuļi, nežēlīgi plosās karu mašīnas. Aizrestotajos vagonos izsūta latviešu tautas dvēseli. Par ko? 
Vai par to, ka savu tēvuzemi mīl un kopj? Kur brīvība? Kur tēvutēvu zeme? Kur kailās dzīvības 
vērtība? Kara ložu plosīta, zem vilcienu riteņiem samalta, cilvēka dvēsele taisnības alkst.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001106491
Laine, Arlita. Brūnās acis / Arlita Laine ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore 
Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 123, [3] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-31-155-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Brūnajās acīs atmirdzēja siltākā saule, mūsu pakalnu mākoņu malas un mūsu 
cilvēku smaidi. Viņš tik skaisti prata mīlēt un būt tuvu! Tik tuvu sirdij… Pusaudzes Arlitas ģimenē 
ir ienācis melnais labradors Madors. Tikai ar laiku viņi saprot, ko patiesībā nozīmē suns — tas ir 
tuvums, saprašanās, piedzīvojumi, pārdzīvojumi un atbildība. Liriski dokumentāls, sirdsietilpīgs 
Arlitas un Madora sajūtu un izjūtu stāsts par beznosacījumu mīlestību, par to, kā aug draudzība 
un līdztekus tai — cilvēks. Grāmatas lappusēs skan, dzīvo un elpo ziedošas Āraišu pļavas, ezera 
krasti, pakalni, alejas, smiekli un jaunības spars.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001106859
Lūsiņa, Signe. Jelgavas pasakas / Signe Lūsiņa ; ilustratore Dinija Janga (Hanyi 
Yang) ; redaktore Iveta Reinsone. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 
107 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-30-059-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mēs varam mīlēt tikai to, ko pazīstam. Tāpēc, lai teiktu: „Es mīlu savu pil-
sētu!”, vispirms tā jāiepazīst — jāizzina vēsture, kultūra, ievērojamu pilsētnieku dzīvesstāsti un 
devums tautai. „Jelgavas pasakas” ļauj ieskatīties šīs skaistās un senās pilsētas dzīvē no cita skatu 
punkta un mudina jaunākā vecuma lasītāju pētīt dziļāk gan vēsturiskos notikumus, gan izcilo 
cilvēku mūža gājumu.

UDK	 821.174-343

Kopkataloga Id: 001106844
Pirktiņa, Eleonora. Cauri pavasariem un salnām : dzejas izlase / Eleonora Pirk-
tiņa ; redaktore, sastādītāja un vāka dizaina autore Agnese Piļāne. — [Rīga] : 
Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 129, [3] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-30-058-5 
(iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001107562
Pitkevica, Guna. Es ticu, ka ir brīnumi : svētku vēstis, domas, vēlējumi / sakār-
totāja, redaktore Guna Pitkevica ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Tru-
hins ; vāka noformējumam izmantota Agijas Stakas ilustrācija. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2022]. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Autori: Jānis Poruks, Karls fon 
Geroks, Lolija Vēze, Kārlis Skalbe, Rainis, Vilis Plūdons, Aspazija, Alberts Galiņš, 
Eduards Veidenbaums, Augusts Saulietis, Zenta Mauriņa, Teodors Zeiferts, Jānis 
Ziemeļnieks, Arta Lazareva, Rabindranats Tagore, Pērsietis, Māte Terēze, Herma-
nis Hese, Fricis Bārda, Ērihs Marija Remarks, Stefans Cveigs, Jānis Jaunsudrabiņš, 
Vilhelms Hejs, Vensku Edvards, Eduards Pavasars. — ISBN 978-9984-40-016-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ziemassvētki ir laiks, kad var sadzirdēt nesaklausāmo, saredzēt neredzamo 
un sajust neapjaušamo… Lai mums visiem dzirdīgas ausis, redzīgas acis un jutīga sirds!

UDK	 821.174-1(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106834
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106491
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106859
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106844
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107562
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Kopkataloga Id: 001105451
Purinaša, Ligija. Pierobežas / Ligija Purinaša ; mākslinieks, fotogrāfs Raivis 
Nikolajevs ; redaktors Valentīns Lukaševičs. — Rēzekne : Biedrība Hronologeja, 
[2022]. — 109 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrka-
pitāla fonda atbalstu. — Teksts pārsvarā latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-
9934-23-701-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājums ir pandēmijas laika produkts, būtībā teksti, kas ir publicēti, ir sa-
rakstīti 2020.-2021. gadā. Tas ir tāds ļoti neviendabīgs dzejoļu krājums, bet savā ziņā ļoti patiess. 
Krājuma kontekstā pierobeža — tā ir vieta, kur tūlīt tiks šķērsota kāda robeža, un nav skaidrs, vai 
tā ir teritoriāla vai ir jūtu, vai sajūtu robeža, vai tā ir tikumu, vērtību robeža.

UDK	 821.174’282-1

Kopkataloga Id: 001107643
Rozentāle, Līga. Ričijs Rū un draugi : mīļi stāstiņi mazākajiem / pasaku auto-
res Līga Rozentāle, Kristīne Spure ; māksliniece Guna Miķelsone ; redaktore 
Gunta Apse ; grafiskā dizainere Monta Arnolde. — [Rīga] : Izdevniecība MicRec, 
[2022]. — 69, [4] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-9069-4-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tu taču atceries muzikālo lācēnu Ričiju Rū! 12 sirsnīgi un pamācoši stāstiņi 
ievedīs Tevi lācēna Ričija Rū un viņa draugu jauno piedzīvojumu pasaulē. Uzzini, kā Ričijs Rū tika 
pie savas ģitāras, kādu olu uzbūvēja izgudrotājs Kurmis, kādas ķibeles pavasarī piemeklēja dzie-
došo Vardi un Peles ģimeni, kā Zaķēns ar Ričiju Rū iemācījās dalīties un kā visiem kopā veicās ar 
gatavošanos Ziemassvētkiem.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001106833
Skudra, Egīls. Kad lūzis gumijkoks : atmiņu stāsts / teksta autors, redaktors un 
sastādītājs Egīls Skudra ; fizioģeogrāfiskās kartes izveide: Armīns Skudra ; vāka 
dizaina izstrāde: Armīns Skudra un Agnese Piļāne. — [Rīga] : Ezerrozes grāma-
tas, [2022]. — 336 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
30-054-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Kad tiesa atgriežas, mums abiem tiek nolasīti spriedumi. Rihardam divdes-
mit pieci gadi. Man par dzimtenes nodevību arī divdesmit pieci. Par terora akta mēģinājumu — 
augstākais soda mērs. Par kontrrevolucionāru aģitāciju… Bet turpmāko es dzirdu klusināti un 
it kā no liela tāluma. Tiesas zāles augstie un augšpusē velvētie logi manā acu priekšā pārvēršas 
par gaišiem izplūdušiem plankumiem, ko apkārt ieskauj tumsa. Tiesnesis kaut ko turpina lasīt, 
ka spriedums nav pārsūdzams, kaut ko beigās par apžēlošanu, bet es no tā visa maz ko apjēdzu. 
Manā apziņā visam pāri nostājas augstākais soda mērs — nošaušana”…

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001107557
Skujenieks, Knuts. Simts : dzejas izlase / Knuts Skujenieks ; mākslinieks Aigars 
Truhins ; sastādījusi Inta Čaklā ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 117, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-2229-6 (iesiets) 
(2022).

A n o t ā c i j a :  Knuta Skujenieka dzejas izlasē „Simts” apkopoti 100 dažādos gados rakstīti 
dzejoļi — gan Mordovijā lēģera laikā pārdzīvotais, kad, dzejniekaprāt, vissvarīgākais šķita sa-
glabāt iekšējo brīvību, gan paši jaunākie dzejoļi. Tie izkārtoti radošā darba gadu secībā, aicinot 
lasītāju sekot pa dzejnieka domu, jūtu un izmantoto māksliniecisko paņēmienu takām.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105451
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107643
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106833
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107557
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Kopkataloga Id: 001102316
Svīre, Māra. Bailes no dziļuma : palielinātā drukā cilvēkiem ar redzes traucēju-
miem / Māra Svīre ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; palielinātās drukas 
redaktors Vilnis Feldmanis. — [Rīga] : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 2022. — 
236 lpp. ; 31 cm.

A n o t ā c i j a :  Laiva bez airiem Daugavā pusotru diennakti nes Alīnu pretim nezināmajam. 
Neparastās un bīstamās situācijas laikā Alīnā pakāpeniski mainās izjūtu gamma — cerības uz 
drīzu izglābšanu nomaina arvien augoša bezpalīdzība un nāves bailes, ko veicina garāmbraucošo 
pasažieru vienaldzība. Alīnai ir bailes no dziļuma, tāpēc viņa nespēj mesties peldus. Tomēr īstais 
sievietes eksistenci apdraudošais dziļums izrādās kāds cits, un Alīnai jāsaņem drosme, lai šajā 
tik biedējošajā laikā spētu ieskatīties viņas un vīra Niklāva attiecību dziļumā. Izrādās, ka baisāko 
noslēpumu glabā ne jau upes dzīles, bet gan attiecības.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001106858
Špillere, Inta. Neskaitīsim dienas, kad lija : dzejas izlase / Inta Špillere ; redakto-
re, sastādītāja, vāka dizaina autore Agnese Piļāne. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 
[2022]. — 130 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-30-057-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001106836
Teikmanis, Zigurds. Iluminācija : dzeja un daile / Zigurds Teikmanis. — [Rīga] : 
Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 324 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-30-062-2 (ie-
siets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001105435
Valtere, Inese. Pasakas ģimenei / Inese Valtere ; māksliniece Gunta Zaļaiskalna ; 
redaktore Sanita Dāboliņa. — [Talsu novads] : Amber Dreamworks, [2022].

3. grāmata. — 50, [6] lpp. : ilustrācijas ; 22×31 cm. — ISBN 978-9934-23-569-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kas ir pasaku galvenie varoņi? Lepnais gailis Fricis, kurš lauku sētas dzie-
dātāja slavu mēģina spodrināt uz operas skatuves. Viedā pūce Briga, kura rod risinājumu zvēru 
skumjām un nomāktībai. Lēnīgais gliemezītis Rībens, kurš sev par lielu izbrīnu kļūst par skrie-
šanās čempionu. Lapsēns Leo, kurš vienā pasakā nonāk dzīvības briesmās, bet citā — novērtē 
dalīšanās un dāsnuma burvību. Draudzīgais ezītis Reimo vienā pasakā glābj draugu, otrā zvēriem 
pacietīgi māca apgūt jaunu prasmi, bet trešajā atklāj, ka grūtības var pārvarēt, darbojoties kopā. 
Katras pasakas noslēgumā ir virkne radošu uzdevumu, kas veicinās mazā lasītāja iztēli un stās-
tītprasmi.

UDK	 821.174-93-343

Kopkataloga Id: 001106799
Vasaraudze, Lidija. Čučumuižas pasaciņas = Сказки ко сну / Lidija Vasaraudze, 
teksts latviešu valodā un tulkojums krievu valodā ; krievu valodas teksta literā-
rais redaktors Jevgenijs Golubevs ; vāka autore Aļona Kondratoviča ; ilustrāci-
jas: Inese Sarbaja. — Daugavpils : [DINA-ART], 2022. — 135, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
18 cm. — (Rūķīša bibliotēka). — Teksts latviešu un krievu valodā, tulkots no lat-
viešu valodas. — ISBN 978-9934-8811-5-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad ārā līst lietus, kad sniegi putina, kad rudens vēji plosās, kad miedziņš 
aicina gultiņā, tad atceries, ka tev ir mīļš draudziņš — mazā pasaku grāmatiņa. Atver to, palasi, 
padomā, ko grāmatiņas varoņi grib tev pateikt, ko iemācīt.

UDK	 821.174-93-32=030.174=161.1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001102316
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106858
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106836
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105435
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106799
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Kopkataloga Id: 001106801
Vasaraudze, Lidija. Diedziņa piedzīvojumi / Lidija Vasaraudze ; redaktore Biru-
ta Aizbalte ; ilustrācijas: Inese Sarbaja ; vāka kompozīcija: Aļona Kondratoviča. — 
Daugavpils : [DINA-ART], 2022. — 35 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 18 cm. — (Rūķīša 
bibliotēka). — ISBN 978-9934-8391-9-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir pirmā grāmatiņa no jaunās sērijas „Rūķīša bibliotēka”. Tā domāta ma-
zajiem lasītmīļiem, lai aizraujošā piedzīvojumā iepazīstinātu ar interesanto burtiņu un vārdiņu 
pasauli. Kopā ar grāmatiņas varoņiem var sekot līdzi Diedziņa piedzīvojumiem un ļaut vaļu fan-
tāzijai.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001107559
Vāczemnieks, Laimonis. Svētvakars : Laimoņa Vāczemnieka dzeja / redaktore 
Gundega Sēja ; krājumā izmantotas Vijas Kilblokas fotogrāfijas ; vāka un grāma-
tas dizaina autors Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 51, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9984-36-755-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā Laimoņa Vāczemnieka dzejas izlasē ikviens dzejolis vēsta par gaidāma-
jiem Ziemassvētkiem, par ziemas gaišumu, sniegu, puteņiem, par dvēseles un cerību gaismu, kas 
piepilda katru sirdi svētku priekšvakarā.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001106548
Zusta, Zane. Toto atkož noslēpumu / Zane Zusta ; Lindas Valeres ilustrācijas un 
dizains ; redaktore Meldra Āboliņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 32 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-31-162-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ir pazudis suņuka Toto saimnieks Pauls! Toto ir nobijies un bēdīgs. Cik labi, 
ka Toto nav viens! Ar viņu kopā ir draudzene — mierīgā un gudrā akvārija medūza Zīle. Viņa 
palīdz Toto nezaudēt dzīvesprieku un „atkost” kādu ļoti svarīgu noslēpumu.

UDK	 821.174-93-32

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 001107622
Pervika, Aino. Burmemme / Aino Pervika ; no igauņu valodas tulkojusi Maima 
Grīnberga ; ilustrējusi Aleksandra Runde ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ar-
tis Briedis. — Rīga : liels un mazs, [2022]. — 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosau-
kums: Kunksmoor. — ISBN 978-9934-574-77-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Burmemme viena pati dzīvo uz mazas salas. Ar savām burvju zālēm viņa prot 
ārstēt dažādas slimības. Augus viņa dodas lasīt uz sauszemi, un pāri jūrai lido ar gaisa balonu, kas 
ļoti izskatās pēc pilnmēness. Burmemmes valdzinājums ir gan viņas vētrainajā un nepakļāvīgajā 
raksturā, kurā tomēr skaidri iezīmējas rūpes par dabu un cilvēkiem, gan brīnumainajās spējās, 
kuru pamatā ir zināšanas par dabas spēkiem. Burmemme izglābj un dakterē kādu kuģa kapteini, 
kuram pēc pārciestās katastrofas kājas iet katra uz savu pusi. Kapteinis Bunga lūdz Burmemmes 
roku un sirdi. Taču iespējamās idilles vietā, protams, seko dažnedažādi traki un smieklīgi piedzī-
vojumi, kā jau cilvēku un raganu kopdzīvē jābūt.

UDK	 821.511.113-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106801
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107559
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106548
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107622
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82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001107309
Kucēni un lielais sals / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. — 
Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-
27-199-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kad Piedzīvojumu līci piemeklējis ledains sniegputenis, mēres Gudvejas auto 
noslīd no ceļa un iestieg sniega kupenā. Ķepu patruļa steidz viņai palīgā, taču apledojušais ceļš 
nav vienīgā bēda — vilciens nespēj nobremzēt uz ledus klātajām sliedēm un traucas vēja sagāzto 
koku virzienā. Vai Raiders un Ķepu patruļas kucēni tiks galā ar šo ķezu? Ledus vai sniegs — ķe-
paiņiem tas ir tīrais nieks!

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 001107524
Pasaku zemē / Renē Klokas pārstāsts un ilustrācijas ; tulkojusi Sandra Rutmane ; 
redaktore Santa Kazāka. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 75, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Favourite 
Fairy Tales. — ISBN 978-9934-27-181-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasakas paaudžu paaudzēs ir valdzinājušas gan bērnus, gan pieaugušos. Šajā 
krājumā iecienītos stāstus atdzīvina brīnišķīgas Renē Klokas ilustrācijas.

UDK	 82-93-32+82-343

Kopkataloga Id: 001107516
Savāda pasaule : no filmas / [adaptējusi] Suzanne Francis ; tulkojis Kristaps Ba-
ķis ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 
62, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Strange World Movie Storybook. — ISBN 978-9934-27-163-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pētnieks Kleids nevēlas doties sava tēva pēdās un kļūt par izcilu zinātnieku. 
Viņš sapņo par klusu dzīvi lauku saimniecībā kopā ar sievu un dēlu. Viss mainās brīdī, kad Kleidu 
ģimene sastopas ar neizskaidrojamu pasauli, kas nepakļaujas dabas likumiem. Būdami atšķirīgi, 
viņi iemācās paļauties cits uz citu un aizmirst nesaskaņas, lai glābtu savu zemi un dāvātu labāku 
nākotni citiem.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107309
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107524
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107516
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94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001106400
Remess, Andžils. Karostas noslēpumu skartie : personības un stāsti / Andžils 
Remess, Juris Raķis ; mākslinieks Emīls Garjānis ; literārā redaktore Dace Krau-
le. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 234, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Personu rādītājs: 
[237.] lpp. — ISBN 978-9934-29-135-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Liepājas Karostas mūros parādās ne tikai sendienu noslēpumainie notikumi, 
bet arī teiksmaini tēli-cilvēki: Rūdolfs Bangerskis, Oskars Kalpaks, Andrievs Niedra, Raimonds 
Pauls… Daļu no viņiem Karostas elpa bija tikai skārusi, tomēr rūdījusi un devusi pieredzi, lai tie 
reiz kļūtu par prezidentiem, valdību vadītājiem, ministriem, admirāļiem, ģenerāļiem, pārsteigtu 
pasauli ar izgudrojumiem… Vēsturiskas personības ir daļa arī no Karostas vēstures stāsta.

UDK	 94(474.321.2)(092)+929(474.321.2)

Kopkataloga Id: 001106793
Динабург-Двинск: люди и судьбы (2021 : Daugavpils, Latvija). Материалы 
научной конференции „Динабург-Двинск: люди и судьбы” : (30 ноября 2021 
года, Даугавпилс, Латвия) / редактор и составитель Галина Иванова ; вер-
стка: Ирина Цыба ; дизайн обложки: Алена Кондратович ; Daugavpils Krie-
vu kultūras centrs. — Даугавпилс : Daugavpils Krievu kultūras centrs, 2022. — 
107 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8886-4-9 (brošēts).
UDK	 94(474.346.1)(062)

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=001106400
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106793
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