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004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001106735
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas (25 : 2021 : Rēzekne, Latvija). Cilvēks. Vide. Teh-
noloģijas : 25. starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference, 2021. gada 
23. aprīlis = Human. Environment. Technology : 25th students international 
scientific and practical conference / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Inženieru 
fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. — 1 tiešsaistes re-
surss (185 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 10,94 MB. — „ISSN 2592-
8597”—Datnes 2. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kop-
savilkumi angļu valodā.
UDK	 004(062)+621.7/.9.048.7:621.375.826(062)

Kopkataloga Id: 001101178
Novickis, Rihards. Implementation of Stereo-Vision Algorithms in Heteroge-
neous Embedded Systems : summary of the doctoral thesis / Rihards Novick-
is ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Artūrs Āboltiņš, Dr.sc.ing. Rolands Šāvelis ; 
official reviewers: Dr.sc.ing. Dmitrijs Pikuļins, Dr.sc.ing. Paolo Meloni, Dr.sc.ing. 
Wassim Hamidouche ; Riga Technical University. Faculty of Electronics and Tele-
communications. Institute of Radio Electronics. — Riga : RTU Press, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 8,35 MB. — Ziņas 
par autoru: 46. lp. — Bibliogrāfija: 41.-45. lp. — ISBN 978-9934-22-745-5 (PDF).
UDK	 004.9(043)

Kopkataloga Id: 001101173
Novickis, Rihards. Stereoredzes algoritmu izpēte un realizācija heterogēnā ie-
gultā sistēmā : promocijas darba kopsavilkums / Rihards Novickis ; zinātniskie 
vadītāji: Dr.sc.ing. Artūrs Āboltiņš, Dr.sc.ing. Rolands Šāvelis ; oficiālie recenzenti: 
Dr.sc.ing. Dmitrijs Pikuļins, Dr.sc.ing. Paolo Meloni, Dr.sc.ing. Wassim Hamidou-
che ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. 
Radioelektronikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes re-
surss (48 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 8,50 MB. — Ziņas par autoru: 
48. lp. — Bibliogrāfija: 43.-47. lp. — ISBN 978-9934-22-746-2 (PDF).
UDK	 004.9(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106735
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101178
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101173
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001111842
Dzīvnieki : jautri uzdevumi un darbiņi no kartona / [ilustrēja] Shannon Hays ; 
tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 16 lpp., 4 nenu-
murētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — (Lielas uzlīmes mazām rociņām). — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Animals. — ISBN 978-9934-27-
128-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties ar jaukajiem dzīvniekiem no visas pasaules! Ievieto katrā lappusē 
atbilstošās uzlīmes, tad sameklē krāsošanas piederumus un sniedz pildīt uzdevumus. Prieku sa-
gādās arī darbiņi ar izspiežamajām detaļām.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001111884
Dzīvnieku mazuļi : saliec attēlus un izkrāso!. — Rīga : Story House Egmont, 
[2022]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19×20 cm. — Tulkots izdevums. — 
ISBN 978-9934-27-157-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti dzīvnieku mazuļus gan laukos, gan savvaļā. Izjauc attēlus, izkrāso 
tos, un mēģini atkal salikt īpašajos lodziņos.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001111890
Lai notiek! : aktivitāšu grāmata / māksliniece Gabriēle Tafuni ; Džeisona Šortlen-
da dizains ; Hannas Keteres un Klēras Movatas teksts ; no angļu valodas tulkojusi 
Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2022]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. ielī-
mes : ilustrācijas ; 28 cm + pielikums (figūriņu uzlīmes). — ISBN 978-9984-31-
077-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lieliska aktivitāšu grāmata, kurā var iziet labirintus, veidot ainas ar mīkstām 
uzlīmēm, krāsot pēc cipariem, uzbūvēt savu kosmosa kuģi un iesaistīties daudzās citās pārstei-
dzošās nodarbēs. Tā darbojoties, nemanot aizritēs vairākas stundas.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001111873
Laukos : saliec attēlus un izkrāso!. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 8 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19×20 cm. — Tulkots izdevums. — ISBN 978-
9934-27-156-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti lauku sētas dzīvnieciņus, mašīnas un tehniku, kā arī pārtikas pro-
duktus, ko izaudzē laukos. Izjauc attēlus, izkrāso tos, un mēģini atkal salikt īpašajos lodziņos.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001111984
Ledus sirds : satiec filmas varoņus : saliec attēlus / tulkojusi Eva Jansone ; Dis-
ney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen II Educational 
Book. — ISBN 978-9934-27-111-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Uzzini interesantus faktus par filmas „Ledus sirds” varoņiem, izjauc attēlus 
un mēģini tos atkal salikt īpašajos lodziņos. Tas ir pavisam viegli, turklāt trenē pirkstu veiklību.

UDK	 087.5+791-57

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111842
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111884
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111890
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111873
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111984


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 24, 16.–31. decembris

3

Kopkataloga Id: 001111752
mācies burtus ar vali Villiju / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Janso-
ne. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 1 nenumurēta 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Learn the Letters with Bob the Whale. — ISBN 978-9934-27-147-2 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Apgūsti burtus, pildot dažādus uzdevumus. Šī grāmatiņa ļaus lietderīgi pava-
dīt laiku vienatnē vai kopā ar kādu, padarot dienu aizraujošu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001111777
mācies figūras un pretstatus ar krokodilu Kārli / tulkojis Mārtiņš Karelis ; re-
daktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas 
lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valo-
das. — ISBN 978-9934-27-146-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Apgūsti figūras un pretstatus, pildot dažādus uzdevumus. Vēro, izzini, krāso, 
meklē, līmē!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001111782
mācies krāsas ar zilonīti Zuzi / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Janso-
ne. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-
27-144-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pildot dažādus uzdevumus, apgūsti krāsas. Vēro, izzini, krāso, meklē, līmē!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001111771
mācies skaitļus ar lapsiņu Liliju / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jan-
sone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 1 nenumu-
rēta lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Learn the Numbers with Roxy the Fox. — ISBN 978-9934-27-145-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Apgūsti skaitļus, pildot dažādus uzdevumus. Šī grāmatiņa ļaus lietderīgi pa-
vadīt laiku vienatnē vai kopā ar kādu, padarot dienu aizraujošu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001111862
Minnie : krāsojamā grāmata / Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. 

Pušķi un lentes. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
(Disney Minnie). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Min-
nie. — ISBN 978-9934-27-215-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Minnijai un Deizijai pieder pušķīšu darbnīca. Radoša darbošanās viņām iet 
pie sirds! Bet visvairāk draudzenes priecājas par kopā pavadīto laiku. Izkrāso košās krāsās un 
rotā ar uzlīmēm ik lappusi šajā grāmatiņā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001111861
Olafa ziemas piedzīvojums : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojusi Eva Jan-
sone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Olaf’s Frozen Adventure Colouring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-
27-211-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies sirsnīgajam sniegavīriņam Olafam un viņa draugiem Annai, El-
zai, Kristofam un Svenam šajā jaukajā grāmatā! Kad attēli izkrāsoti, steidz tos rotāt ar uzlīmēm!

UDK	 087.5+791-57

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111752
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111777
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111782
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111771
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111861
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Kopkataloga Id: 001111858
PJ Masks : krāsojam! / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Story House Egmont, 
2022. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālno-
saukums: PJ Masks. — ISBN 978-9934-27-214-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies drosmīgajiem varoņiem maskās, lai glābtu pasauli! Sameklē vis-
košākos zīmuļus un piešķir varonīgas krāsas ik attēlam šajā grāmatā. Liec lietā arī uzlīmes!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111858
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001109667
Projekts cilvēks : spiriterritory sarunas par esību, sūtību un būtību / Una Meis-
tere, Ainārs Ērglis ; grāmatas un vāka dizains: Aigars Truhins ; redaktore Jana 
Baikova ; grāmatas vākam un iekšlapu ilustrācijām izmantoti Ata Jākobsona 
darba fragmenti. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 383, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
24 cm. — Ernesto Neto eseju 5. lpp. no portugāļu valodas atdzejojis Kārlis Vēr-
diņš. — ISBN 978-9934-31-349-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ceļš kā process, kas iemieso attīstību. Ceļš, kurā maināmies mēs paši, un arī 
veids, kā redzam, piedzīvojam un līdzdarbojamies ar apkārtējo pasauli. Šajā grāmatā apkopotās 
sarunas ir daļa no ceļa. 19 sastapšanās un 19 mēģinājumi paraudzīties uz cilvēku, šo laiku un 
mums visiem tajā no 19 dažādiem skatpunktiem. Beigu beigās stāsts vienmēr ir tikai par katru 
pašu. Jo tieši to mēs katrs darām šajā pasaulē — ejam savu ceļu.

UDK	 140.8(047.53)+17.02(047.53)+121(047.53)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001111394
Attīstības psiholoģija : cilvēka attīstība visas dzīves garumā / Sandra Sebre, Ani-
ka Miltuze ; Aigara Truhina zīmējumi, grāmatas un vāka dizains ; redaktore Elīna 
Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 639 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 22 cm. — Ziņas par autorēm: 638.-639. lpp. — Bibliogrāfija: 535.-[615.] lpp., 
personu rādītājs: 617.-622. lpp. un priekšmetu rādītājs: 623.-637. lpp. — ISBN 
978-9934-31-104-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā vienotā stāstā ir integrētas klasiskās un mūsdienu attīstības teo-
rijas, pasaulē un Latvijā veiktu pētījumu atziņas, šo pētījumu praktiskā pielietojamība dažādu 
attīstības grūtību gadījumā. Autores analizē attīstības psiholoģijas zinātnes pamatprincipus, 
sniedzot ieskatu likumsakarīgās izmaiņās cilvēka mūža garumā. Secīgi tiek piedāvāti katram ve-
cumposmam raksturīgie fiziskās, kognitīvās un sociāli emocionālās attīstības skaidrojumi, īpašu 
uzmanību pievēršot attīstību ietekmējošajiem bioloģiskajiem, psiholoģiskajiem un sociālās vides 
faktoriem, un to savstarpējai mijiedarbībai.

UDK	 159.922

Kopkataloga Id: 001111264
Hauzels, Morgans. Naudas psiholoģija : pārlaicīgas mācības par bagātību, alkatī-
bu un laimi / Morgans Hauzels ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā 
redaktore Sandra Skuja. — Rīga : Jānis Roze, [2022]. — 287, [1] lpp. : diagrammas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 282.-[285.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 
286.-[288.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Psychology of Money. — ISBN 978-
9984-23-937-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autors 19 īsos stāstos iztirzā dīvainos veidus, kā cilvēki domā par 
naudas lietām, un māca mums labāk izprast vienu no svarīgākajām tēmām dzīvē. Panākumi nau-
das lietās nebūt nav tik ļoti atkarīgi no tā, ko jūs zināt. Drīzāk gan no jūsu rīcības un uzvedības. 
Un to ir grūti iemācīt pat ļoti gudriem cilvēkiem.

UDK	 159.98:336

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001109667
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111394
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111264
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Kopkataloga Id: 001111271
Hodža, Sūzija. Kā māksla var mainīt dzīvi / Sūzija Hodža ; dizains: John Round ; 
literārā redaktore Dace Lāže ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 191 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 180.-
182. lpp. un rādītājs: 185.-191. lpp. — Oriģinālnosaukums: How Art Can Change 
Your Life. — ISBN 978-9984-23-902-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Māksla uz mums iedarbojas citādi nekā vārdi. Tā var apgaismot, izaicināt, 
valdzināt, iepriecināt un dziedināt. Šajā grāmatā izlasīsiet, kā māksla var uzlabot noskaņojumu, 
nomierināt satrauktu prātu un mazināt trauksmi. Grāmata palīdzēs „izlasīt” mākslas vēstījumus. 
Autore izraudzījusies vairāk nekā septiņdesmit māksliniekus, kuru veikums dos iespēju labāk 
pārvaldīt savas emocijas, paraudzīties uz tām no svaiga skatpunkta un pozitīvāk lūkoties uz pa-
sauli. Māksla nudien var mainīt dzīvi!

UDK	 159.9:7.01+7.01

Kopkataloga Id: 001111431
Maska, Meja. Sieviete, kurai ir plāns : piedzīvojumu, skaistuma un panākumu 
pilnai dzīvei / Meja Maska ; no angļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone ; redak-
tore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 175, [1] lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: A Woman Makes a Plan. — ISBN 978-
9934-31-201-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Meja Maska ir starptautiski pazīstama supermodele, praktizējoša diētas un 
uztura speciāliste, spoža lektore, kurā ieklausās plaša auditorija visā pasaulē. Grāmatā Meja, 
neko neizpušķojot, izstāsta, kā atkal un atkal vajadzējis sākt karjeru no nulles un kā viņa tomēr 
kļuvusi par pasaules mēroga slavenību un pat stila ikonu vecumā, kuru pati dēvē „par saviem 
labākajiem gadiem”.

UDK	 159.923.2-055.2(035)

Kopkataloga Id: 001111015
Uresina, Liene. Ar Tevi viss ir kārtībā : kā pārstāt baidīties un beidzot sākt dzī-
vot / Liene Uresina ; redaktore un sastādītāja Sanda Krasta ; vāka noformējums: 
Agnese Kazāka. — [Rīga] : Liene Uresina, 2022. — 263 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-23-696-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Es ticu, ka katrai sievietei ir jāprot pateikt pašai par sevi: ar mani viss ir 
kārtībā. Jā, katra (katra!) sieviete ir pelnījusi dzīvot laimīgu un piepildītu dzīvi. Šī grāmata ir vei-
dota tā, lai tu saprastu, kā to paveikt. Kāpēc tu neesi tur, kur gribi būt? Kāpēc tu ciet un pārdzīvo? 
Kāpēc meklē atbildes tur, kur to nav? Tāds liktenis? Sakritība? Karma? Iespējams… Ir tikai viena 
lieta, kas tev jāatceras ik rītu, atverot acis — tu esi savas dzīves veidotāja. Tas ir atkarīgs tikai un 
vienīgi no tevis pašas”, saka autore.

UDK	 159.923.2-055.2

Kopkataloga Id: 001107432
Žulibina, Inga. Digitālais mācību līdzeklis telpisko priekšstatu veidošanai sešga-
dīgiem bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem / Inga Žulibina. — [Rēzek-
ne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabula ; 14,33 MB. — Bibliogrāfija: 34. lp. — ISBN 978-9984-44-249-5 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Digitālajā mācību līdzeklī apvienotas 19 spēles (18 latviešu valodā, 1 — krievu 
valodā), kuru mērķis ir attīstīt spēju orientēties mikrotelpā (uz plaknes — datora ekrānā). Lī-
dzekļa izmantošana sekmē prasmi noteikt un/vai attēlot dažādu objektu atrašanās vietu, objektu 
savstarpējās vizuālās un telpiskās sakarības, orientēties virzienos un verbāli apzīmēt telpiskās 
parādības un attiecības attīstību.

UDK	 159.937.52(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111271
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111431
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111015
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107432
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001110145
Apdāvināts kalpošanai : gara dāvanas praktiskai lietošanai draudzes dzīvē : ro-
kasgrāmata / Dr. Johanness Raimers, Dainis Pandars ; tulkošana: Ruta Bērziņa ; 
redakcija: Dainis Pandars ; vāka dizains: Linda Laskovska. — [Ikšķile] : Parakle-
tos, 2022. — 164 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 163. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Tulkots izdevums. — ISBN 978-9934-9124-0-5 (brošēts) ; 
ISBN 9789934912429 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir iespējams iepazīties ar 26 Bībelē atrodamajām Gara dāvanām, to 
raksturojumu un aprakstu, nozīmi draudzes dzīvē, pielietojumu praksē, piemēriem no latviešu 
kristiešu dzīvēm un norādēm šo dāvanu atpazīšanā kristieša dzīvē.

UDK	 27-584.5

Kopkataloga Id: 001108568
Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh vēstuļraksti, kas atklāti pēc Kitáb-i-Aqdas / no angļu va-
lodas tulkojis Uldis Ābeltiņš ; redaktors Māris Pavlovs. — Pirmais izdevums. — 
Rīga : Rīgas Bahai ticības draudze, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (173 lp., PDF) ; 
1,53 MB. — „Tulkots no teksta angļu valodā „Writing of Bahá’u’lláh: Tablets of 
Bahá’u’lláh revealed after the Kitáb-i-Aqdas”. Angliski tulkojis Habib Taherzadeh 
ar Bahá’i vispasaules centra komitejas palīdzību”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija 
piezīmēs: 169.-172. lp. — ISBN 978-9934-620-01-0 (PDF).
UDK	 286

Kopkataloga Id: 001111280
Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh vēstuļraksti, kas atklāti pēc Kitáb-i-Aqdas / no angļu va-
lodas tulkojis Uldis Ābeltiņš ; redaktors Māris Pavlovs. — Pirmais izdevums. — 
Rīga : Rīgas Bahai ticības draudze, 2022. — 172 lpp. ; 21 cm. — „Tulkots no teksta 
angļu valodā „Writing of Bahá’u’lláh: Tablets of Bahá’u’lláh revealed after the 
Kitáb-i-Aqdas”. Angliski tulkojis Habib Taherzadeh ar Bahá’i vispasaules cen-
tra komitejas palīdzību”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija piezīmēs: 169.-
172. lpp. — ISBN 978-9934-620-00-3 (brošēts).
UDK	 286

Kopkataloga Id: 001112100
Kļaviņa, Sintija. Ceļš pie sevis / Sintija Kļaviņa ; gleznas: Jēkabs Stirna. — Cēsis : 
Sava grāmata, 2022. — 98 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-604-74-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sintija Kļaviņa ir eņģeļu praktiķe. Grāmatā ir 55 lūgšanas, kas atnākušas no 
Gaismas skolotājiem, Eņģeļiem un Erceņģeļiem. Tās palīdzēs Tev nostāties uz sava Dvēseles Gais-
mas ceļa, pa to iet un nenovirzīties no tā!

UDK	 2-534.3+133.9

Kopkataloga Id: 001112096
Vienuolis Aleksandras. Upelis / Vienuolis Aleksandras ; is rusų kalbos vertė 
Agne Tarvydaitė, Vladislav Novicki ; redaktorės: Rasa Gričuk, Aurinta Ivaškevi-
čiūtė. — [Rīga] : [Gaurāngas bhakti jogas biedrība], [2021]. — 63 lpp. : ilustrācija ; 
21 cm. — Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Ручей. — ISBN 978-
9934-575-27-3 (brošēts).
UDK	 27-29

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110145
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108568
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111280
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112100
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112096
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Kopkataloga Id: 001112202
Госвами, Бир Кришна Дас. Осознание нашей эмпатической природы, 
связанной с Кришной / Бир Кришна Дас Госвами ; перевод с английского: 
Теджасвини Джанава Деви даси, Расешвари Деви даси, Ачарья дас, Светла-
на Межакова ; редактор Светлана Межакова. — [Rīga] : [Gaurāngas bhakti 
jogas biedrība], [2022]. — 200 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 197.-
198. lpp. — Oriģinālnosaukums: Realizing Our Empathic Nature: Connected to 
Krishna. — ISBN 978-9934-575-29-7 (iesiets).
UDK	 2:159.9

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112202
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001103585
Kultūras Krustpunkti (15 : 2021 : Rīga, Latvija). Kultūras Krustpunkti : pro-
gramma/tēžu krājums / ievads: Dr.sc.soc. Anda Laķe ; Latvijas Kultūras akadēmi-
ja. — [Rīga] : [Latvijas Kultūras akadēmija], 2021.

XV [15] : starptautiskā konferenču sērija, 1.-5.11.2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(74 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 13,88 MB. — „ISSN 2599-9958”—Datnes 
2. lapā. — Konference „Valsts pētījumu programmas „Kultūras kapitāls kā re-
surss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD: ieceres un rezultāti” ; Konference 
„Latvijas kultūras akadēmijas pētnieciskais profils 2021: temati, jautājumi un 
atbildes” ; Latvijas valsts simtgades programmas novērtējuma konference 
„No pirmās uz nākamo simtgadi: veikums, pieredze un perspektīva” ; Starp-
tautiskā zinātniskā konference „Kultūras krustpunkti XV. Mākslas un zinātnes 
sinerģija izglītībā un kultūras telpā”. 

A n o t ā c i j a :  Latvijas Kultūras akadēmijas ikgadējā starptautiskā konference „Kultūras 
Krustpunkti” piecpadsmit gadu laikā ir izaugusi par visu Latvijas kultūras un mākslas dzīves pēt-
niecībā iesaistīto zinātnieku darba rezultātu komunikācijas, kā arī akadēmisku un uz zināšanu 
pārnesi orientētu diskusiju platformu.

UDK	 304.2(062)+316.7(062)

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kopkataloga Id: 001110404
Latvijas 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas galvenie rezultāti / autori: 
Baiba Zukula, Sigita Purona-Sida, Ruta Beināre, Vija Bunte, Sigita Meldere, Dana 
Bukša, Pēteris Veģis, Elmīra Seņkāne, Ieva Zabarovska ; grafiku sagatavotāja Dina 
Brīdaka ; kartogrāfs Dāvis Kļaviņš ; tulce Ieva Stangaine-Ozoliņa ; māksliniece 
Maija Graudiņa ; [ievads]: Aija Žīgure ; [ilustrācijas]: Gatis Šļūka. — Rīga : Cen-
trālā statistikas pārvalde, [2022]. — 215 lpp., 2 atsevišķas nenumurētas lp. kar-
tes : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 22×25 cm. — Nodaļu nosaukumi 
un paraksti zem attēliem arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-06-591-5 (iesiets) ; 
9984-06-591-X.

A n o t ā c i j a :  2021. gadā Latvijā pirmo reizi tautas skaitīšana notika, izmantojot tikai admi-
nistratīvos datus. Grāmatā ir apkopoti 2021. gada Tautas skatīšanas galvenie rezultāti par iedzīvo-
tāju skaitu, dzimumu un vecumu, migrāciju, etnisko sastāvu, mājsaimniecību lielumu, ģimenes ti-
piem, izglītības līmeni, ekonomisko aktivitāti, mājokļiem, izplatītākajiem vārdiem un uzvārdiem. 
Pamatdati ir salīdzināti ar citu gadu tautas skaitīšanas rezultātiem.

UDK	 314.117(474.3)+314.02(474.3)

Kopkataloga Id: 001113258
Latvijas 2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas galvenie rezultāti / autori: 
Baiba Zukula, Sigita Purona-Sida, Ruta Beināre, Vija Bunte, Sigita Meldere, Dana 
Bukša, Pēteris Veģis, Elmīra Seņkāne, Ieva Zabarovska ; grafiku sagatavotāja Dina 
Brīdaka ; kartogrāfs Dāvis Kļaviņš ; tulce Ieva Stangaine-Ozoliņa ; māksliniece 
Maija Graudiņa ; [ievads]: Aija Žīgure ; [ilustrācijas]: Gatis Šļūka. — Rīga : Cen-
trālā statistikas pārvalde, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (220 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 44,17 MB. — Nodaļu nosaukumi un paraksti 
zem attēliem arī angļu valodā. — ISBN 9984-06-592-8 (PDF).
UDK	 314.117(474.3)+314.02(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103585
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110404
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113258
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Kopkataloga Id: 001108535
Who Is More Eager To Leave? Differences in Emigration Intentions Among Lat-
vian and Russian Speaking School Graduates in Latvia / Zane Varpina, Kata Fred-
heim, Marija Krumina. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2021. — 
1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 246,93 KB. — (SSE Riga/
BICEPS Occasional papers, ISSN 1691-3620 ; No. 13.). — Titullapā: Stockholm 
School of Economics in Riga, Baltic International Centre for Economic Policy 
Studies. — Bibliogrāfija: 12.-15. lp.
UDK	 314.15-026.49(474.3)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001108530
What a Manager Wants: How Return Migrants’ Experiences Are Valued by Man-
agers in the Baltics / Zane Varpina, Kata Fredheim. — Riga : [Stockholm School of 
Economics in Riga], 2021. — 1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) ; 218,48 KB. — (SSE 
Riga/BICEPS Occasional papers, ISSN 1691-3620 ; No. 12.). — Titullapā: Stock-
holm School of Economics in Riga, Baltic International Centre for Economic Poli-
cy Studies. — Bibliogrāfija: 13.-16. lp.
UDK	 316.334.22(474)+314.151.7(474)

Kopkataloga Id: 001097608
ZAPAD 2021 Communication Analysis: Messages, Narratives, (Dis)Information / 
authors: Valeriy Akimenko, Daivis Petraitis, Viktoras Daukšas, Balys Liubina-
vičius ; design: Kārlis Ulmanis ; NATO StratCom COE. — Riga : NATO Strategic 
Communications Centre of Excellence, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas ; 4,21 KB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 50.-53. lp. — ISBN 
978-9934-619-22-9 (PDF).
UDK	 316.774:32+327(470+571:474)

32  Politika

Kopkataloga Id: 001110344
Beķere, Kristīne. Latvijas labā : politiskā darbība trimdā 20. gadsimta 40.-80. 
gados / Kristīne Beķere ; recenzenti: Dr.hist. Juris Ciganovs, Dr.hist. Anita Čerpin-
ska, Dr.hist. Gints Zelmenis ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu teksta redak-
tore Andra Damberga ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2022. — 303 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 265.-
278. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personvārdu rādītājs: 279.-287. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-870-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir pētījums par latviešu trimdas mītnes zemēs īstenoto politisko 
darbību, kuras mērķis bija uzturēt Latvijas Republikas neatkarības ideju un veicināt valstiskuma 
atjaunošanu. Grāmatā aprakstīta trimdas kopienu veidošanās pēc Otrā pasaules kara, organizē-
šanās un pirmās politiskās aktivitātes pārvietoto personu nometnēs Vācijā, dalība pretkomunis-
ma kustībās pagājušā gadsimta 50.-60. gados, kā arī iesaiste starptautiskos politiskos notikumos 
Helsinku procesa laikā 70. gados. Ieskicēti arī teorētiski jautājumi — pēc II pasaules kara pasaulē 
izklīdušo latviešu dažādie nosaukumi un to kā etniskas interešu grupas politiskās darbības ie-
spējas.

UDK	 32(=174)(4+7)”19”+32(474.3)”19”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108535
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108530
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097608
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110344
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323  Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 001112198
Russia Cyberwar Against Ukraine : SEQ Research 2022. — [Rīga] : SEQ, [2022]. — 
83 lpp. : ilustrācijas, karte ; 21 cm. — „www.seq.lv”—Uz vāka. — ISBN 978-9934-
9143-0-0 (brošēts).
UDK	 323.28:004(477)+327(477:450+571)

Kopkataloga Id: 001112576
Russia Cyberwar Against Ukraine : SEQ Research 2022. — [Rīga] : SEQ, [2022]. — 
1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas, karte ; 2,57 MB. — „www.seq.lv”—Dat-
nes sākumlapā. — ISBN 978-9934-9143-2-4 (ePUB).
UDK	 323.28:004(477)+327(477:450+571)
 

Kopkataloga Id: 001110817
Russia Cyberwar Against Ukraine : SEQ Research 2022. — [Rīga] : SEQ, [2022]. — 
1 tiešsaistes resurss (68 lp., PDF) : ilustrācijas, karte ; 1,02 MB. — „www.seq.lv”—
Datnes sākumlapā. — ISBN 978-9934-9143-1-7 (PDF).
UDK	 323.28:004(477)+327(477:450+571)

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

Kopkataloga Id: 001107443
Kazharski, Aliaksei. Belarus and the EU after the 2020 Awakening: Limited 
Room for Maneuver? / Aliaksei Kazharski ; editor Žaneta Ozoliņa ; English lan-
guage editor Katrīna Baltmane ; cover design: Inese Siliniece. — [Rīga] : Lat-
vian Transatlantic Organisation, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (26 lp., PDF) ; 
1,86 MB. — (The Rīga Conference Policy Brief, ISSN 2661-5789). — Ziņas par au-
toru: 26. lp. — Bibliogrāfija: 22.-24. lp.
UDK	 327(476)

Kopkataloga Id: 001108681
Willingness to Defend Own Country in the Baltic States: Implications for Natio-
nal Security and NATO’s Collective Defence / Māris Andžāns, Ieva Gajauskaitė, 
Ivo Juurvee, Aleksandra Palkova, Yao-Yuan Yeh and Mārtiņš Vargulis ; editor 
Māris Andžāns ; language editor Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ; design: 
Oskars Stalidzāns ; Rīga Stradiņš University. — [Rīga] : Rīga Stradiņš University, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (82 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
952,88 KB. — Ziņas par autoriem: 81.-82. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
ISBN 978-9934-563-99-7 (PDF).
UDK	 327(474)(082)+355.02(474)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112198
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112576
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110817
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107443
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108681
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327(474.3)  Latvijas starptautiskās attiecības.  
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 001105262
Пилдеговичс, Петерис. Мой китайский дневник / Петерис Пилдеговичс ; 
перевод с латышского: Елена Пилдеговича ; литературный редактор Та-
тьяна Барышникова ; автор дизайна обложки Байба Лаздиня. — Рига : 
Академическое издательство ЛУ, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (449 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 9,21 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Oriģināl-
nosaukums: Mans Ķīnas stāsts. — ISBN 9789934186882 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autors vēstījumā, kas uzrakstīts dienasgrāmatas formā, dalās sa-
vos vērojumos, kas radušies, veicot pirmā latviešu diplomāta pienākumus Ķīnā, kā arī stāsta par 
saviem iespaidiem, kas gūti, strādājot „Sjiņhua” aģentūrā, kur līdz šim bijis vienīgais mūsu valsts 
darbinieks. Autors iepazīstina lasītāju arī ar pieredzēto lielajos ceļojumos Ķīnā, bieži atsaucoties 
uz neskaitāmām sarunām ar visu paaudžu un sociālo slāņu ķīniešiem.

UDK	 327(474.3)(093.3)

328  Parlamenti. Tautas pārstāvība. Valdības

Kopkataloga Id: 001112049
Rudenko, Serhijs. Zelenskis : biogrāfija / Serhijs Rudenko ; tulkojuši: Armīns Vo-
itkāns, Renāte Kārkliņa ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2023]. — 198 lpp. ; 21 cm. — Tulkots no ukraiņu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Зеленський без гриму. — ISBN 978-9934-29-144-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2019. gadā tautā iemīļotais ukraiņu komiķis Volodomirs Zelenskis balotējās 
prezidenta vēlēšanās, solot, ka atjaunos pilsoņu uzticību politikai un izbeigs ieilgušo konfliktu 
ar Krieviju. Pēc pārliecinošās uzvaras viņš skaļi paziņoja: „Es jūs nepievilšu!” — vēl nenojaušot, 
ka trīs gadus vēlāk kopā ar savu valsti cīnīsies par tās pastāvēšanu un neatkarību baisākajā karā 
Eiropā kopš 1945. gada. Krievijas nežēlīgās agresijas dēļ Zelenskis 2022. gada 24. februārī nokļuva 
visas pasaules uzmanības centrā, un nu viņa vārds vairs komentārus neprasa. Bet kā aktieris, 
kuru neuztvēra nopietni, nonāca līdz pasaules cienīta līdera statusam?

UDK	 328(477)(092)

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001103820
Economics, Business & Finance (7 : 2021 : Jūrmala, Latvija). 7th International 
Scientific Symposium „Economics, Business & Finance” ; 4th International Mul-
tidisciplinary Academic Conference (IMAC) : 28-29 July, 2021, Jurmala, Latvia : 
abstract book / Institute of Researches and International Simposiums Alkona 
(IRIS-ALKONA). — [Rīga] : IRIS-ALKONA, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (69 lp., 
PDF) ; 618,51 KB. — „ISSN 2500-9745 un ISSN 2592-866X”—Datnes sākumlapā. — 
Teksts pārsvarā angļu valodā, daži raksti latviešu valodā.
UDK	 33(062)

Kopkataloga Id: 001110246
Institute of Economics at the Latvian Academy of Sciences. International 
Economic Forum (5 : 2022 : Rīga, Latvija). V International Economic Forum 
„The Crisis as an Incentive for Change: Human Being. Nature. Entrepreneurship” : 
June 30, 2022, Riga : agenda & book of abstracts / editor Nina Linde ; Institute of 
Economics at the Latvian Academy of Sciences. — Riga : Latvijas Zinātņu akadē-
mijas Ekonomikas institūts, 2022. — 59 lpp. : portreti ; 30 cm. — Ietver ziņas par 
autoriem. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789984774381. — 
ISBN 978-9984-774-37-4 (brošēts).
UDK	 33(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105262
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112049
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103820
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110246
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331  Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 001108572
Achieving effective hybrid working: hybrid workplace elements for white col-
lar workers in Latvia and their relationships with employee productivity and 
well-being during COVID-19 pandemic / Diāna Fridrihsone, Jūlija Suhodoļska ; 
supervisor Inga Gleizdāne. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (62 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,66 MB. — (SSE 
Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2021:10 (242)). — Bibliogrāfija: 
38.-41. lp. — ISBN 978-9984-822-77-8 (PDF).
UDK	 331(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001112165
Darba aizsardzības speciālista rokasgrāmata / Jānis Saulītis, Jānis Ieviņš ; Eduar-
da Groševa zīmējumi, grāmatas un vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022].

1. grāmata, Darba aizsardzības sistēma, darba vides riska faktori. — 272 lpp. : 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 184.-[187.] lpp. — ISBN 
978-9934-31-232-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata darba aizsardzības speciālistiem un citiem profesionāļiem, kas ik-
dienā veic darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā. Darba aizsardzība ir multidis-
ciplināra nozare, kas prasa zināšanās daudzās jomās. Grāmata tapusi, apkopojot ilggadēju darba 
pieredzi un zināšanas par darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanas praktisko jomu. 
Tajā sniegtas atbildes uz jautājumiem par ikdienas darbiem un norādes, kur meklēt informāciju 
milzīgajā datu, noteikumu un faktu gūzmā.

UDK	 331.45(035)+614.8(035)

334  Organizācijas un sadarbības veidi ekonomikā

Kopkataloga Id: 001100974
Kalniņa, Vija. Pakalpojumu sniegšanas brīvība līdzdalības ekonomikā : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnes nozarē, 
apakšnozare: starptautiskās tiesības / Vija Kalniņa ; zinātniskais vadītājs Dr.iur. 
Artūrs Kučs ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Pleps, Dr.iur. Jānis Grasis, Dr.iur. Marta Can-
tero Gamito ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte = Freedom to Provide 
Services in the Sharing Economy : summary of the promotion thesis for the ob-
tainment of a doctor’s degree in legal science, subcategory: international law / 
Vija Kalniņa ; academic advisor Dr.iur. Artūrs Kučs ; reviewers: Dr.iur. Jānis Pleps, 
Dr.iur. Jānis Grasis, Dr.iur. Marta Cantero Gamito ; University of Latvia. Faculty of 
Law. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (105 lp., PDF) ; 
901,41 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934188596. — 
Bibliogrāfija: 48.-52. lp., 101.-105. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atseviš-
ķām titullapām, datnes noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-865-7 
(PDF).
UDK	 334.7(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108572
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112165
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100974


Latvijas jaunākās grāmatas 2022 Nr. 24, 16.–31. decembris

14

338  Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. Pārvalde un 
plānošana ekonomikā. Ražošana. Pakalpojumi. Cenas

Kopkataloga Id: 001111215
Промышленность Латвии до и после восстановления независимости : 
сборник рефератов конференции, 13 декабря 2013 года в Риге / материалы 
обобщены: Рута Паздере ; технически отредактированы: Татьяна Слобод-
чикова и Анрей Цирулис ; Общество исследования оккупации Латвии. — 
Рига : Министерство юстиции Латвийской Республики, 2022. — 208 lpp. : 
faksimili, diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Oriģinālnosaukums: Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas. — 
ISBN 978-9934-8363-9-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti 14 referentu: zinātnieku, vēsturnieku, vadītāju un ierēdņu 
referāti par to, kāda faktiski bija rūpniecība PSRS laikā un kas un kāpēc liela daļa no tām pārstāja 
darboties, tai skaitā — slavenais VEF. Grāmatā ir pārskats par Latvijas ekonomiku pirms 1940. 
gada okupācijas 1. neatkarības laikā, analītisks pārskats par PSRS laika rūpniecību un tās specifi-
ku, kā arī par šodienas rūpniecības attīstības perspektīvām.

UDK	 338.45(474.3)(091)(082)

338(474.3)  Latvijas ekonomika

Kopkataloga Id: 001107523
Hansen, Morten. Coronanomics in Latvia: impact, policy response and the re-
turn to growth / Morten Hansen ; Stockholm School of Economics in Riga, Fiscal 
Discipline Council, Latvian Economists Association. — [Rīga] : Stockholm School 
of Economics in Riga, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (18 lp., PDF) : diagrammas, 
tabula ; 1,19 MB. — Bibliogrāfija: 18. lp.
UDK	 338(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001107527
Hansens, Mortens. Koronanomika Latvijā: ietekme, politikas reakcija un at-
griešanās pie izaugsmes / Mortens Hansens ; Rīgas Ekonomikas augstskola, Fis-
kālās disciplīnas padome, Ekonomistu apvienība. — [Rīga] : Rīgas Ekonomikas 
augstskola, [2021]. — 1 tiešsaistes resurss (18 lp., PDF) : diagrammas, tabula ; 
1,17 MB. — Bibliogrāfija: 18. lp.

A n o t ā c i j a :  Raksta mērķis ir aprakstīt un analizēt, kā pandēmija skāra tieši Latviju, kā 
valstij klājās krīzes laikā, kā tā reaģēja un kā iziet no šīs īpašās krīzes. Autors saka, ka šis ir ne-
pabeigts darbs jeb darba daļa tajā ziņā, ka daudzas problēmas tajā ir tikai ieskicētas, bet daļa 
nav ietverta vispār, jo rakstīšanas laikā, 2021. gada maijā, Covid-19 pandēmija joprojām turpinās.

UDK	 338(474.3)(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111215
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107523
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107527
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001096664
Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā : ziņojums 
Nr. AUS0001961 : gala ziņojums / sagatavoja Pasaules Banka, Eiropas Komisijas 
Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts, Latvijas Republikas Labklājības 
ministrija. — [Latvija] : Pasaules Banka, [2021]. — 245 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 30 cm. — „Gala ziņojuma tekstu rakstīja Aleksandra Pozaraka 
(Aleksandra Posarac), un tas tika rediģēts kopā ar Žeromu Bikenbahu (Jerome 
Bickenbach) un Elīnu Celmiņu”—9. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Disability Policy and Disability 
Assessment System in Latvia.

A n o t ā c i j a :  Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā, īpaši darba tirgū, ir viena no 
Labklājības ministrijas prioritātēm, tādēļ vērtējumā balstītas rekomendācijas gan attiecībā uz 
invaliditātes novērtēšanas algoritmiem, gan atbalsta pasākumiem (piem., tehniskie palīglīdzekļi, 
veselības aprūpes un/vai sociālie pakalpojumi, atbalsts darba vietā, profesionālā rehabilitācija 
u.c.) būs ļoti noderīgas turpmākajā darbā.

UDK	 342.726-056.24(474.3)+364-056.24(474.3)

Kopkataloga Id: 001110954
Kaklys, Karolis. Legal Regulation Problems of Lithuanian Local Self-Government 
in Context of Ensuring Political Minority (Opposition) Rights : doctoral thesis, 
study programme: law science / Karolis Kaklys ; advisor Dr.iur. Raimundas Ka-
lesnykas ; Turiba University. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 165 lp. : 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 144.-160. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.
UDK	 342.553(474.5)(043)+34(474.5)(043)

Kopkataloga Id: 001110455
Kaklys, Karolis. Legal Regulation Problems of Lithuanian Local Self-Govern-
ment in Context of Ensuring Political Minority (Opposition) Rights : synopsis of 
the doctoral thesis elaborated for an award of doctoral degree in law science, 
sub-branch: state law / Karolis Kaklys ; advisor Raimundas Kalesnykas ; official 
reviewers: Dr.iur. Jānis Načisčionis, Dr.iur. Algimantas Urmonas, Dr.iur. Giedrius 
Nemeikšis ; Turiba University. — Riga : Turiba University, 2022. — 35 lpp. : shē-
ma ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 29.-35. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 342.553(474.5)(043)+34(474.5)

Kopkataloga Id: 001110458
Kaklys, Karolis. Lietuvas pašvaldības tiesiskā regulējuma problēmas politiskā 
mazākuma (opozīcijas) tiesību nodrošināšanas kontekstā : promocijas darba 
kopsavilkums izstrādāts zinātniskā doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnes 
nozarē, valststiesību apakšnozarē / Karolis Kaklys ; zinātniskais vadītājs Dr.iur. 
Raimundas Kalesnykas ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Načisčionis, Dr.iur. Algimantas 
Urmonas, Dr.iur. Giedrius Nemeikšis ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : Bizne-
sa augstskola Turība, 2022. — 31 lpp. : shēma ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 26.-31. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 342.553(474.5)(043)+34(474.5)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001096664
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110954
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110455
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110458
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Kopkataloga Id: 001110462
Ziemele, Ināra. Atbildība ēku būvniecībā : promocijas darba kopsavilkums iz-
strādāts zinātniskā doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnes nozarē, valsts tiesī-
bu apakšnozarē / Ināra Ziemele ; zinātniskais vadītājs Dr.iur. Jānis Načisčionis ; 
darba recenzenti: Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.iur. Jānis Bramanis, Dr.iur. Algiman-
tas Urmonas ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 
2022. — 20 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, vāka noformējums latviešu un angļu valodā.
UDK	 349.442(474.3)(043)+347.2

Kopkataloga Id: 001110956
Ziemele, Ināra. Atbildība ēku būvniecībā : promocijas darbs doktora studiju 
programmā „Tiesību zinātne” / Ināra Ziemele ; darba vadītājs Dr.iur. Jānis Načis-
čionis ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 
201 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 172.-200. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu un lietuviešu valodā.
UDK	 349.442(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001110460
Ziemele, Ināra. Responsibility in Construction : synopsis of the doctoral thesis 
for award of doctoral degree in law science, sub-branch: state law / Ināra Zie-
mele ; advisor Dr.iur. Jānis Načisčionis ; official reviewers: Dr.iur. Ingrīda Veikša, 
Dr.iur. Jānis Bramanis, Dr.iur. Algimantas Urmonas ; Turiba University. — Riga : 
Turiba University, 2022. — 22 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts angļu valodā, vāka noformējums latviešu un angļu valodā. 
UDK	 349.442(474.3)(043)+347.2

Kopkataloga Id: 001111220
Риекстиньш, Янис. Преступления оккупационной армии СССР в Латвии : 
1940-1991 гг. : сборник документов / Янис Риекстиньш ; переводчик на рус-
ский: Татьяна Слободчикова ; [введение]: Артис Пабрикс ; послесловие: 
Рута Паздере. — Рига : Министерство юстиции ЛР, 2022. — 176 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālno-
saukums: PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā. — ISBN 978-9934-8363-
8-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dokumentu krājuma uzdevums ir atklāt PSRS okupācijas armijas zaldātu un 
viņu komandieru izdarītos noziegumus pret Latvijas mierīgajiem pamatiedzīvotājiem, viņu per-
sonīgo un valsts mantu. Dokumenti atklāj, kā PSRS slepeni gatavoja iebrukumu Baltijas valstīs, 
ar kādu klaju patvaļu visos okupācijas gados, ar neskaitāmiem kriminālnoziegumiem, ar impē-
risku attieksmi militāristi izturējās pret Latviju un tās pamatiedzīvotājiem. Dokumentu krājums 
ir viena no vissmagākajām apsūdzībām PSRS valdošajam totalitārajam režīmam Baltijas valstīs.

UDK	 341.322.5(474.3)(093)+355.3:343(474.3)(093)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110462
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110956
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110460
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111220
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001104850
Garīgās veselības veicināšana izglītības iestādēs : vadlīnijas politikas veidotā-
jiem / Baiba Martinsone, Ilze Damberga, Ieva Stokenberga, Inga Supe, Vineta In-
berga ; tulkotāja Aija Poikāne-Daumke ; teksta redaktors Oskars Lapsiņš. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
1,12 MB. — Virstitulā: PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools. — Biblio-
grāfija: 15.-16. lp. — Oriģinālnosaukums: The curriculum to promote mental hea-
lth at schools: guidelines for policy makers. — ISBN 978-9934-556-70-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Latvijā starptautiskā mēroga „Erasmus+” projektu īsteno Latvijas Universi-
tāte partnerībā ar Siguldas novada pašvaldību. Projektā vēl sadarbojas Itālija, Horvātija, Grieķija, 
Malta, Portugāle un Rumānija. Projekta mērķis ir izstrādāt pierādījumos balstītu garīgās veselī-
bas veicināšanas programmu izglītības iestādēm un rekomendācijas izglītības politikas veidotā-
jiem. Programmas saturā ir sociāli emocionālo prasmju attīstīšana, dzīvesspēka veicināšana un 
aktivitātes emocionālu un uzvedības problēmu riska mazināšanai.

UDK	 37.015.3-053.6+37.015.3

Kopkataloga Id: 001104652
Mācību metodiskais līdzeklis projekta darba īstenošanai / izstrādāja: Kristī-
ne Amatniece, Elīna Apsīte, Gunita Bičule, Anita Birzniece, Justīne Buliņa, Ieva 
Freidenfelde, Anita Jozus, Santa Kazaka, Kristīne Ļeontjeva un Evija Rozentāle ; 
eksperti: Sandra Erinovska, Signita Gabrāne, Ilze Kupča, Jāzeps Logins un Ļevs 
Rusilo ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
[2022]. — 1 tiešsaistes resurss (114 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
2,59 MB. — Domāt. Darīt. Zināt. Skola 2030. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-24-114-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību metodiskais līdzeklis veidots kā atbalsts skolotājiem, lai virzītu sko-
lēnu projekta darba īstenošanā. Ieteicams to izmantot saistībā ar dokumentu „Vadlīnijas projekta 
darba vidējās izglītības pakāpē novērtēšanai”. Materiālu veido skolēnu ceļveži, kuros sniegts kat-
ra projekta darba veida raksturojums, īstenošanas soļu secīgs apraksts un ieteikumi īstenošanas 
prasību izpildē.

UDK	 37.091.313(072)

Kopkataloga Id: 001110600
Pedagogy, Psychology and Teaching Methods: International Experience 
(2021 : Rīga, Latvija). Pedagogy, Psychology and Teaching Methods: Internation-
al Experience : international scientific and practical conference, July 16-17, 2021 : 
proceedings / ISMA University of Applied Sciences. — Riga : Baltija Publishing, 
2021. — 295 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts uk-
raiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-26-114-5 (brošēts).
UDK	 37.013(062)+37.015.3(062)+159.9(062)+316.6(062)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001112195
Latviešu tautas teikas par ūdeņiem / māksliniece Astrīda Meiere ; vāka dizaina 
autore Māra Alševska ; sakārtojusi Baiba Dzedule ; redaktore Kristīne Skrīvele. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Skolas biblio-
tēka. Sprīdi pa sprīdim, ISSN 1407-3749). — ISBN 978-9984-04-537-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Teikas par to, kā radušās upes, ezeri, avoti, jūra, un kā visi ūdeņi ieguvuši 
vārdus.

UDK	 398.22(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104850
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104652
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110600
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112195
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001111960
Gernhoizere, Zuzanne. Atklājam dabas brīnumus : izzinoša grāmata bērniem 
no 4 līdz 7 gadiem / teksts: Zuzanne Gernhoizere ; ilustrācijas: Gīdo Vandrejs ; no 
vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece. — Rīga : Madris, [2022]. — 16 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: 
Wir entdecken die Wunder der Natur. — ISBN 978-9984-31-029-9 (spirāliesē-
jums).

A n o t ā c i j a :  Izzinošā grāmata sniegs atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem — Kādi 
brīnumi slēpjas pazemē? Kur ir daudz vulkānu? Kā radies Lielais kanjons? Kurš ir pasaules aug-
stākais kalns? Kāda ir dzīve ledus valstībā?

UDK	 5(02.053.2)

502/504  Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.  
Draudi videi un aizsardzība pret tiem

Kopkataloga Id: 001111966
Deinsa, Keitija. Vai mēs varam palīdzēt bitēm? / Keitija Deinsa ; ilustrējusi Rou-
šīna Heihesija ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Šustere ; tulkotājas redakci-
jā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 47 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Can We Really Help the Bees?. — ISBN 978-9934-31-222-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dabiskās pļavas un meži izzūd, un bitēm klājas arvien grūtāk. Pievienojies 
grupai aktīvo bērnu, kuriem bites lūdz palīdzību! Esi bišu draugs! Svarīgs ir ne tikai medus, bet 
arī visas planētas nākotne!

UDK	 502.172:595.799(02.053.2)+595.799(02.053.2)+087.5

Kopkataloga Id: 001111963
Kesele, Karola van. Mēs sargājam apkārtējo vidi : izzinoša grāmata bērniem no 
4 līdz 7 gadiem / Karolas van Keseles teksts ; Gīdo Vandreja ilustrācijas ; no vācu 
valodas tulkojusi Anita Muitiniece. — Rīga : Madris, [2022]. — 16 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosaukums: Wir 
schützen unsere Umwelt. — ISBN 978-9984-31-185-2 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Šoreiz saņemsim atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas saistās ar apkārtējo 
vidi — Kur labi jūtas vietējie dzīvnieki? Kāpēc mēs šķirojam atkritumus? Kāda pārtika noslogo 
klimatu? Kādēļ mums jāsargā apkārtējā vide? Kā ikviens var piedalīties? Grāmatā daudz atvera-
mo atloku, kas rotaļīgi sniedz zināšanu prieku.

UDK	 502(02.053.2)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001103619
Matemātika 1.-3. klasei : skolēna mācību materiāli krievu valodā / Laine Blūma, 
Marita Dzene, Inese Gaša ; no latviešu valodas tulkojusi Lidija Izotova ; redaktore 
Emma Arhangeļska ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 
44,88 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 267,53 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF 
un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — ISBN 
978-9934-24-086-7 (PDF).
UDK	 51(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111960
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111966
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111963
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103619
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53  Fizika

Kopkataloga Id: 001105506
Aišpurs, Vitālijs. Elektroakustika : mācību grāmata / Vitālijs Aišpurs ; recen-
zenti: Dr.sc.ing. G. Balodis, Dr.sc.ing. M. Zeltiņš, S. Žizņevskis ; redaktore Dzintra 
Birnbauma ; mākslinieciskais noformējums, vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (221 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 8,75 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934226458. — Bibliogrāfija: 220.-221. lp. — ISBN 978-9934-22-646-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas „Vie-
dās elektroniskās sistēmas” bakalaura un maģistra programmu studentiem, kā arī tiem inte-
resentiem, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas elektroakustikas jomā, jo ietvertais materiāls 
krietni pārsniedz studiju ietvaru.

UDK	 534.86(075.8)

Kopkataloga Id: 001111013
Perveņecka, Jūlija. Amorfu plānu kārtiņu veidojošu organisko savienojumu op-
tisko īpašību un pastiprinātās spontānās emisijas izpēte iespējamiem pielieto-
jumiem organiskos cietvielu lāzeros : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: cietvielu fizika / Jūlija Perveņecka ; 
zinātniskais vadītājs Dr.phys. Aivars Vembris ; recenzenti: Dr.habil.phys. Linards 
Skuja, Dr.chem. Kaspars Traskovskis, Dr.sc. Sergei Popov ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2022. — 63 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 56.-
57. lpp. — ISBN 978-9934-18-880-0 (brošēts).
UDK	 539.216(043)+661.143(043)

Kopkataloga Id: 001111820
Perveņecka, Jūlija. Amorfu plānu kārtiņu veidojošu organisko savienojumu op-
tisko īpašību un pastiprinātās spontānās emisijas izpēte iespējamiem pielieto-
jumiem organiskos cietvielu lāzeros : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: cietvielu fizika / Jūlija Perveņecka ; 
zinātniskais vadītājs Dr.phys. Aivars Vembris ; recenzenti: Dr.habil.phys. Linards 
Skuja, Dr.chem. Kaspars Traskovskis, Dr.sc. Sergei Popov ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
3,60 MB. — Bibliogrāfija: 57.-58. lp. — ISBN 978-9934-18-881-7 (PDF).
UDK	 539.216(043)+661.143(043)

Kopkataloga Id: 001111003
Perveņecka, Jūlija. Amorfu plānu kārtiņu veidojošu organisko savienojumu op-
tisko īpašību un pastiprinātās spontānās emisijas izpēte iespējamiem pielieto-
jumiem organiskos cietvielu lāzeros : promocijas darbs zinātnes doktora grāda 
(Ph.D.) iegūšanai fizikas un astronomijas zinātnes nozarē, apakšnozare: cietvielu 
fizika / Jūlija Perveņecka ; darba vadītājs Dr.phys. Aivars Vembris ; darba recen-
zenti: Dr.habil.phys. Linards Skuja, Dr.chem. Kaspars Traskovskis, Dr.sc. Sergei 
Popov ; Latvijas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — 
Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 133 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 122.-128. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.
UDK	 539.216(043)+661.143(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111013
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111820
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111003
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Kopkataloga Id: 001111017
Pervenecka, Julija. Investigation of Optical Properties and Amplified Sponta-
neous Emissions of Amorphous Thin Films Forming Organic Compounds for 
Possible Applications in Organic Solid State Lasers : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of physics, subfield: solid state physics / Julija 
Pervenecka ; scientific supervisor Dr.phys. Aivars Vembris ; reviewers: Dr.habil.
phys. Linards Skuja, Dr.chem. Kaspars Traskovskis, Dr.sc. Sergei Popov ; Universi-
ty of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University 
of Latvia, 2022. — 59 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija: 54.-55. lpp. — ISBN 978-9934-18-882-4 (brošēts).
UDK	 539.216(043)+661.143(043)

Kopkataloga Id: 001111813
Pervenecka, Julija. Investigation of Optical Properties and Amplified Sponta-
neous Emissions of Amorphous Thin Films Forming Organic Compounds for 
Possible Applications in Organic Solid State Lasers : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of physics, subfield: solid state physics / Julija 
Pervenecka ; scientific supervisor Dr.phys. Aivars Vembris ; reviewers: Dr.habil.
phys. Linards Skuja, Dr.chem. Kaspars Traskovskis, Dr.sc. Sergei Popov ; Universi-
ty of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University 
of Latvia, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (61 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 3,44 MB. — Bibliogrāfija: 55.-56. lp. — ISBN 978-9934-18-883-1 (PDF).
UDK	 539.216(043)+661.143(043)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 001111139
Brante, Daiga. Bioloģija 7. klasei : mācību grāmata / Daiga Brante ; redaktore 
Gunta Ansone ; literārā redaktore Ilze Zvirgzda ; izdevuma dizaineri: Vilnis Lai-
zāns, Jānis Gribusts ; ilustrators Agris Bobrovs. — 1. izdevums. — Lielvārde : Liel-
vārds, [2022]. — 192 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Apstiprinājusi Latvijas Republi-
kas Izglītības un zinātnes ministrija 2022. gadā. — Rādītājs: 190.-192. lpp. — ISBN 
978-9984-11-610-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmatas saturu veido ievads „Bioloģija — zinātne par dzīvajiem 
organismiem” un pieci temati: Kas ir organisma pamatvienība, un kā to pēta? Kā tiek grupēti 
organismi? Kas sedz organismus? Kas nodrošina augu un dzīvnieku balstu un kustības? Kā orga-
nismi elpo? Mācību grāmatā tekstuālo saturu papildina plašs fotoattēlu un ilustrāciju klāsts, kā 
arī laboratorijas darbu un projektu darbu apraksti.

UDK	 57(075.2)

Kopkataloga Id: 001104630
Groundwater dependent ecosystems: conceptual understanding, threats and 
mitigation possibilities : handbook / authors: Alise Babre, Jānis Bikše, Dāvis Bo-
rozdins, Jekaterina Demidko, Konrāds Popovs [un vēl 10 autori] ; editors: Agnese 
Priede, Līga Strazdiņa ; drawings and design: Zane Rubene. — Sigulda : Natu-
re Conservation Agency, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (84 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 8,59 MB. — Autori arī: Agnese Priede, Līga Strazdiņa, Loreta Urtāne, 
Krišjānis Valters, Lauma Vizule-Kahovska u.c. — „The book was prepared with 
the financial support of the Interreg V-A Estonia-Latvia cross-border coopera-
tion programme 2014-2020 within the project „Joint actions for more efficient 
management of common groundwater resources”—Datnes 3. lp. — Bibliogrāfija: 
78.-84. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8905-4-3 (PDF).
UDK	 574.5(474.3)(035)+502.17:574.5(474.3)(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111017
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111813
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111139
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104630
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58  Botānika

Kopkataloga Id: 001111330
Skota, Keitija. Arboretum / ilustrējusi Keitija Skota ; teksta autors Tonijs Kēr-
kems ; dizains: Nathalie Eyraud ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; zi-
nātniskais konsultants Māris Lielkalns ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas, karte ; 38 cm. — (Laipni 
lūgti muzejā). — Rādītājs: 94.-95. lpp. — Teksts latviešu valodā, augu nosaukumi 
arī latīņu valodā. — Oriģinālnosaukums: Arboretum. — ISBN 978-9984-23-899-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis muzejs ir vienmēr atvērts un var lepoties ar iespaidīgāko koku kolekciju 
pasaulē, sākot no milzu baobabiem un majestātiskiem dižozoliem līdz pat citronkokiem un deko-
ratīvajām ābelēm, kas rotā mūsu dārzus. Kokiem ir nenovērtējama loma mūsu dzīvē — tie gādā 
par gaisu, ko elpojam, dod pārtiku, celtniecības materiālus un ārstniecības līdzekļus, iedvesmo 
mūs un spēcina. Apceļo zemeslodi, izstaigā mežus un iepazīsti visu pasaules reģionu kokus! Iepa-
zīsti koku noslēpumaino un fascinējošo pasauli!

UDK	 582.091(02.053.2)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001111867
Dzīvnieki mežā : interesanti fakti, jautājumi un uzdevumi par dzīvniekiem / 
tulkojis Toms Edvards Lielkalns ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Story House 
Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — (Vēro un mācies!). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Animals in the Forest. — ISBN 978-9934-27-148-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā košajā uzlīmju grāmatā zinātkārie lasītāji atradīs daudz neparastu faktu 
par dzīvajām radībām, kas mājo mežā un varēs pārbaudīt savas zināšanas, risinot aizraujošus uz-
devumus! Tā būs pirmais ceļvedis noslēpumainajā un ārkārtīgi daudzveidīgajā dzīvnieku pasaulē 
un rosinās bērnu kļūt par ieinteresētu pētnieku un vērotāju.

UDK	 59(02.053.2)

Kopkataloga Id: 001111871
Dzīvnieki mums apkārt : interesanti fakti, jautājumi un uzdevumi par dzīvnie-
kiem / tulkojis Toms Edvards Lielkalns ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Story 
House Egmont, [2022]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilus-
trācijas ; 30 cm. — (Vēro un mācies!). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālno-
saukums: Animals around Me. — ISBN 978-9934-27-149-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā košajā uzlīmju grāmatā zinātkārie lasītāji atradīs daudz neparastu faktu 
par dzīvniekiem, kas mājo mums apkārt un varēs pārbaudīt savas zināšanas, risinot aizraujošus 
uzdevumus! Tā būs pirmais ceļvedis noslēpumainajā un ārkārtīgi daudzveidīgajā dzīvnieku pa-
saulē un rosinās bērnu kļūt par ieinteresētu pētnieku un vērotāju.

UDK	 59(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111330
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111867
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111871
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001110175
Cilvēka anatomija / Gundega Knipše, Džanna Krūmiņa, Sarmīte Boka, Jānis Šav-
lovskis ; Gundegas Knipšes un Džannas Krūmiņas redakcijā ; recenzenti: Dr.ha-
bil.med. Jānis Vētra, Dr.habil.med. Maksims Pogorelovs, Dr.geol. Valdis Segliņš ; 
attēlus veidojuši Jānis Šavlovskis un Elza Rozenberga ; literārā redaktore Ieva 
Zarāne ; angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Baiba 
Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. 

Galva, kakls : 2. daļa. — 279, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — „Anatomia basic 
medicinae est”—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 279.-[280.] lpp. un latīnisko nosau-
kumu alfabētiskais rādītājs: 264.-278. lpp. — Teksts paralēli latviešu un an-
gļu valodā, anatomisko struktūru apzīmējumi arī latīņu valodā. — ISBN 978-
9934-18-873-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata saglabā iepriekšējā izdevuma „Cilvēka anatomija. Galva, kakls : 1. 
daļa” uzbūves principus, bet apskata sarežģītākas galvas un kakla struktūras: galvas un muguras 
smadzenes, galvas smadzeņu nervus, asinsvadus un limfātisko atteci.

UDK	 611+611.93+611.91

Kopkataloga Id: 001110387
Ivuškāns, Artūrs. Pēda un potīte / Artūrs Ivuškāns, teksts un zīmējumi ; vāka 
dizains: Vita Lēnerte ; redaktore Ilze Zonne ; foto: Sanita Ieva Sparāne. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 71.-72. lpp. — 
ISBN 978-9934-31-250-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sporta zinātnes doktors un praktizējošs fizioterapeits Artūrs Ivuškāns grā-
matā sniedz informāciju par to, kā rūpēties par apakšstilbiem, pēdām, potītēm un to saistošajām 
struktūrām, piedāvā vingrinājumus pēdu veselības veicināšanai un potīšu stiprināšanai, kā arī 
aicina apgūt muskulatūras stiepšanas un pašmasāžas pamatus.

UDK	 617.58

Kopkataloga Id: 001111739
Mans cilvēka ķermeņa atlants / tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Linda Kal-
na. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 1 nenumurēta lp. uzlīmes, 1 
nenumurēta salocīta lp. plakāts : ilustrācijas ; 30 cm. — (Mans atlants). — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Atlas of the Human Body. — ISBN 
978-9934-27-092-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā atradīsi daudz aizraujošu faktu, reālistisku ilustrāciju un jautru 
zīmējumu, kas ļaus iepazīt cilvēka ķermeni. Lielajā plakātā varēsi pēc parauga salīmēt atbilstošos 
kaulu un orgānu attēlus. Uzzināsi, kā darbojas cilvēka organisms, kā tas aug, attīstās un aizsar-
gājas pret slimībām.

UDK	 612+087.5

Kopkataloga Id: 001111745
Mans piecu maņu atlants / tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Linda Kalna. — 
Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes, 1 nenu-
murēta salocīta lp. plakāts : ilustrācijas ; 30 cm. — (Mans atlants). — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My 5 Senses Atlas. — ISBN 978-9934-27-
091-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Neparasti fakti, jautri zīmējumi un izteiksmīgas fotogrāfijas aizvedīs tevi pār-
steigumu pilnā ceļojumā pa maņu pasauli. Varēsi aizrautīgi darboties, meklējot un ievietojot uz-
līmes atbilstošajos lodziņos uz plakāta un grāmatā! Uzzināsi, cik daudzveidīgi uztveram pasauli, 
un izpratīsi, kā darbojas dzīvnieku brīnumainās maņas.

UDK	 612.84/.88+087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110175
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110387
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111739
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111745
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Kopkataloga Id: 001076993
Markovs, Jurijs. Cilvēka embrioģenēze / Jurijs Markovs ; redaktore Anna Frīden-
berga. — Otrais, papildinātais izdevums. — Rīga : Literārā brālība, [2022]. — 226, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Bibliogrāfija: [228.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 
224.-[227.] lpp. — ISBN 978-9984-880-44-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bagātīgi ilustrēta embrioloģijas mācību grāmata — organisma pirmsdīgļa, 
dīgļa un augļa attīstības stadijas; organisma dzimumšūnu diferenciācija ontoģenēzes postem-
brionālajā periodā. Izdevuma beigās terminu skaidrojums, kā arī alfabētiskais vārdu rādītājs. 
Grāmata domāta medicīnas fakultāšu studentiem.

UDK	 611.013

620  Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes materiāli. 
Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Kopkataloga Id: 001105572
Ūdeņradis un degšūnas : tehnoloģijas un tirgus perspektīvas / redaktori: Johan-
nes Töpler, Jochen Lehmann ; tulkojums no vācu valodas: Jens Grabowski ; tulko-
juma latviešu valodā zinātniskie redaktori: Jānis Kleperis, Pēteris Lesničenoks ; 
literārās redaktores: Irēna Skārda, Dzintra Birnbauma ; dizains: Paula Lore. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (369 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 124,91 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevu-
ma ISBN 9789934226236. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Oriģinālnosaukums: 
Wasserstoff und Brennstoffzelle: Technologien und Marktperspektiven. — ISBN 
978-9934-22-624-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā tiek aplūkots ūdeņradis kā svarīgs atjaunojamais energoresurss, 
kam ir plašs lietojums enerģētiskās un ķīmiskās rūpniecības jomā. Monogrāfija sniedz daudz-
veidīgu pārskatu par ūdeņraža un degšūnu tehnoloģiju sasniegumiem, attīstības tendencēm un 
tirgus potenciālu. Grāmata paredzēta inženieriem, ķīmiķiem, biznesa vadītājiem, studentiem, zi-
nātniekiem un visiem, kas interesējas par ūdeņraža un degšūnas tehnoloģijām.

UDK	 620.92:551.521.37+662.769.2

621  Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.  
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas

Kopkataloga Id: 001101086
Kurevska, Līga. Designing Regulatory Framework for Demand Response Service 
Integration in Baltic Electricity Markets : summary of the doctoral thesis / Līga 
Kurevska ; scientific supervisor: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats, Dr.sc.ing. Ga-
tis Junghans ; official reviewers: Dr.sc.ing. Ļubova Petričenko, Dr.sc.ing. Saulius 
Gudžius, Dr.sc.ing. Julia Matevosyan ; Riga Technical University. Faculty of Elec-
trical and Environmental Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : 
RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 5,51 MB. — Ziņas par autori: 65. lp. — Bibliogrāfija: 57.-64. lp. — ISBN 
978-9934-22-797-4 (PDF).
UDK	 621.311(474)(043)

Kopkataloga Id: 001101085
Kurevska, Līga. Regulējuma izveide pieprasījumreakcijas pakalpojumu integ-
rācijai Baltijas elektroenerģijas tirgos : promocijas darba kopsavilkums / Līga 
Kurevska ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauhats, Dr.sc.ing. Gatis 
Junghāns ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ļubova Petričenko, Dr.sc.ing. Saulius 
Gudzius, Dr.sc.ing. Jūlija Matevosjana ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elektroteh-
nikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Iz-
devniecība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (66 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 5,66 MB. — Ziņas par autori: 66. lp. — Bibliogrāfija: 58.-65. lp. — ISBN 
978-9934-22-798-1 (PDF).
UDK	 621.311(474)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001076993
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105572
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101086
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101085
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Kopkataloga Id: 001101106
Rozentāle, Līga. Electricity and Climate Policy Measures: the Unknown Known : 
summary of the doctoral thesis / Līga Rozentāle ; scientific supervisor Dr.habil.
sc.ing. Dagnija Blumberga ; official reviewers: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.
(tech.) Peter D. Lund, Dr.sc.ing. Anna Volkova ; Riga Technical University. Faculty 
of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems and En-
vironment. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 5,83 MB. — Ziņas par autori: 39. lp. — Bibliogrāfija: 
36.-38. lp. — ISBN 978-9934-22-775-2 (PDF).
UDK	 621.311:338.2(474.3)(043)+620.9:338.23(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 001101105
Rozentāle, Līga. Elektroenerģijas un klimata politikas pasākumi. Zināmais ne-
zināmajā : promocijas darba kopsavilkums / Līga Rozentāle ; zinātniskā vadītāja 
Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbau-
ers, Dr.sc.(tech.) Peter D. Lund, Dr.sc.ing. Anna Volkova ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un 
siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes re-
surss (39 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 6,11 MB. — Ziņas par autori: 
39. lp. — Bibliogrāfija: 36.-38. lp. — ISBN 978-9934-22-774-5 (PDF).
UDK	 621.311:338.2(474.3)(043)+620.9:338.23(474.3)(043)

628  Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika

Kopkataloga Id: 001101163
Priedniece, Vivita. Experimental Study and Modelling of Small Capacity Boiler 
Flue Gas Treatment and Heat Recovery : summary of the doctoral thesis / Vi-
vita Priedniece ; scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs, Dr.sc.
ing. Vladimirs Kirsanovs ; official reviewers: Dr.sc.ing. Andres Siirde, Dr.sc.ing. 
Edmunds Teirumnieks, Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers ; Riga Technical University. 
Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of Energy Systems 
and Environment. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,14 MB. — Ziņas par autori: 50. lp. — Biblio-
grāfija: 48.-49. lp. — ISBN 978-9934-22-760-8 (PDF).
UDK	 628.53(043)+621.175.6(043)

Kopkataloga Id: 001101160
Priedniece, Vivita. Mazas jaudas katlu dūmgāzu attīrīšanas un siltuma atguves 
eksperimentālā izpēte un modelēšana : promocijas darba kopsavilkums / Vivita 
Priedniece ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs, Dr.sc.ing. Vla-
dimirs Kirsanovs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Andres Siirde, Dr.sc.ing. Edmun-
ds Teirumnieks, Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers ; Rīgas Tehniskā universitāte. Elek-
trotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma 
sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., 
PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 2,71 MB. — Ziņas par autori: 50. lp. — Bib-
liogrāfija: 48.-49. lp. — ISBN 978-9934-22-759-2 (PDF).
UDK	 628.53(043)+621.175.6(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101106
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101105
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101163
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101160
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629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 001111276
Sollinger, Günther. Bibliographic guide „Periodicals of Aeronautics and Allied 
Subjects 1850-1945” : scientific monograph / Günther Sollinger ; scientific editor 
Dr.paed. Alīda Zigmunde ; reviewers: Dr.sc.ing. Ilmārs Blumbergs, Dr.habil.sc.ing. 
Igor Kabashkin, Ph.D. Birute Railiene ; language editor Inga Forda ; Riga Tech-
nical University. — Rīga : RTU Press, 2022. — 1042 lpp. : diagrammas, faksimili, 
ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934227578. — Bibliogrāfija: 967.-1042. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-22-808-7 (iesiets).
UDK	 629.7:016

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

Kopkataloga Id: 001110395
Meirāne, Signe. brīv.dien.galds : ģimenes receptes / Signe Meirāne ; vāks un ilus-
trācijas: Elīna Deksne ; tulkojums: Aija Abens. — Rīga : Story About Food, [2022].

otrā daļa. — 255 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Nosaukumā visi vārdi attēloti ar 
mazajiem burtiem. — Izdevums angļu valodā: week.end.eats: baking. — ISBN 
978-9934-8745-5-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir stāsts par tavām brīvdienām, kad māju piepilda ceptu ābolu, 
sviesta, šokolādes, cukura un visa cita aromāti. Tās būs receptes ar stāstiem, lai gatavojot tu uz-
zinātu kaut ko par tik garšīgajiem ēdieniem, kurus autore mācījusies gatavot un ēdusi dažādās 
pasaules malās.

UDK	 641.85(083.12)

Kopkataloga Id: 001110398
Meirāne, Signe. week.end.eats : baking : family favorites / Signe Meirāne ; cover 
drawing and illustrations: Elīna Deksne ; translations: Aija Abens. — Rīga : Story 
About Food, [2022]. — 255 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: brīv.
dien.galds. — ISBN 978-9934-8745-6-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „brīv.dien.galds” grāmata ir daudz citādāka. Intīmāka un personīgāka. Grā-
mata ir stāsts par brīvdienām, kad rīti un kafijas pauzes ir garākas, brokastis sātīgākas, aperitīvi 
dzirkstošāki, un maltītes lielākas. Tas ir stāsts par brīvdienām, kuras sākas piektdienas vakarā vai 
dažreiz jau pa dienu un beidzas svētdienā, kad tiek apēsts pēdējais kumoss un izdzerts pēdējais 
malks. Par ēdieniem, kas cepti ilgāk, pagatavoti un apēsti citādāk, jo sajūtas, ēdot brīvdienās, 
vienmēr atšķiras no darba dienām.

UDK	 641.85(083.12)

655  Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. Izdevējdarbība. 
Grāmattirdzniecība

Kopkataloga Id: 001110296
Lasāmvietas : ceļvedis pa lasīšanas vietām 20. gadsimta sākuma Rīgā / Kris-
tina Papule, Anita Smeltere, Jana Dreimane ; konsultanti: Jana Dreimane, Vies-
turs Zanders ; dizains: Laura Lukeviča. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
[2022]. — 1 tiešsaistes resurss (31 lp., PDF) : ilustrācijas, karte ; 6,79 MB. — ISBN 
978-9934-610-23-3 (PDF).
UDK	 655.42(474.362.2)(036)+028.01(474.362.2)(036)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111276
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110395
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110398
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110296
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Kopkataloga Id: 001110172
Lasāmvietas : ceļvedis pa lasīšanas vietām 20. gadsimta sākuma Rīgā / Kris-
tina Papule, Anita Smeltere, Jana Dreimane ; konsultanti: Jana Dreimane, Vies-
turs Zanders ; dizains: Laura Lukeviča. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
[2022]. — 56 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, karte ; 21 cm. — ISBN 978-9934-610-
22-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums, kas tapis notikumu cikla „Latviešu grāmatai 500” ietvaros, aicina 
ikvienu iepazīties ar Rīgas grāmatmīļu un profesionālu grāmatnieku ikdienu pirms 100 gadiem. 
Ceļvedī sniegta informācija par 20. gs. pirmās puses bibliotēkām, grāmatnīcām, preses kioskiem, 
izdevniecībām, tipogrāfijām un citiem interesantiem objektiem. Lasāmzāle kinoteātrī, bibliotēka 
šokolādes fabrikā un tipogrāfija pirmajā Rīgas debesskrāpī — tie ir tikai daži pieturas punkti. 
Faktus izdevumā papildina vēsturiski foto.

UDK	 655.42(474.362.2)(036)+028.01(474.362.2)(036)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001108815
Transformation of the Economy, Finance and Management in a Pandemic: the 
Development of Digital Technologies : collective monograph / edited by A. Paw-
lik, K. Shaposhnykov ; State University of Jan Kochanowski. Departament of Eco-
nomics and Finance. Departament of Microeconomics. — Riga : Baltija Publish-
ing, 2021. — 255 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, ukraiņu un krievu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-26-108-4 (iesiets).
UDK	 658(082)+33(082)

66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 001103625
Biorefinery Technologies and Products (2022 : Rīga, Latvija). International 
Conference for Young Scientists on Biorefinery Technologies and Products : April 
27-29, 2022, Riga, Latvia : book of abstracts / compiled by Kristine Meile and 
Arnis Kokorevics ; Latvian State Institute of Wood Chemistry. — Riga : Latvian 
State Institute of Wood Chemistry, 2022. — 1 zibatmiņa (61 lp., PDF) : ilustrācijas, 
tabulas ; 1,468 KB. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās un personu rādītājs: 59.-
61. lp. — ISBN 978-9934-8769-2-9 (PDF) ; ISBN 9789934876936 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  2022. gada 27.-29. aprīlī Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā notika jauno 
zinātnieku konference „International Conference for Young Scientists on Biorefinery Technolo-
gies and Products BTechPro!2022”. Konferencē piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku no deviņām 
valstīm. Dalībnieki viesojās institūta laboratorijās, aktīvi piedalījās darbsemināros, prezentēja 
savus pētījumus un meklēja jaunus kontaktus tīklošanās pasākumu laikā.

UDK	 66(062)+577.1(062)

Kopkataloga Id: 001111270
Ozoliņš, Jurijs. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti : izmeklētas nodaļas : 
mācību līdzeklis / Jurijs Ozoliņš ; redaktore Ginta Poriete ; dizains: Baiba Puriņa ; 
vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 142 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 25 cm. — Resursā uzrādīts elektroniskā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 
141.-142. lpp. — ISBN 978-9934-22-818-6 (iesiets) ; ISBN 9789934228193 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā aplūkoti un analizēti ķīmisko iekārtu un aparātu izgatavošanai pie-
lietojamie materiāli, parādīti šo materiālu klasifikācijas principi atbilstoši standartiem. Aplūko-
tas tehnoloģisko cauruļvadu sistēmas, to standartizācijas principi un pielietojamā cauruļvadu 
armatūra. Īpaša uzmanība ir pievērsta cietu un birstošu materiālu tehnoloģiskajiem procesiem, 
apskatīti cietu birstošu materiālu klasifikācijas, transportēšanas, dozēšanas paņēmieni un iekār-
tas. Atsevišķas nodaļas veltītas sīkdispersu vielu aglomerācijas, kā arī cietu materiālu smalcinā-
šanas procesiem.

UDK	 66.02(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110172
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108815
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103625
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111270
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Kopkataloga Id: 001105481
Ozoliņš, Jurijs. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti : izmeklētas nodaļas : 
mācību līdzeklis / Jurijs Ozoliņš ; redaktore Ginta Poriete ; dizains: Baiba Puriņa ; 
vāka dizains: Paula Lore. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(144 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 12,61 MB. — Bibliogrāfija: 142.-143. lp. — ISBN 
978-9934-22-819-3 (PDF).
UDK	 66.02(075.8)

67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 001108542
Bukšāns, Edgars. Koksnes hidrotermiskā apstrāde / Edgars Bukšāns ; di-
zains: Anda Nordena ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. 
Kokapstrādes katedra. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 
2022. — 144 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 140.-
144. lpp. — ISBN 978-9934-9059-2-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kokapstrādes nozarē būtiska loma ir koksnes žāvēšanai, bez tās nav iedo-
mājami turpmākās pārstrādes procesi un koksnes produktu realizācija. Koksnes žāvēšanas jau-
tājumi bijuši aktuāli visos laikmetos. Laika gaitā mainījušās tikai tehnoloģijas un pieejas koksnes 
žāvēšanas procesam, bet mērķis palicis viens — iegūt kvalitatīvu koksni nākamajiem pārstrādes 
procesiem.

UDK	 674.047

68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi

Kopkataloga Id: 001101149
Lapkovska, Eva. Apģērba antropometriskās lielumatbilstības un ergonomisku-
ma novērtēšanas metožu pilnveidošana : promocijas darba kopsavilkums / Eva 
Lapkovska ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Inga Dāboliņa ; oficiālie recenzenti: 
Dr.phys. Juris Blūms, Dr.ing.habil. Sybille Krzywinski, Dr.med. Ivars Vanadziņš ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Di-
zaina tehnoloģiju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes re-
surss (63 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 13,08 MB. — Ziņas par autori: 
63. lp. — Bibliogrāfija: 56.-62. lp. — ISBN 978-9934-22-763-9 (PDF).
UDK	 687.021(043)

Kopkataloga Id: 001101152
Lapkovska, Eva. Improvement of Methods for Evaluation of Anthropometric Fit 
and Ergonomics of Clothing : summary of the doctoral thesis / Eva Lapkovska ; 
scientific supervisor Dr.sc.ing. Inga Dāboliņa ; official reviewers: Dr.phys. Juris 
Blūms, Dr.ing.habil. Sybille Krzywinski, Dr.med. Ivars Vanadziņš ; Riga Technical 
University. Faculty of Materials Science and Applied Chemistry. Institute of De-
sign Technologies. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (67 lp., PDF) : 
diagrammas, shēmas, tabulas ; 11,43 MB. — Ziņas par autori: 67. lp. — Bibliogrā-
fija: 60.-66. lp. — ISBN 978-9934-22-762-2 (PDF).
UDK	 687.021(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105481
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108542
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101149
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101152
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Kopkataloga Id: 001110097
Vêtements modèles. Modes arhetipi (2022 : Rīga, Latvija). vêtements mo-
dèles = modes arhetipi : Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Rīga, 25.05.-
25.09.2022. / izstādes kuratore Latvijā Inese Baranovska ; idejas autore un izstā-
des kuratore Francijā Isabelle Crampes ; grafiskais dizains: Eltons Kūns ; izstādes 
foto: Ansis Starks ; Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs. — Rīga : Latvijas Na-
cionālais mākslas muzejs, 2022. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts paralēli 
latviešu un franču valodā, ievads arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-538-43-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kādēļ bezpiedurkņu krekliņš un klasiskais franču uzsvārcis, ko sākotnēji val-
kāja kā darba drēbes, mūsdienās turpina iedvesmot modes indutriju? Šī neparastā izstāde tapusi 
sadarbībā ar muzeju Mucem Marseļā. 2020. gadā ar lieliem panākumiem uzņemta Francijā, tagad 
jaunā versijā tā tiek piedāvāta Latvijas sabiedrībai. Izstāde pievēršas pieciem par arhetipiem kļu-
vušiem apģērbiem — strādnieku uzsvārcim, bezpiedurkņu krekliņam, treniņtērpam, espadriļām 
un kiltam.

UDK	 687.01(091)(083.824)

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

Kopkataloga Id: 001104805
Druķis, Pēteris. Ekspluatācijā esošu ēku drošuma vērtēšanas metodoloģija : 
promocijas darba kopsavilkums / Pēteris Druķis ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. 
Līga Gaile ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jānis Kaminskis, Ph.D. Hans Holger 
Hundborg Koss, Ph.D. Robertas Zavalis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības 
inženierzinātņu fakultāte. Būvniecības un rekonstrukcijas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, shēmas, tabulas ; 2,88 MB. — Ziņas par autoru: 47. lp. — ISBN 978-9934-22-
820-9 (PDF).
UDK	 69.059(043)

Kopkataloga Id: 001104804
Druķis, Pēteris. Methodology for Reliability Assessment of Existing Buildings : 
summary of the doctoral thesis / Pēteris Druķis ; scientific supervisor Dr.sc.
ing. Līga Gaile ; oficial reviewers: Dr.sc.ing. Jānis Kaminskis, Ph.D. Hans Holger 
Hundborg Koss, Ph.D. Robertas Zavalis ; Riga Technical University. Faculty of Civil 
Engineering. Institute of Construction and Reconstruction. — Riga : RTU Press, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, ta-
bulas ; 2,56 MB. — Ziņas par autoru: 49. lp. — ISBN 978-9934-22-821-6 (PDF).
UDK	 69.059(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110097
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104805
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104804
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001111247
Bentona, Dženeta Rebolda. Rietumu mākslas vēsture / Dženeta Rebolda Bento-
na ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka ; literārā konsultante Dace Lāže. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Mākslas 
pamati). — Bibliogrāfija: 172. lpp. un rādītājs: 173.-174. lpp. — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: The History of Western Art. — ISBN 978-9984-
23-908-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā bagātīgi ilustrētajā grāmatā gūstams kodolīgs pārskats par vissvarīgā-
kajiem arhitektūras, tēlniecības un glezniecības darbiem, kādi Rietumu mākslas tradīcijā tapuši 
no aizvēstures līdz pat mūsdienām. Galveno uzmanību pievēršot vēstures aspektam mākslas vēs-
turē, informācija sniegta tematiski un hronoloģiski, secīgi aprakstot notikumus, sasniegumus un 
pat katastrofas.

UDK	 7.03

Kopkataloga Id: 001109827
Cultural Studies and Art: European Development Direction (2021 : Rīga, Lat-
vija). Cultural Studies and Art: European Development Direction : international 
scientific and practical conference, July 16-17, 2021 / ISMA University of Applied 
Sciences. — Riga : Baltija Publishing, 2021. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-
9934-26-117-6 (brošēts).
UDK	 7(062)+1(062)+316.7(062)

Kopkataloga Id: 001112149
Īstenā, Linda. Perspektīva / autore un fotogrāfe Linda Īstenā ; redaktore Inga 
Mediņa ; makets: Kārlis Virbulis. — [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2022]. — 
227, [5] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, viens raksts 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-9099-1-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tā ir neparasta mākslas pieredze, caur kuru grāmatas autore ir satikusi un ie-
pazinusi vairāk kā 100 cilvēkus. Tagad grāmatā ir iespēja ne tikai baudīt mākslas portretus, bet arī 
lasīt atbildes uz jautājumiem, kurus autore uzdevusi katram no šiem cilvēkiem. Lai perspektīvai 
pavērtu vēl paralēlu šķautni, autore uz katru jautājumu devusi arī savu atbildi. Grāmatā ir atstāta 
vieta arī tavām atbildēm, lasītāj! Grāmata dod iespēju sarunai, kura spēj atklāt vēl neatklāto. Lai 
tā atver sirdi un dod drosmi atbildēt uz jautājumiem, kurus ikdienā paši sev neuzdodam!

UDK	 7.071.1(474.3)+159.923.2

Kopkataloga Id: 001109858
Kundziņa, Ilze. Pakalpojumu dizains : priekšmeta „Dizains un tehnoloģijas” 
mācību līdzeklis / Ilze Kundziņa ; redaktors Osvalds Zebris ; konsultante Ance 
Kancere ; dizains: Kristaps Šteinbergs. — [Rīga] : IT Izglītības fonds, [2022]. — 
71 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Mācību līdzeklis ievietots kopējā ietverē „Dizains 
un tehnoloģijas : mācību materiāli”, kas sastāv no 6 brošūrām: Pakalpojumu di-
zains, Produktu dizains, Interjera dizains, Vides dizains, Modes dizains, Digitālo 
produktu dizains. 

A n o t ā c i j a :  Mācību materiāls palīdzēs skolēniem izprast pakalpojumu dizaina jēdzienu 
un pakalpojumu dizaina izstrādes pamatprincipus. Pakalpojumu dizains ir samērā jauna dizaina 
disciplīna, kas meklē labākos infrastruktūras un materiālu organizēšanas veidus. Tā ir jebkurai 
nozarei piemērojama metodoloģija, lai uzlabotu gan pakalpojuma sniedzēja un lietotāja saskars-
mi, gan pakalpojumu kvalitāti, padarot tos lietderīgākus, labāk izmantojamus un efektīvākus.

UDK	 7.05(075.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111247
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001109827
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112149
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001109858
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Kopkataloga Id: 001105767
Kundziņa, Ilze. Pakalpojumu dizains : priekšmeta „Dizains un tehnoloģijas” 
mācību līdzeklis / Ilze Kundziņa ; redaktors Osvalds Zebris ; konsultante Ance 
Kancere ; dizains: Kristaps Šteinbergs. — [Rīga] : IT Izglītības fonds, [2022]. — 
1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,62 MB. — Mācību līdzeklis sastāv 
no 6 brošūrām: Pakalpojumu dizains, Produktu dizains, Interjera dizains, Vides 
dizains, Modes dizains un Digitālo produktu dizains. 
UDK	 7.05(075.3)

Kopkataloga Id: 001109855
Produktu dizains : priekšmeta „Dizains un tehnoloģijas” mācību līdzeklis / Ieva 
Kalēja, Agnese Garā-Nīmane, Aija Priede-Sietiņa ; redaktors Osvalds Zebris ; kon-
sultanti: Ance Kancere un Jānis Strods ; dizains: Kristaps Šteinbergs. — [Rīga] : IT 
Izglītības fonds, [2022]. — 63 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm. — Mācību 
līdzeklis ievietots kopējā ietverē „Dizains un tehnoloģijas : mācību materiāli”, kas 
sastāv no 6 brošūrām: Pakalpojumu dizains, Produktu dizains, Interjera dizains, 
Vides dizains, Modes dizains, Digitālo produktu dizains. — Ietver bibliogrāfiju.

A n o t ā c i j a :  Dizains ir veids, kā izprast pasauli un to, kā to mainīt. Materiāla struktūra un 
teorētiskais ietvars ir veidots tā, lai, izzinot dizaina procesa posmus un veicot dažādus praktiskus 
uzdevumus, ikviens varētu iepazīt produkta dizaina specifiku. Akcentēta izpēte un ideju ģenerē-
šana, mazāk uzmanības pievēršot praktiskai produktu izgatavošanai.

UDK	 7.05(075.3)

Kopkataloga Id: 001105766
Produktu dizains : priekšmeta „Dizains un tehnoloģijas” mācību līdzeklis / Ieva 
Kalēja, Agnese Garā-Nīmane, Aija Priede-Sietiņa ; redaktors Osvalds Zebris ; kon-
sultanti: Ance Kancere un Jānis Strods ; dizains: Kristaps Šteinbergs. — [Rīga] : IT 
Izglītības fonds, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 3,41 MB. — Mācību līdzeklis sastāv no 6 brošūrām: Pakalpojumu dizains, 
Produktu dizains, Interjera dizains, Vides dizains, Modes dizains, Digitālo pro-
duktu dizains. — Ietver bibliogrāfiju.
UDK	 7.05(075.3)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001112313
Kalnačs, Jānis. Valmiermuiža : monogrāfija / Jānis Kalnačs ; redaktore Kristiā-
na Ābele ; māksliniece Inese Hofmane ; tulkotāja vācu valodā Agnese Berghol-
de-Wolf ; tulkotāja angļu valodā Stella Pelše. — Valmieras novads : Valmiermui-
žas kultūras biedrība : Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro 
pētījumu institūts, [2022]. — 208, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plāni, 
portreti ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī 
vācu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-709-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir stāsts par vienu no lielākajām Vidzemes muižām. Tajā raksturota 
plašā Valmiermuižas kompleksa attīstība, kas ietvēra vairāk nekā četrdesmit ēkas un varenas 
teritorijas. Monogrāfijā tiek apskatīts arī Valmiermuižas ēku liktenis karos, pēc agrārās refor-
mas un aizmirstība padomju varas gados, tās vārda atdzimšana „Valmiermuižas alum” uzsākot 
darbību, kā arī novada un pagasta veikums vēsturiskās vietas saglabāšanā. Grāmatā apkopota 
informācija par muižas īpašniekiem, starp kuriem ir arī Lielbritānijas karaļa Čārlza III priekštecis 
Holšteinas-Bekas princis Pēteris Augusts Frīdrihs, tāpat var uzzināt par nomniekiem un viesiem, 
apbūvi un saglabāšanas centieniem. Faktoloģisko informāciju papildina arī bagātīgs materiāls ar 
vizuālām laikmeta liecībām.

UDK	 728.83(474.364)+908(474.364)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105767
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001109855
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105766
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112313
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73  Tēlniecība

Kopkataloga Id: 001108446
Safe Horizons: Baltic Contemporary Ceramics (2022 : Kjongido, Dienvidko-
reja). Safe Horizons : Baltic Contemporary Ceramics = 안전한 지평선 : 발트 현대도

예 : 2022.09.30.—2023.02.19. / editors: Valentīns Petjko, Aivars Baranovskis, Le-
eji Choi, Inga Gedžūne ; design: Pāvels Terentjevs ; curators: Aivars Baranovskis, 
Pille Kaleviste, Valentīns Petjko, Agnė Šemberaitė ; Korea Ceramic Foundation, 
Latvian Centre for Contemporary Ceramics. — [Daugavpils] : Latvian Centre for 
Contemporary Ceramics, [2022]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 
25 cm. — Teksts paralēli angļu un korejiešu valodā. — ISBN 978-9934-23-715-7 
(brošēts).
UDK	 738(474)(083.824)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001109550
Jelgavas Tautas gleznošanas studijai 65 gadi / teksts: Māris Brancis ; sastādītāja 
Anda Buškevica ; foto: Kristaps Hercs ; dizains: Austra Apsīte. — Jelgava : Jelgavas 
pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra”, [2022]. — 83 nenumurētas lpp. : ilustrāci-
jas ; 16×24 cm. — ISBN 978-9934-9121-0-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jelgavas Tautas gleznošanas studijas pirmsākumi meklējami 1956. gadā, kad 
mākslinieku Hugo Jakobi un Pāvila Lūciņa vadībā sāka gleznot pirmie 15-20 entuziasti. Šis kata-
logs izdots, atzīmējot gleznošanas studijas 65 gadu darbību, un tajā apkopoti aptuveni 50 studijas 
dalībnieku pēdējo gadu laikā tapušie darbi. Tas ir jau otrais izdotais katalogs, pirmais tika izvei-
dots sakarā ar 60 gadu jubileju. Tiek plānots, ka šāds katalogs tiks veidots ik pēc pieciem gadiem.

UDK	 75.077(474.334.2)(083.82)

Kopkataloga Id: 001110331
Miervaldis Ķemers. Dievam un Purvītim pateicīgs / sastādītājs Ojārs Spārītis ; 
reprodukciju albumu sastādītāja Signe Irbe ; māksliniece Inta Sarkane ; personu 
rādītāja sastādītāja, redaktore Jolanta Treile. — Rīga : Zinātne, [2022]. — 527 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda atbalstu. — Ietver bibliogrāfiju un personu rādītāju: 520.-527. lpp. — 
ISBN 978-9934-549-64-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ļauj izsekot mazzināmā ainavista biogrāfijas līkločiem un dod ieska-
tu viņa radītajos mākslas darbos. Mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis, kurš personiski iepazina 
M. Ķemeru un vēl padomju režīma apstākļos mēģināja panākt kaut daļēju viņa atzīšanu, skaidro 
gleznotāja dzīves un mākslas peripetijas laikmeta ietvarā. Mākslas vēsturniece Signe Irbe padzi-
ļināti pētījusi ainavista biogrāfiju un daiļradi, balstoties uz vēstures avotiem un mākslas darbu 
analīzi. Savukārt autobiogrāfiskajās piezīmēs mākslinieks pats izstāsta savu dzīvi. Izdevums ir 
veltījums Miervalža Ķemera 120 un viņa skolotāja Vilhelma Purvīša 150 gadu jubilejas atcerei.

UDK	 75.071.1(474.3)+274.5-725(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108446
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001109550
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110331
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77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 001111173
Latvian Photography / redaktori: Arnis Balčus, Aleksejs Muraško ; dizains: Alek-
sejs Muraško ; tulkojums: Daina Ruduša, Rita Ruduša ; ievads: Arnis Balčus. — 
[Rīga] : Mūsdienu kultūras centrs „Kultkom”, [2022].

2022. — 181 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — „ISSN 2243-6979”—Iespiedzi-
ņās. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Teksts 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8754-7-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Žurnāla „FK” (Foto Kvartāls) gadagrāmata „Latvijas fotogrāfija 2022” tiecas 
atainot šodienas Latvijas fotogrāfijas kopainu, vienlaikus kalpojot par ceļvedi visās iepriekšējās 
gadagrāmatās. Grāmatā ir lasāmas Alises Tīfentāles, Santas Hiršas, Santas Remeres un Sergeja 
Kruka esejas, kā arī īsas intervijas ar teju 50 Latvijas fotogrāfiem, kuru darbi publicēti iepriekšē-
jās 11 gadagrāmatās.

UDK	 77-051(474.3)(084)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001111900
Sarunas / Mortons Feldmans un Džons Keidžs ; tulkojuši: Sabīne Ozola un Hel-
muts Caune ; redaktors Valdis Ābols ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; [ievads]: 
Kristians Vulfs ; pēcvārds: Rihards Endriksons. — Rīga : Rīgas Laiks, [2022]. — 
139, [2] lpp. ; 15 cm. — (Rīgas Laika mazās grāmatiņas ; 3). — Tulkots no angļu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Radio Happenings. — ISBN 978-9934-8802-4-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatiņā atrodamie Džona Keidža un Mortona Feldmana dialogi ir 
transkripcijas no pieciem starp 1966. gada septembri un 1967. gada aprīli notikušiem, kā tos to-
laik nodēvēja, „radiohepeningiem”. Tās bija nestrukturētas un plūstošas sarunas starp diviem 
draugiem un komponistiem, kas tematiski aptvēra mūziku, politiku, sabiedriskās tendences un 
ikdienas pieredzi.

UDK	 78.071.1(73)(047.53)

793  Sabiedriskas izklaides un izpriecas. Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 001112336
Sarunu spēles : 39 mutiski spēlējamas spēles lieliskiem brīžiem / teksts: Prime 
Audio Games ; [ievads]: Aiga J. Ādama, Līga Bērziņa, Inese Ābola ; vizuālais no-
formējums: Arta Citko, Daina Vīķele. — [Rīga] : Grāmatuplaukts.lv, [2022]. — 55, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt 
ar QR kodu. — ISBN 978-9934-9064-6-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas 39 sarunu spēles, kas paredzētas diviem līdz desmit spē-
lētājiem jautrai un vērtīgai laika pavadīšanai kopā. Spēlēm pievienots QR kods, ar kura palīdzību, 
izmantojot mobilo tālruni, spēles noteikumus iespējams noklausīties arī audio formātā. Papildus 
spēlēm atradīsi arī ieteikumus no izglītības jomas speciālistiem, kādēļ mums ir ļoti svarīgi iemā-
cīties sarunāties un izteikties un kā tam var palīdzēt tieši sarunu spēles.

UDK	 793.7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111173
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111900
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112336
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793.3  Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 001111046
Gadsimts vai viens mirklis? : baletam 100 / sastādītājas un tekstu autores: Irbe 
Treile, Laura Leimane ; māksliniece Daiga Vīksna. — Rīga : Latvijas Nacionālā 
opera un balets, [2022]. — 343 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 32 cm. — Fotogrāfi: Rū-
dolfs Balodis, Māris Bogustovs, Jānis Deinats, Vika Eksta, Eiženija Freimane, Iveta 
Gabaliņa, Arturs Grapmanis, Kārlis Grīnbergs, Reinis Hofmanis, Kristaps Kalns, 
Jānis Ķeris, Egons Kera, Žanis Legzdiņš, Kristīne Madjare, Jānis Ozols, Alfrēds 
Pole, Voldemārs Pūce, Ģirts Raģelis, Vilis Rīdzenieks, Andrejs Strokins, Andris 
Tone, Agnese Zeltiņa, Oleksandra Zluņicina. — Grāmatai ir digitāls papildsaturs, 
kam var piekļūt ar QR kodu (192. lpp.). — ISBN 978-9934-23-738-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veltīta Latvijas Nacionālajam baletam un tā simtgadei. To ievada 
intervija ar Latvijas Nacionālā baleta māksliniecisko vadītāju Aivaru Leimani, kam seko operas 
vēsturnieka Mikus Čežes atlasīto vēsturisko fotogrāfiju sērija „Latvijas Nacionālā baleta kustība 
laikā”, kas izved cauri vēsturei no paša sākuma 1922. gadā līdz 2012. gadam. Grāmatas nodaļā 
„Latvijas Nacionālā baleta iestudējumi 2013-2022” iekļauts izvērsts atskats uz aizvadīto desmit 
gadu jauniestudējumiem. Izrāžu fotogrāfijas papildina īsas intervijas ar horeogrāfiem, baletdejo-
tājiem, diriģentiem un citiem izrāžu veidotājiem. Grāmatu noslēdz visu pašreizējo baleta māksli-
nieku un darbinieku fotoportreti.

UDK	 793.32:792.82(474.3)(091)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001103111
Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2021 : mācību meto-
diskais materiāls / Elvijs Antonišķis, Dāvis Caune, Raitis Māsāns, Olga Ozola, Ja-
roslavs Zoricovs ; sastādītāja Sandra Škutāne ; recenzente Inga Liepiņa ; Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (116 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
3,83 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-520-48-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Ar šo materiālu LSPA maģistra studiju programmas studenti papildina li-
teratūras klāstu fiziskās sagatavošanas jomā. Autori iepazīstina ar studiju laikā tapušajiem pē-
tījumiem. Publikācijā apkopoti pētījumos izmantotie vingrinājumi, iegūtie rezultāti, to analīze, 
kas var noderēt gan turpmākai izpētei, gan treneriem audzēkņu fiziskās sagatavotības līmeņa 
paaugstināšanai.

UDK	 796.012.1(072)

Kopkataloga Id: 001103106
Rīgas Tehniskās universitātes olimpieši 110 gados : 1912-2022 / Ilze Gudro, Alīda 
Zigmunde ; zinātniskā redaktore Dr.paed. Alīda Zigmunde ; recenzenti: Dr.paed. 
Antra Gulbe, Ph.D. Liliana Elizabeta Radu ; angļu valodā tulkoja Ilze Gudro ; literā-
rās redaktores: Rūta Lapsa (latviešu valoda), Tatjana Smirnova (angļu valoda) = 
Olympians of Riga Technical University in 110 Years : 1912-2022 / Ilze Gudro, Alīda 
Zigmunde ; scientific editor Dr.paed. Alīda Zigmunde ; reviewers: Dr.paed. Antra 
Gulbe, Ph.D. Liliana Elisabeta Radu ; translator Ilze Gudro ; literary editors: Rūta 
Lapsa (Latvian), Tatjana Smirnova (English). — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (436 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
92,32 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934227547. — 
Bibliogrāfija: 191.-204. lp., 409.-422. lp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, 
atsevišķas titullapas. — ISBN 978-9934-22-755-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Zinātniskā monogrāfija ir papildināts, precizēts un pārstrādāts 2013. gadā 
izdotās grāmatas „Rīgas Tehniskās universitātes olimpieši 100 gados” izdevums. Tas veltīts RTU 
160 gadu jubilejai un 110 gadiem, kopš Latvijai un RTU ir sava olimpiskā medaļa (bronza), ko 1912. 
gada V olimpiādes spēlēs Stokholmā ieguva Rīgas politehnikuma Arhitektūras nodaļas students 
Haralds Blaus māla baložu šaušanas sacensībās.

UDK	 796.032.2.071.2(474.3)+378.6:62(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111046
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103111
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103106
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001108818
Factors of Cross- and Intercultural Communication in the Higher Educational 
Process of Ukraine : collective monograph / edited by authors. — Riga : Baltija 
Publishing, 2021. — iii, 195 lpp. : tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-26-051-3 (iesiets).
UDK	 80(082)+378(477)(082)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001103943
拉脱维亚汉语教学探索 = Exploration of Chinese Teaching in Latvia : 10th an-
niversary of Confucius Institute at University of Latvia / chief editors: Shang 
Quanyu, Peteris Pildegovics, Wang Lei, Wang Qiongzi ; associate editors: Dong 
Fang, Zeng Qingjun, Bai Bingyu, Zou Yaping. — Riga : University of Latvia Press, 
2021. — 1 tiešsaistes resurss (831 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
15,37 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija nodaļu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Vāks un titullapa paralēli ķīniešu un angļu va-
lodā, teksts ķīniešu valodā, rakstu nosaukumi un kopsavilkumi arī angļu valo-
dā. — ISBN 9789934187148 (kļūda).
UDK	 811.581’243(474.3)(072)

Kopkataloga Id: 001103829
Language for International Communication (5 : 2022 : Rīga, Latvija). 5th In-
ternational Symposium „Language for International Communication” (LINCS) : 
April 28-29, 2022 : book of abstracts / University of Latvia. Faculty of Human-
ities. — [Riga] : University of Latvia, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (94 lp., PDF) ; 
437,75 KB. — Ietver bibliogrāfiju tēžu beigās. — Teksts angļu, franču un spāņu 
valodā.
UDK	 81’1(062)

Kopkataloga Id: 001109719
Linguistic Diversity, Terminology and Statistics (2022 : Ventspils, Latvija). 
Linguistic Diversity, Terminology and Statistics : book of abstracts of the inter-
national interdisciplinary scientific conference, November 3-4, 2022 Ventspils, 
Latvia / editors: Arturs Stalažs, Silga Sviķe, Aiga Veckalne ; Ventspils Univer-
sity of Applied Sciences. — Ventspils : Ventspils University of Applied Sciences, 
[2022]. — 1 tiešsaistes resurss (62 lp., PDF) : ilustrācija ; 529,88 KB. — Teksts pār-
svarā angļu valodā, daži raksti arī vācu valodā. — ISBN 978-9934-607-05-9 (PDF).
UDK	 81’1(062)

Kopkataloga Id: 001110176
Linguistic Diversity, Terminology and Statistics (2022 : Ventspils, Latvija). 
Linguistic Diversity, Terminology and Statistics : book of abstracts of the inter-
national interdisciplinary scientific conference, November 3-4, 2022 Ventspils, 
Latvia / editors: Arturs Stalažs, Silga Sviķe, Aiga Veckalne ; Ventspils Univer-
sity of Applied Sciences. — Ventspils : Ventspils University of Applied Sciences, 
[2022]. — 61 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — Teksts pārsvarā angļu valodā, daži raksti 
arī vācu valodā. — ISBN 978-9934-607-04-2 (brošēts).
UDK	 81’1(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108818
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103943
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103829
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001109719
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110176
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Kopkataloga Id: 001111936
Ričardsa, Mērija. Vārdu vēsture bērniem / Mērija Ričardsa ; Rouzas Bleikas ilus-
trācijas ; tulkojusi Renāte Punka ; literārā redaktore Sigita Kušnere. — Rīga : Jāņa 
Rozes apgāds, [2022]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 93. lpp. un 
rādītājs: 95. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: A History of 
Words for Children. — ISBN 978-9984-23-903-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kopš senseniem laikiem cilvēki izgudrojuši neskaitāmus veidus, kā sazinā-
ties ar vārdiem. Hieroglifi un haiku, zīmju valoda un Šekspīra soneti — jebkura valoda ir būtiska, 
lai apmainītos ar idejām. Šajā grāmatā sastapsim cilvēkus no visas pasaules, kuriem slavu atne-
susi prasme domas ietērpt vārdos, un uzzināsim, kā ar valodas palīdzību varam padarīt pasauli 
labāku.

UDK	 81’232

Kopkataloga Id: 001105504
Technical Translator Academic Manual : for the students of professional study 
programs „Technical Translation” / Larisa Iļinska, Marina Platonova, Tatjana 
Smirnova and Zane Seņko ; literary editor Oksana Ivanova ; design: Paula Lore ; 
Riga Technical University. — Riga : RTU Press, 2021. — 1 tiešsaistes resurss 
(105 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,56 MB. — Bibliogrāfija: 80. lp. — ISBN 978-
9934-22-669-4 (PDF).
UDK	 81’25(035)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001111152
Valoda un vara : valoda, valodniecība un kultūrpolitika no 1940. gada / redaktore 
Dr.philol. Vineta Poriņa ; recenzenti: Baiba Metuzāle Kangere, Pēteris Vanags ; 
angļu valodas tekstu tulkotāja Gundega Michele ; Valērijas Bērziņas-Baltiņas 
piemiņas fonds latviešu valodas pētniecībai. — Rīga : Latvijas Okupācijas mu-
zeja biedrība : Apgāds Brīvs, 2022. — 160 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — ISSN 2592-9305. — Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 153.-
159. lpp. — Teksts latviešu valodā, ievads, satura rādītājs, rakstu nosaukumi un 
kopsavilkumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-8919-6-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis ir pirmais zinātnisko rakstu sējums, kurā aplūkoti jautājumi par okupāci-
ju varu ideoloģiju izpausmēm presē, izglītības metodikā un mācību grāmatās, oriģinālliteratūrā 
un tulkojumos, pilsētainavā un arī tuvās ārzemēs — šoreiz Polijā. Latviešu valodas un varas kop-
sakari vēl arvien ir maz pētīti un gaida zinātnieku uzmanību. Rakstu krājumā iekļautas astoņas 
valodnieku un vēsturnieku publikācijas, kas aptver laiku no pirmās padomju okupācijas 1940. 
gadā līdz pat 80. gadiem.

UDK	 811.174’272(082)

82.09  Literatūras kritika. Literatūras pētījumi

Kopkataloga Id: 001103227
Satikšanās literatūrā 2 : mācību grāmata / Andris Krieķis, Elisa Freimane ; re-
daktore Iveta Vīduša ; mākslinieks Toms Polis. — Rīga : Latviešu valodas aģentū-
ra, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (147 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 6,25 MB. — 
ISBN 978-9934-617-02-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis diasporas jauniešiem latviešu literatūras apguvei kultūr-
vēsturiskā kontekstā. Sagatavots atbilstoši ASV latviešu vasaras vidusskolas „Garezers” 2. klases 
programmai. Mācību līdzeklis noderēs arī ikvienam, kurš vēlas izzināt latviešu literatūras attīstī-
bu. Tajā, analizējot literāros darbus, tiek iepazīti G.F. Stendera, G. Merķeļa, Ausekļa, A. Pumpura, 
E. Veidenbauma, Aspazijas, Raiņa un R. Blaumaņa daiļrades aspekti cilvēka un latviešu tautas 
veidošanās, attīstības un izaugsmes kontekstā.

UDK	 82.09(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111936
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105504
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111152
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103227
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Kopkataloga Id: 001103264
Satikšanās literatūrā 2 : skolotāja grāmata / Andris Krieķis, Elisa Freimane ; re-
daktore Iveta Vīduša ; mākslinieks Toms Polis. — Rīga : Latviešu valodas aģentū-
ra, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (147 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 6,07 MB. — 
ISBN 978-9934-617-03-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Skolotāja grāmata sagatavota atbilstoši ASV latviešu vasaras vidusskolas „Ga-
rezers” 2. klases programmai. Katram uzdevumam ir padziļināts komentārs skolotājam, kā ar to 
strādāt, kāds ir sasniedzamais mērķis.

UDK	 82.09(072)

82.174  Latviešu literatūrzinātne 

Kopkataloga Id: 001111274
Monta Kroma: dzeja un refleksija : kolektīvā monogrāfija / sastādītāji, zināt-
niskie redaktori un priekšvārda autori: Artis Ostups, Jānis Ozoliņš, Kārlis Vēr-
diņš ; recenzenti: Dr.philol. Raimonds Briedis, Dr.philol. Zanda Gūtmane, Dr.habil.
philol. Janīna Kursīte ; literārā redaktore Sanda Rapa ; dizains: Aleksejs Muraš-
ko. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2022]. — 334, [1] lpp. : 
portreti ; 23 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — 
Personu rādītājs: 326.-332. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs, Montas Kromas darbu bibliogrāfija: 272.-324. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-893-67-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājuma mērķis ir Montas Kromas literārā mantojuma aktualizācija un 
modernisma studiju atziņu izplatīšana mūsdienu Latvijas literatūrzinātnē, pievēršoties tādām 
tēmām kā modernisma poētika, padomju okupācija un aukstais karš, latviešu femīnās dzejas tra-
dīcija, dzejas tulkojuma problemātika, dzeja kā literatūras veids, kurā vēsturiskums savienojas ar 
pašrefleksiju, Kromas dzejas recepcijas kartēšana. Vairākos rakstos atklājās līdz šim mazzināmas 
Kromas biogrāfijas lappuses kā arī jaunas pētnieciskas atziņas saistībā ar viņas literāro manto-
jumu.

UDK	 821.174(092)

Kopkataloga Id: 001111237
Šmite, Astra. Latviešu tulkotās literatūras saraksts, 1990-2020 / sastādītāja 
un ievada autore: Astra Šmite ; redaktori: Kristaps Kuplais, Ilze Gensberga ; di-
zains: Linda Jeromane. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2022]. — 53 lpp. ; 
20 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934610196. 

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

UDK	 821.174=030(083.81)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103264
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111274
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111237
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001112445
Bakena, Elizabete. Labā sieva : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas 
tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 
413 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Good Wife. — ISBN 978-9934-25-072-
9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Fanija Sevidža vienmēr ir bijusi ideālā sieva savam vīram — veiksmīgam 
politiķim. Viņa ir cītīgi apmeklējusi publiskus pasākumus, lieliski izskatījusies, smaidījusi, kad 
vajag, un nesmaidījusi, kad nevajag. Viņa allaž ir bijusi drošā miera osta un spēcīgā aizmugure. 
Tomēr nu, pēc divdesmit laulības gadiem, Fanija sāk šaubīties par to, vai šāda dzīve sniedz pie-
pildījumu. Vai viņa pati ir kaut kas vairāk nekā tikai sieva un māte? Vai bez šīm lomām nepaliktu 
pāri tikai tukša čaula? Lai rastu atbildes, Fanijai nāksies bīstami sakustināt tik stabilo un rāmo 
ģimenes dzīves kuģi. Vai viņi pārcietīs šo vētru?

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001111970
Deividsone, Zanna. Tīģerīši mācās uzvesties pie galda : labas uzvedības ABC / 
Zanna Deividsone ; ilustrējusi Elisone Frenda ; no angļu valodas atdzejojušas 
Guna Pitkevica un Ieva Tarvida. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 30 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģinālnosaukums: Table Manners for Tigers. — 
ISBN 978-9934-31-193-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pie krokodilu meitenes Keitas uz pēcpusdienas tēju sanākuši draugi. Te pēk-
šņi pa durvīm iebrāžas trīs nepieklājīgi tīģerīši. Tie metas pie galda un negausīgi kampj un rij 
cienastus, atraugājas un šļurkstinās. Viņi dejo pa galdu un šūpojas uz krēsliem. Vai pēc šīs reizes 
kāds vēl gribēs ielūgt tīģerīšus ciemos? Dzirkstoša humora pilna grāmata, kas aizraujošā veidā un 
pavisam viegli palīdzēs mazajiem lasītājiem apgūt vai atcerēties galda manieres.

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 001111259
Perija, Sāra. Eseksas čūska : romāns / Sāra Perija ; no angļu valodas tulkoju-
si Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 
479 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Essex Serpent. — ISBN 978-9934-25-
073-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad Koras Sībornas vīrs, cienījams politiķis, aiziet mūžībā, viņa jūtas drīzāk 
atvieglota nekā satriekta. Šī laulība nebija laimīga, un Kora tā arī neiejutās sabiedrības dāmas 
lomā. Lai nomainītu vidi, Kora kopā ar dēlu un viņa aukli dodas uz nomaļo Eseksu. Tur drīz vien 
viņi tiek iesaistīti piedzīvojumā. Klīst baumas, ka pēc trīssimt gadu klusēšanas Eseksā ir atgrie-
zusies čūska, mītisks radījums, kas reiz nogalinājis daudzus. Kad Vecgada vakarā mīklaini iet bojā 
kāds jauns vīrietis, vietējie ir šausmās. Kora sāk dzīt pēdas izslavētajai čūskai. Vai tā ir kāda jauna 
dzīvnieka suga? Vai varbūt tik tiešām noticis kaut kas pārdabisks?

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 001111449
Šeflers, Aksels. Pīps un Pūzija / Aksels Šeflers [ilustrācijas] ; [teksts]: Nosy 
Crow ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Guna Pitkevica. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. 

Ziemassvētku eglīte. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — (Pīps 
un Pūzija / Aksels Šeflers). — Oriģinālnosaukums: Pip and Posy. Christmas 
Tree. — ISBN 978-9934-0-9465-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pīps un Pūzija bija pagatavojuši dažādus eglītes rotājumus no saldumiem. 
Taču dīvainā kārtā tie visi nozuda. Drīz Pīpam kļuva slikti. Varbūt tu vari uzminēt, kādēļ? Šī grā-
matiņa tev nemanot iemācīs skaitīt, saprast, kāpēc jāsaka patiesība, un arī būt iejūtīgam.

UDK	 821.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112445
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111970
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111259
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111449
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821.111(71)  Kanādiešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 001111425
Montgomerija, Lūsija Moda. Annas sapņu māja / Lūsija Moda Montgomerija ; 
no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Marika Taube. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 303, [1] lpp. ; 21 cm. — ([Anna no „Zaļajiem jumtiem” / 
Lūsija Moda Montgomerija] ; piektā grāmata). — „Annas sapņu māja” ir piektā 
grāmata par Annu no „Zaļajiem jumtiem”. — Oriģinālnosaukums: Anne’s House 
of Dreams. — ISBN 978-9934-31-229-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Annas mīļotais Gilberts kļuvis par ārstu, un „Zaļo jumtu” vecajā augļudārzā 
mīļu draugu vidū abi dod laulības zvērestu. Jau pavisam drīz pāris uzsāk kopdzīvi savā sapņu 
mājā Četru Vēju ostā. Jauna dzīve nozīmē jaunas problēmas, kas jārisina, jaunus pārsteigumus. 
Anna un Gilberts iegūst jaunus draugus: bākas uzraugu kapteini Džimu, kam netrūkst aizraujošu 
stāstu par dzīvi uz jūras, mis Kornēliju Braiantu, kas allaž runā no sirds un neslēpj savas domas, 
un skaisto Lesliju Mūru, kuras drūmajā, traģiskajā dzīvē Anna spēj ienest spožu gaismu.

UDK	 821.111(71)-93-3

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001112170
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi 
Daina Ozoliņa ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 

Aotiņi pārpilli. — 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Grega dienasgrāmata / 
Džefs Kinnijs ; 17). — Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid. Diper Över-
löde. — ISBN 978-9934-31-413-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gregs Heflijs uzzina, ka ceļš uz slavu un panākumiem ir akmeņains un ērkš-
ķiem kaisīts. Kad Gregs izlemj pavadīt laiku kopā ar vecāko brāli Rodriku un viņa grupu „Aotiņi 
Pilli”, viņš īsti nesaprot, kur iekuļas. Bet drīz vien atklājas, ka vēli vakari, neapmaksāti koncerti, 
grupas dalībnieku strīdi un problēmas ar naudu piederas pie rokenrola dzīvesstila. Vai Gregs var 
palīdzēt grupai kļūt par tādu leģendu, par kādu puiši paši sevi uzskata? Vai arī laiks, kas pavadīts 
kopā ar Rodriku un grupu, būs kā autiņbiksītes, kas pārāk pilnas?

UDK	 821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 001112437
Melcers, Breds. Bēgšanas meistars : romāns / Breds Melcers ; no angļu valo-
das tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, 
[2023]. — 478 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Escape Artist. — ISBN 
978-9934-25-070-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pavisam netālu no ASV galvaspilsētas Vašingtonas atrodas pats slepenākais 
un svarīgākais Amerikas morgs. Tajā strādā Džims Zigarovskis, saukts par Zigu, kuram ir viens 
noteikums — nepieļaut, ka lieta kļūst personīga. Pienāk brīdis, kad šis noteikums ir jāpārkāpj, 
jo tiek atvests jaunas sievietes līķis un dokumenti apgalvo, ka tā ir seržante Nola Brauna, viņa 
meitas bērnības dienu draudzene. Bet… Pēc rūpīgākas apskates viņš secina, ka mirusī noteikti 
nav Nola. Un tas nozīmē tikai vienu — Nola ir dzīva un bēguļo.

UDK	 821.111(73)-312.4

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001111233
Cēlans, Pauls. melnās pārslas / Pauls Cēlans ; atdzejojums no vācu valodas, 
priekšvārds: Jana Vērdiņa ; redaktori: Edvīns Raups un Dens Dimiņš ; dizains: 
Zane Ernštreite ; ilustrācijas: Valts Ernštreits. — Rīga : Neputns, [2022]. — 53, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — Ziņas par autoru: 4.-[5.] lpp. — ISBN 978-9934-601-54-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Cēlana dzejas pavediens nedodas viegli rokā. Jāiedziļinās zīmēs un reminis-
cencēs, līdz izzūd zināmas robežas, skaņa un jēga slāņojas kā vārds un klusums īstā pašvalodā”, 
saka Jana Vērdiņa. Cēlana dzejas mīklas nodarbinājušas pulkiem tulkotāju un literatūrzinātnieku. 
Šī atdzejas izlase pabeigta laikā, kad Ukrainu jau pusgadu posta Krievijas okupantu karaspēks. 
Grāmatas kodolu veido dzejoļi no krājumiem „Nevienamroze” un „Pavediensaules”.

UDK	 821.112.2-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111425
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112170
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112437
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111233
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Kopkataloga Id: 001111344
Zendkers, Jans Filips. Dumpiniece un zaglis : romāns / Jans Filips Zendkers ; no 
vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2022]. — 253, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Die Rebellin 
und der Dieb. — ISBN 978-9934-31-179-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Dumpiniece un zaglis” ir universāls stāsts par diviem mīlētājiem, kuri nāk 
no dažādām pasaulēm un kuri saprot, kas, sastopoties ar postu ir svarīgākais: drosme pretoties, 
vēlme pēc pārmaiņām un savstarpēja uzticēšanās bez nosacījumiem.

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 001111323
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts viesojas akmens laikmetā / Ingo Zīg-
ners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Renāte 
Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 68, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokosnuss reist in die Steinzeit. — ISBN 
978-9984-23-936-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mazais pūķis Kokosrieksts kopā ar draugiem Oskaru un Matildi ceļo uz ak-
mens laikmetu, lai noskaidrotu, kā izcēlušies pūķi un vai leģenda, ka pūķu olas ir izdējis cilvēks, 
atbilst patiesībai. Taču akmens laikmetā dzīve ir skarba. Matildei tik tikko izdodas izbēgt no senā 
mednieka lamatām, un pēc tam kādā klints alā draugi vaigu vaigā sastopas ar milzīgu alu lāci… 
Un tad kalnu ledājos atrod divas olas. Vai no tām tiešām izšķilsies pūķīši?

UDK	 821.112.2-93-32

821.112.2(494)  Šveiciešu literatūra vācu valodā

Kopkataloga Id: 001111230
Mercs, Klauss. Jēkabs guļ : īstenībā romāns / Klauss Mercs ; no vācu valodas tul-
kojis Sergejs Moreino ; Andreja Maļkova kolāžas ; literārā konsultante Ilze Verha-
eghe ; konsultante Eva Moreino ; pēcvārds: Vija Laganovska. — Rīga : Literatūras 
KOMBAINS, 2022. — 88 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: Jakob schläft. Eigentlich 
ein Roman. — ISBN 978-9934-9098-3-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šveices rakstnieks Klauss Mercs savā mazajā grāmatā „Jēkabs guļ”, kas atne-
sa autoram plašu slavu, ietilpinājis veselas ģimenes sāgu par trīs Šveices zemnieku paaudzēm. 
Mercs par varoņu dramatisko dzīvi stāsta ārkārtīgi smalki un piesardzīgi, ar apbrīnojamu sir-
snību un cieņu, atrodot unikālu līdzsvaru starp skumjām, ticību un mīlestību. Merca romāns ir 
vairākas reizes pārizdots un saņēmis Hermaņa Heses balvu. Grāmatu „Jēkabs guļ” kritiķi dēvē 
par Merca meistardarbu, bet pašu Klausu Mercu — par vienu no izcilākiem vārda meistariem 
mūsdienu Šveicē.

UDK	 821.112.2(494)-31

821.113.4  Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001110949
Sommer, Mikkel. Slikmiks / Mikkel Sommer / Mekl. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 
2022. — 88 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (kuš! mono ; 8). — ISBN 
978-9934-581-58-8 (brošēts).
UDK	 821.113.4-3:741.52

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111344
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111323
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111230
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110949
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821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 001112034
Šibeka, Frīda. Grāmatnīca pie Temzas : romāns / Frīda Šibeka ; tulkojusi Lilija 
Berzinska ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redak-
tore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2022]. — 478, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Bokhandeln på Riverside 
Drive. — ISBN 978-9934-29-140-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šarlotei ir savi iemesli, kādēļ viņa ierakusies darbā, taču kādu dienu dzīve 
apgriežas kājām gaisā: viņa manto grāmatnīcu Londonā. Nolēmusi īpašumu pārdot, Šarlote do-
das uz Angliju, taču drīz vien viņa sajūt saikni ne tikai ar grāmatveikaliņu, bet arī tā sirsnīgajām 
darbiniecēm, rakstnieku Viljamu un astaini Tenisonu. Tomēr joprojām nav skaidrs, kāpēc tante 
mantojumu atstājusi tieši Šarlotei un kāpēc māte nekad nerunāja par savu pagātni?

UDK	 821.113.6-31

821.131.1  Itāliešu literatūra

Kopkataloga Id: 001112184
Rodāri, Džanni. Dželsomīno melu zemē / Džanni Rodāri ; ilustrācijas: Valērija 
Petrone ; no itāļu valodas tulkojusi Silvija Ķuze. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 
175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Dželsomīno dziesmas atdzejojis Bruno Saulī-
tis. — Oriģinālnosaukums: Gelsomino nel paese dei bugiardi. — ISBN 978-9934-
31-434-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Melot ir slikti. To zina pat mazs bērns. Tomēr ir kāda zeme, kurā runāt pa-
tiesību ir aizliegts ar likumu. Šajā zemē, lai saskaitītu, ir jāatņem, bet, lai sareizinātu, jādala. Tur 
tinti sauc par maizi un burkānus par rozēm. Par dīvainībām, kas notiek Melu zemē, vislabāk var 
pastāstīt Dželsomīno — puisis, no kura spēcīgās, skaļās balss ne vien sašķīst glāzes un logu rūtis, 
bet pat sagrūst nami.

UDK	 821.131.1-93-32

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001111266
Mūru dāma : par mūriem, kas šķir, un atmiņām, kas vieno : romāns / Silēna Ed-
gāra sadarbībā Polu Beornu ; no franču valodas tulkojusi Valērija Lasovska ; lite-
rārā redaktore Inta Šmite ; māksliniece Gita Treice. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2022]. — 251, [1] lpp. ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — Oriģinālnosaukums: La Dame des murs. — ISBN 978-9984-23-930-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mūru dāma ir ne tikai brīvdomīga, bagāta skatuves dīva, bet arī vecāmāte — 
nevērīga, viegli aizkaitināma un arī vientuļa. Emma, viņas mazmeita, ir impulsīva, ar mākslinie-
ciski jūtīgu dvēseli apveltīta pusaudze, kas līdzinās savai vecmāmiņai vairāk, nekā abas to gatavas 
atzīt. Vēloties izdibināt ko vairāk par vecāsmātes mīklaino pagātni un dzimtas vēstures līkločiem, 
četrpadsmitgadīgā jauniete lūdz, lai viņu aizved uz Latviju — tā aizsākas ceļojums ne tikai telpā, 
bet arī laikā. Kāda noslēpumaina Rīgas kundze un liegs maģijas pieskāriens atmodina daudzas — 
gan smeldzīgas, gan skaistas — atmiņas…

UDK	 821.133.1-31

Kopkataloga Id: 001112163
Sent-Ekziperī, Antuāns de. Mazais princis / Antuāns de Sent-Ekziperī ; autora 
ilustrācijas ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; redaktore Dace Marko-
ta. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 89, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Le petit prince. — ISBN 978-9934-31-470-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaulslavenā franču rakstnieka filozofiskā pasaka ir tēlaina līdzība par dzī-
ves ceļu, par draudzību, mīlestību, pienākumu un atbildību, par savstarpējo attiecību daudzvei-
dību un sarežģītību. Par visu, visu, kas svarīgs dzīvē un cilvēku attiecībās. Grāmata piedzīvojusi 
neskaitāmus izdevumus daudzu pasaules tautu valodās. Viens no retajiem izdevumiem, ko ar 
nemainīgu interesi lasa gan bērni, gan pieaugušie.

UDK	 821.133.1-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112034
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112184
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111266
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112163
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821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001111339
Saļņikovs, Aleksejs. Petrovi ar gripu : romāns / Aleksejs Saļņikovs ; no krievu 
valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Jana Boikova. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 318, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Петровы в гриппе и во-
круг него. — ISBN 978-9934-31-309-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romānā sastopam parastu ģimeni: Petrovs ir automehāniķis, kas brīvajā lai-
kā zīmē komiksus, viņa sieva ir bibliotekāre, kura, šķiet, neieredz cilvēkus. Viņu dēls grāmatas ne-
lasa, jo aizraujas ar videospēlēm. Ģimenes ikdienas rutīnu, tuvojoties gada nogalei, izjauc nejauks 
gripas vīruss, un ierastā dzīve pārtop savādi izklaidējošā un nedaudz spokainā, halucinācijām 
līdzīgā sapnī…

UDK	 821.161.1-31

821.161.2  Ukraiņu literatūra

Kopkataloga Id: 001112045
Vdovičenko, Halina. 36 un 6 kaķi detektīvi / Halina Vdovičenko ; no ukraiņu va-
lodas tulkojis Māris Salējs ; [ilustrācijas]: Natalka Hajda ; atbildīgā redaktore Līva 
Kukle ; literārā redaktore Māra Poļakova. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 150, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (36 un 6 kaķi / Halina Vdovičenko ; [2. grāma-
ta]). — Oriģinālnosaukums: 36 і 6 котів-детективів. — ISBN 978-9934-29-154-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  36 un 6 kaķi atgriežas! Kaķiem dancotājiem atklājies jauns talants — švī-
kugrāfija. Viņu mākslas darbi rotā saimnieku kafejnīcas sienas, taču ne uz ilgu laiku… Kurš ņems 
lietas savās ķepās un uzņemsies izmeklēt gleznu savādo pazušanu? Kurš atklās astoņu liepas 
koka dēļu noslēpumu? 36 un 6 kaķi detektīvi ķeras pie lietas! Bez jautrības un neticamiem pie-
dzīvojumiem neiztikt.

UDK	 821.161.2-93-32

Kopkataloga Id: 001111263
Žadans, Serhijs. Internāts : romāns / Serhijs Žadans ; no ukraiņu valodas tul-
kojusi Māra Poļakova ; literārais redaktors Vilis Kasims ; mākslinieks Tomass 
Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 255, [1] lpp. ; 21 cm. — Resurss sa-
gatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Ziņas par autoru un tulkotā-
ju: 254.-[256.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Інтернат. — ISBN 978-9984-23-929-3 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kāds jauns ukraiņu valodas skolotājs dodas pakaļ savam trīspadsmitgadīga-
jam māsasdēlam uz internātu, kas atrodas pilsētas viņā galā, taču izrādās, ka apkaimē negaidīti 
sākusies karadarbība, valda vispārējs haoss, notiek apšaudes un vairs nevar saprast, kurš ir sa-
vējais un kurš — ienaidnieks. Jebkurā brīdī zem kājām var sprāgt mīna, ap sagrauto māju dru-
pām siro bezpajumtnieki suņi, un apātiski, bezpalīdzīgi cilvēki maldās pa apokaliptisko pilsētas 
ainavu.

UDK	 821.161.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112045
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111263
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821.162.1  Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 001112182
Milošs, Česlavs. Sagūstītais prāts : filozofiskā un politiskā eseja / Česlavs Mi-
lošs ; no poļu valodas tulkojis Uldis Bērziņš ; vāka dizaina autore Natālija Kuga-
jevska ; redaktore Irēna Birzvalka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 231, [1] lpp. ; 
22 cm. — Oriģinālnosaukums: Zniewolony umysł. — ISBN 978-9934-0-9943-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Filozofiskā un politiskā eseja „Sagūstītais prāts” ir viens no nozīmīgākajiem 
darbiem to mehānismu izpratnei, kuri ļauj pastāvēt totalitārām sistēmām. Grāmatā pateikts 
daudz būtiska par 20. gadsimtu un analizētas parādības, kas ir aktuālas arī 21. gadsimtā. Tajā 
aprakstīta prāta paverdzināšana Centrāleiropas un Austrumeiropas totalitārajās valstīs. Autora 
nolūks nav pievērsties kādai konkrētai valstij, bet gan uzsvērt parādības universālumu, tālab viņš 
lieto vispārinātus apzīmējumus — Jaunā ticība, Centrs, Metode, ar to domājot komunismu, ko-
munistisko partiju, visās dzīves jomās uzspiestos noteikumus. Varu pār prātiem iegūst ar daudz-
veidīgiem ideoloģijas un propagandas instrumentiem.

UDK	 821.162.1-4

821.162.3  Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 001112047
Kožīks, Františeks. Pa mīlestības ceļu : romāns par Josefa Mānesa dzīvi un dar-
bu / Františeks Kožīks ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; Induļa Martin-
sona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; 
literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 303 lpp., 8 
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Cestou lásky. — ISBN 978-9934-29-134-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Josefs Māness (1820-1871) bija talantīgākais ievērojamās Prāgas mākslinieku 
Mānesu dzimtas pārstāvis, kuram savas čehiskās pārliecības dēļ ir bijis jādzīvo trūkumā, jāpacieš 
Austroungārijas impērijas varas tieksme Čehiju vāciskot un iznīcināt gan tās nacionālo mākslu, 
gan kultūru. J. Mānesam, kas ir nelokāms savas tautas un Dzimtenes skaistuma apbrīnotājs, jā-
atsakās no mākslinieka cienīgas dzīves apstākļiem, no atzinības un no tiesībām dibināt ģimeni. 
Gleznotājs paliek uzticīgs ideāliem, savam zīmulim un otai, visu mūžu izvēloties un ejot tikai 
vienu bezkompromisu ceļu — mīlestības ceļu.

UDK	 821.162.3-312.6

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001112051
Dirgēla, Toms. Kuka kunga Noburtā grāmata / Toms Dirgēla ; ilustrācijas: Gre-
ta Alice ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; atbildīgā redaktore Līva 
Kukle ; literārā redaktore Rita Cielēna. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 194, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Užkeiktoji pono Kuko kny-
ga. — ISBN 978-9934-29-155-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Asprātīgs stāsts vēsta par ģimeni, vientulību, noslēpumiem un grāmatu ne-
ticamo spēku! Nedaudz baisi, bet reizē jautri pastāsti, ko atklāt pie ugunskura vai nakšņojot no-
metnē, ir nepieciešami katrai paaudzei. Asprātīgais lietuviešu rakstnieks Toms Dirgēla piedāvā 
savu versiju klasiskam noslēpumu piedzīvojumam ar pavisam neparastiem tēliem, kas nebūt 
negrib palikt ieslēgti grāmatas lappusēs.

UDK	 821.172-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112182
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112047
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112051
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001112109
Čerkovskis, Rihards. Doktors Haštags un Prāta kontroles gadžets : pašizaug-
smes romāns / Rihards Čerkovskis ; vāka dizainere Jolanta Sondore ; ilustrāciju 
autore Miera Kūpa ; redaktore Anna Bāze. — [Rīga] : Riharda Čerkovska aģentūra, 
[2022]. — 296, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8972-2-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Doktors Haštags un Prāta kontroles gadžets” ir aizraujošs stāsts 
par kādu amizantu izgudrotāju, kurš saņem vēstuli no Gaismas Kopienas Dibinātājiem. Viņš tiek 
aicināts iestāties „Slepenā Ordenī”, kurā viņam tiks atklātas zināšanas, ar kuru palīdzību viņš 
spēs izprast savu dzīves aicinājumu un savu lomu spēlē starp „Melnās Tumsas” un „Baltās Gais-
mas” karalistēm!

UDK	 821.174-312.9

Kopkataloga Id: 001111407
Eniņa, Zane. Santjago ceļš : plāksteris pēdām un sirdij / Zane Eniņa, teksts un 
fotogrāfijas ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktores: Gunta Šustere un Aija Bal-
cere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 382 lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes : 
ilustrācijas, kartes ; 22 cm. — ISBN 978-9934-31-407-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zane Eniņa apceļojusi vairāk nekā 80 valstis, savus piedzīvojumus aizrautīgi 
atainojot ceļojumu blogā mugursoma.lv. No šiem aprakstiem vēlāk tapušas arī grāmatas. Zane 
ceļo viegli un budžetam draudzīgi, bieži vien tikai ar mugursomu. Tās saturs tiek īpaši rūpīgi pār-
domāts, kad soma visu dienu jānes plecos, kā tas notiek, ejot Santjago ceļu. Zanes trešā grāmata 
vēsta par pieredzi, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, kas gūti, kājām mērojot vairāk nekā 2500 
km piecos Santjago ceļa maršrutos: franču, Le Puy jeb Via Podiensis, portugāļu, ziemeļu jeb oke-
āna un nesen izveidoto posmu Latvijā.

UDK	 821.174-992

Kopkataloga Id: 001112105
Gāters, Alfrēds. es vēlos mājās pārnākt : no valodnieka un ārsta Alfrēda Gātera 
vēstulēm / redaktore Ludmila Viļumova ; priekšvārds: Sarmīte Balode. — Cēsis : 
Sava grāmata, 2022. — 327, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-552-67-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Alfrēda mūžā bijušas divas darba dzīves: valodniecība un medicīna. Lai gan 
valodniecība bijusi mīļāka, visu savu sirdi viņš atdevis abām. Svešumā Alfrēds nekad nebeidza 
ilgoties pēc savas ģimenes, Kalnienas un pierastās malēniešu izloksnes. Ļoti daudz vēstuļu viņš 
rakstīja uz mājām — sākumā uz plāna papīra sīkā rokrakstā, reizēm ar zīmuli, bet vēlāk — uz 
skaistām skatu kartītēm. Ir saglabājušies arī fragmenti no Alfrēda skolas laikā rakstītajām die-
nasgrāmatām. Tas viss pastāstīs par garīgi stipru cilvēku ar jūtīgo dvēseli — Alfrēdu Gāteru.

UDK	 821.174-94+81(474.3)(092)+61(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001109675
Jēkabsone, Amanda Ketija. The Unchallengeable / Amanda Ketija Jēkabsone. — 
[Talsu novads] : [Amanda Ketija Jēkabsone], [2022]. — 141, [7] lpp. : ilustrācijas ; 
23 cm. — ISBN 978-9934-23-736-2 (brošēts).
UDK	 821.174-31:741.52

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112109
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111407
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112105
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001109675
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Kopkataloga Id: 001112039
Judina, Dace. Viņš vairs neatgriezīsies : romāns / Dace Judina ; autores redakci-
jā ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais 
noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 371, [4] lpp. ; 21 cm. — (Izmeklē 
Anna Elizabete / Dace Judina ; septiņpadsmitā grāmata). — Ojāra Vācieša dzejolis 
[5.] lpp. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291463. — 
ISBN 978-9934-29-145-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Liedagā atrastie septiņi zobu protēžu pāri izrādās baisa zīme — viens pie-
derējis ģenerālim Bozem, kurš jau labu laiku pazudis bez vēsts. Pulkvežleitnantam Kaķītim tiek 
piedāvāts policijas priekšnieka krēsls, ar nosacījumu — atrast pazudušo. Tikmēr Mežāju skolā, 
kur mācās Mika dēls Uģis, tiek uzspridzināts ķīmijas kabinets un nogalināts pasniedzējs, un poli-
cija vaino Uģi. Atklājas noslēpumi no viņa mātes, — Kaķīša jaunības dienu aizraušanās, pagātnes. 
Mežāju doktorāta uzgaidāmajā telpā pieņemšanas laikā nomirst vīrietis. Izrādās — viņš noga-
lināts. Ap pūčmājniekiem un viņu draugiem savijas melnas aizdomu ēnas, ko var izkliedēt tikai 
kopīgiem spēkiem.

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001112173
Kronberga, Katrīna. Tuksnešu bridēji : romāns / Katrīna Kronberga ; Natāli-
jas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2022]. — 367, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-31-035-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc globālas katastrofas pasaule pārvērtusies tuksnešu klaidos, kuros patvē-
rumu daudzviet radušas ļoti atšķirīgas kopienas. Viena no tām — Silmale, Ofēlijas Dūkas mājas, 
kas vēl aizvien glabā atmiņas par veco pasauli. Kādu dienu Silmalē ierodas ceļotājs, un Ofēlijas 
dzīve sagriežas kājām gaisā. Ir pamodušies meitenes instinkti — gan urdoša vēlme atrast sevi 
pieaugušo pasaulē, gan ilgas pēc Ceras — vietas, kurā varētu tikt apmierinātas visas cerības un 
gaidas un kura sniegtu pilnīgu drošību. Tuksneša smilšu un vēju melodijas pavadīta, Ofēlija dodas 
tālā ceļā, un viņai uzrodas biedrs — Hanss, kurš, iespējams, nepavisam nav tas, par ko uzdodas.

UDK	 821.174-311.9

Kopkataloga Id: 001112178
Levina, Marina. Dizainere : vēsturisks romāns / Marina Levina ; vāka un grāma-
tas dizaina autore Natālija Kugajevska ; ilustrāciju autore Ilze Sausiņa ; redaktore 
Ilze Vācere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 366, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-31-299-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns aizved lasītāju ceļojumā pa vairāku ģimeņu noslēpumu, mīlestības, 
liktenīgas kaisles, vēstures, mākslas, arhitektūras un dizaina labirintiem. Tas ir smalka humora 
pilns stāsts par vairāku Latvijas arhitektu un mākslinieku dzimtām vairāku paaudžu garumā. 
Romānā uz patiesu notikumu fona reāli personāži satiekas ar iztēles varoņiem, lai izdzīvotu gan 
augstākās sabiedrības spožumu Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, gan Otrā pasaules kara atnesto 
postu, gan represijas un izsūtīšanu uz Sibīriju, gan pēckara trūcīgo sadzīvi un uzdzīvi padomju 
bohēmā, kā arī vēlākos trauksmainos laikus ar radošām veiksmēm un zaudējumiem atjaunotajā 
brīvvalstī. Un tam visam pa vidu mīlas peripetijas, sirsnīga draudzība un baisa nodevība.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001109476
Lugas / projekta vadītāja Dace Vilne ; dizains: Reinis Helmanis ; Latvijas Nacio-
nālais kultūras centrs. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2022. — 
174, [1] lpp. : portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-528-45-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ir noslēdzies pirmais Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotais nacionālais 
lugu konkurss. Pirmajai kārtai tika iesniegti 22 lugu ideju pieteikumi. Konkursā pirmā vieta tika 
piešķirta Ineses Tālmanes lugai „Cerību ēnā”, otrā vieta — Kristiānas Štrāles-Dreikas lugai „Mātes 
un tēva diena”, bet trešā vieta piešķirta divām lugām — Leldes Jaujas „Nelegālais koris” un Ineses 
Tālmanes „Pumpurs — ceļš uz Lāčplēsi”.

UDK	 821.174-2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112039
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112173
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112178
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001109476
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Kopkataloga Id: 001112106
Ramate, Vita. Aitiņas debesīs / Vita Ramate. — Cēsis : Sava grāmata, 2022. — 
90 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-604-90-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autore saka, ka šajos stāstos patiesi notikumi savijušies ar fantāziju, bērnības 
atmiņām, kā arī vecāku un vecvecāku stāstīto. Grāmata veltīta viņu piemiņai.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001111227
Repše, Gundega. Ekstāzes un metastāzes / Gundega Repše ; redaktore Dace 
Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 53, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — Grāmatas noformējumā izmantotas Viļņa Heinrihsona gleznu repro-
dukcijas: „Gadalaiki. Pavasaris”, „Atvadas no Mariupoles”, „Gadalaiki. Ziema”. — 
ISBN 978-9934-595-72-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2022. gads vēsturē paliks kā dziļas traumas gads, 24. februāris nu iezīmēts kā 
vēl viena kara sākšanās diena, neizdzēšama un biedinoša. Rakstnieka, mākslinieka gars vienmēr 
ir jūtīgāks, asāks, nevaldāmāks, un tikai tāpēc arī spēj izmisuma brīdī mobilizēties, meklēt spēku, 
meklēt atbildes — un, ja ne atrast, tad katrā ziņā uzdot precīzus un svarīgus jautājumus: kāpēc ar 
mums, pasauli, notiek tas, kas notiek?

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001111731
Strautniece, Sanita. Ieputinātie : romāns / Sanita Strautniece ; Nataļjas Kuga-
jevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore 
Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 223, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara 
romāns ; 2022/12 (282)). — Ziņas par autori: uz 2. vāka. — Resursā uzrādīts arī 
elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291500. — ISBN 978-9934-29-149-4 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Aiziet gulēt šķietami tukšā mājā, bet pamosties līdzās svešam, gandrīz kai-
lam vīrietim — Eva ir šokā. Viņa tikai gribēja uz kādu laiku paslēpties no neizdevušās laulības, 
un draudzene piedāvāja brāļa neapdzīvotā lauku īpašuma atslēgas. Taču tikpat šokēts ir Reinis, 
savā gultā atklājot māsas labāko draudzeni, un nepavisam nevēlas viņu savā dzīvē. Turklāt bijušā 
vīra māte apņēmusies vārda tiešā nozīmē iznīcināt Evas dzīvi. Sniega un dzīves virpulī ieputinātā 
varone saskaras ar dažādām grūtībām…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001111896
Šmite, Gundega. Grieķu svīta / Gundega Šmite ; māksliniece Gita Treice ; literārā 
redaktore Renāte Punka ; fotogrāfija: Aleksandrs Okonovs. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, [2022]. — 91, [4] lpp. : portrets ; 17 cm. — Ziņas par autori: [95.] lpp. — 
ISBN 978-9984-23-933-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Grieķu svīta”, kuras nosaukums aizgūts no instrumentālās mūzikas formas, 
nes sevī mūsdienu Grieķijas iedvesmotus vērojumus, taču muzikālu miniatūru vietā ir literāras 
miniatūras. Katra stāstiņa centrā ir kāds varonis — bērns, jaunietis, cilvēks brieduma gados vai 
sirmgalvis mūža izskaņā. Šie ļaudis satikti tavernās, tirgū, muzejā, skolā, universitātē, ielās un 
dabā. Tie ir gan reāli, gan iztēlē piedzimuši tēli, kuros saplūst vairāki vērojumi, taču ikvienā at-
spoguļojas šodienas Grieķija — raiba, pretrunīga un krāsaina. Katrā no miniatūrām ieskanas arī 
mūzika, kas kā kopīga stīga vijas cauri visai svītai.

UDK	 821.174-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112106
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111227
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111731
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111896
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Kopkataloga Id: 001111347
Tālers, Guntis. Monstra rotaļu laukums : romāns / Guntis Tālers ; redaktore Bār-
bala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 380, [2] lpp. : ilustrācijas, plā-
ni ; 21 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — „Grāmatas noformējumā izmantoti 
autora fotoattēli un Santas Bērziņas karšu zīmējumi”—Titullapas otrā pusē. — 
ISBN 978-9934-31-397-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Henija ir jauna meitene, kas nolēmusi sākt patstāvīgu dzīvi Tukumā. Viņa 
noīrē dzīvokli un jau pirmajā vakarā saprot, ka jaunie kaimiņi ir visai spilgtas personības, katrs 
ar savām īpatnībām un „skeletiem” skapī. Kopdzīve mājā solās būt dažbrīd skaļa, toties ģimeniski 
draudzīga. Tomēr drīz vien sāk risināties notikumi, kas noved pie traģiskām sekām, un Henija 
attopas iesaistījusies kāda mīklaina nāves gadījuma izmeklēšanā. Vai tā ir nejaušība? Bet varbūt 
kāds izdomājis rotaļu ar nāvi un vēlas tajā iesaistīt pārējos mājas iedzīvotājus?

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001111223
Tējnīcas cukurgraudiņi / [ievads]: Vita Eglīte ; zīmējumi, vāka mākslinieciskais 
noformējums: Amanda Buka ; Kandavas novada iespēju fonds. — [Līvānu no-
vads] : [Aija Pastare], [2021]. — 54, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Autori: Beā-
te Fabjančika, Līva Kārņupa, Margarita Selīna Bogdanova, Dace Kristberga, Aija 
Rasmusa, Baiba Straupmane, Elizabete Kārkliņa, Iveta Egila meita, Krišs Treikals, 
Alise Bogdanova, Evandžellana, Amanda Buka, Vita Eglīte. — ISBN 978-9934-
596-18-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ir piepildījies jauno autoru kāds sava talanta sapnītis — vai dzejā, vai prozā, 
vai mākslā. 13 autoru cukurgraudiņi veido krājuma saturu. Lai šī sapņa piepildījums ļauj izplest 
spārnus tālākam lidojumam un tiekties pretī nākamajam krāsainajam piedzīvojumam!

UDK	 821.174-1(082)+821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 001112102
Treikals, Krišs. Saulrieta kokteilis / Krišs Treikals ; vāka mākslinieciskais nofor-
mējums: Aija Pastare. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2021]. — 70, [1] lpp. ; 
21 cm.

A n o t ā c i j a :  „Saulrieta kokteilis” ir Kriša Treikala otrais dzejas krājums, kas satura un sa-
jūtu ziņā krasi atšķiras no pirmās grāmatas. Ja sākotnēji dzejai piemita tumša nokrāsa, tad tagad 
dzejas rindas kļuvušas daudz raibākas.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001111147
Рижский альманах / редактор Сергей Морейно ; составители: Даниил Бен-
дицкий, Янис Грантс, Василий Карасев ; иллюстрации: Perchik, Евгений 
Шитов. — Rīga : Literatūras Kombains, 2022.

№ 2 (17). — 379 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Autori: Кристине Улберга, Алла 
Горбунова, Андрей Иванов, Тадеуш Фиалковский, Сергей Михайлов, Ва-
лерия Иванова, Дмитрий Григорьев, Даниил Бендицкий, Василий Кара-
сев, Юрий Касянич, Савва Варяжцев, Вия Лагановска, Сергей Морейно, 
Сергей Ташевский, Валерий Былинский, Павел Васкан, Илзе Лаце, Вла-
дис Спаре, Арно Юндзе, Богдан-Игорь Антонич, Татьяна Бонч-Осмолов-
ская, Анастасия Романова, Андрей Полонский, Сандра Ратниеце, Теодор 
Тимерманис, Дагния Дударёнок, Катрина Екабсоне, Игорь Сид, Татьяна 
Бонч. — Tulkotāji: Сергей Палабо, Густав Видзем, Леонид Котович, Дми-
трий Драгилёв, Янис Грантс, Сергей Завьялов, Вия Лагановска, Сергей 
Морейно. — Ietver tulkojumus no latviešu, poļu un ukraiņu valodas. — ISBN 
978-9934-9098-4-9 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)+821.161.1-1(474.3)(082)+ 
	 +821.174-3(082)+821.161.1-3(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111347
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111223
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112102
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111147
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821.222.1  Persiešu literatūra

Kopkataloga Id: 001110141
Rūmī, Džalāledīns Muhammeds. Divrindes : Džalāledīna Muhammeda Rūmī 
citātu izlase ar Ievas Krūmiņas ilustrācijām / atdzejojis, sakārtojis, priekšvārda 
autors Raimonds Ķirķis ; ievads: Žanete Grende ; dizains: Jānis Krauklis, Aigars 
Mamis. — [Rīga] : Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”, [2022]. — 101 lpp. : ilustrācijas ; 
21×24 cm. — Ziņas par autoru: 9.-14. lpp. — Teksts latviešu valodā, divrindes arī 
persiešu valodā. — ISBN 978-9934-9131-0-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Džalāledīns Muhammeds Rūmī (1207-1273), senais Meistars (Mevlevī), dzi-
mis mūsdienu Tadžikijas un Afganistānas robežas apvidū. Pēc dažādiem avotiem Rūmī ir viens 
no populārākajiem un komerciāli veiksmīgākajiem dzejniekiem mūsdienās. Dažādi autora citāti 
ir pārpludinājuši attēlus internetā, kafejnīcu skatlogus, blogus un pašpalīdzības grāmatas, pat 
nenojaušot, ka tie ir tieši Rūmī spalvas darbi.

UDK	 821.222.1-1

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001112451
Lindgrēna, Minna. Nāve „Vakarbirzēs” / Minna Lindgrēna ; no somu valodas 
tulkojusi Gunta Paavola ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Daina Sir-
mā ; māksliniece Anita Rupeika. — Rīga : Pētergailis, [2022]. — 271 lpp. : portrets ; 
21 cm. — Ziņas par autori: 271. lpp. — Oriģinālnosaukums: Kuolema Ehtoolehdos-
sa. — ISBN 978-9984-33-562-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kurš gan ticētu, ka veco ļaužu aprūpes centrā „Vakarbirzes” notiks kas no-
ziedzīgs: aizdomīgi nāves gadījumi, zādzības, narkotiku tirdzniecība? Vismaz Sīri un Irmai, mājas 
deviņdesmitgadniecēm, to grūti iedomāties. Tāpat kā pārējiem nama iemītniekiem, arī viņu dzīvi 
pārsvarā piepilda dīks laiks, ko abas cenšas aizpildīt ar sarkanvīnu, braucieniem ar tramvaju un 
bērēm. Tomēr „Vakarbiržu” dīvainos notikumus izpētīt ir pat interesantāk nekā kāršu spēli ar 
vēstnieku — nemaz nerunājot par nemitīgajiem rokdarbu, dejošanas un akordeona vakariem, 
kuros mājas iedzīvotāji piedalās lielākoties aiz žēluma pret aprūpes nama darbiniekiem.

UDK	 821.511.111-312.4

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001112027
Mazais cālis / tulkojusi Dace Andžāne. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 
10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: A Little Chick. — ISBN 978-9934-27-169-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti cālēna dzīvi, sekojot līdzi mazā cāļa dienas gaitām.

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 001112021
Mazais vāverēns / tulkojusi Dace Andžāne. — Rīga : Story House Egmont, 
[2022]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — Tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: A Little Squirrel. — ISBN 978-9934-27-170-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti vāveru dzīvi un viņu vidi, sekojot līdzi mazā vāverēna gaitām.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110141
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112451
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112027
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112021
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Kopkataloga Id: 001112189
Mumina piedzīvojumi dabā : grāmatiņa ar pārsteigumiem / pēc Tūves Jansones 
darba motīviem ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Romanoviča ; redaktore Sar-
mīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 18 cm. — Oriģinālnosaukums: Moomin and the Great Outdoors. — ISBN 
978-9934-31-132-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Trollītis Mumins dodas jaunā piedzīvojumā, lai atrastu savu draugu Susuri-
ņu! Kur gan viņš ir paslēpies? Satver, pavelc un atklāj, kas slēpjas aiz bultiņām šīs jaukās grāma-
tiņas lappusēs. Iepazīsti brīnumaino Muminielejas pasauli!

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112189
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001110442
Kārsava — mūsu pilsēta : lasām-pētām-darām-grāmata / Kārsavas kultūrvēs-
tures cents „Līču mājas”. — [Jēkabpils] : Izglītības Iniciatīvu centrs, [2022]. — 10 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK	 908(474.383)

Kopkataloga Id: 001110447
Ludza — mūsu pilsēta : lasām-pētām-darām-grāmata / Ludzas novada Tūris-
ma centrs. — [Jēkabpils] : Izglītības Iniciatīvu centrs, [2022]. — 10 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK	 908(474.383)

Kopkataloga Id: 001110446
Zilupe — mūsu pilsēta : lasām-pētām-darām-grāmata / Zilupes pilsētas pārval-
des tūrisma organizatore. — [Jēkabpils] : Izglītības Iniciatīvu centrs, [2022]. — 10 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  Zilupes kopiena vēlas stiprināt starpkopienu sadarbību, kā arī veicināt pa-
šiniciatīvu caur apkaimes vēstures un tagadnes iepazīšanu, veidojot un izdodot trīs lasām-pē-
tām-darām grāmatas par Zilupi, Ludzu un Kārsavu. Grāmatiņu izdošanu atbalsta Izglītības Ini-
ciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā projekta „Darbīgās kopienas” 
ietvaros.

UDK	 908(474.383)

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

Kopkataloga Id: 001112113
Dzīve līdzās ostai / Dace Bula (zinātniskā redaktore), Guntis Vāveris, Kristīne 
Āboliņa, Jānis Daugavietis, Agnese Zīle-Veisberga, Agita Pusvilka ; recenzenti: 
Dr.sc.soc. Renārs Felcis, Dr.oec. Raita Karnīte, Ph.D. Aivita Putniņa, Artis Zvir-
gzdiņš ; kopsavilkumu tulkojusi Ieva Lešinska-Geibere ; literārā redaktore Inta 
Rozenvalde ; dizains: Andrejs Muraško ; Latvijas Universitātes Literatūras, folklo-
ras un mākslas institūts. — Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 
[2022]. — 180 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 28 cm. — Ziņas par autoriem: 
175. lpp. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Biblio-
grāfija: 148.-155. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-893-58-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas tēma ir cilvēka attiecības ar vidi. Tajā no vairāku nozaru (vēstures, 
vides zinātnes, naratīvu studiju, socioloģijas un aktīvisma antropoloģijas) skatpunkta aplūko-
ta iedzīvotāju vietas pieredze Bolderājā, Daugavgrīvā, Kundziņsalā, Mangaļsalā un Vecmīlgrāvī. 
Apkaimes atrodas ārpus pilsētas centra un kaimiņos ostai, kas nozīmē telpiskus ierobežojumus 
un vides kvalitātes riskus. Attīstot jaunu pētniecisku virzienu — vides cilvēkzinātni, grāmata in-
terpretē iedzīvotāju mājošanas pieredzi un vēršas pie visām Daugavas lejteces vides kultūras 
veidošanā iesaistītajām pusēm.

UDK	 911.375.635(474.362.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110442
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110447
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110446
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112113
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Kopkataloga Id: 001108600
Latvijas Ģeogrāfijas biedrība. Ģeogrāfiski raksti : Latvijas Ģeogrāfijas biedrības 
zinātnisko rakstu krājums = Folia Geographica : research papers of the Latvian 
Geographical Society / galvenā redaktore Zaiga Krišjāne ; redaktore Elīna Ap-
sīte-Beriņa ; valodas konsultanti: William Mawhood, Marija Kaupere. — Rīga : 
Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 2021.

XIX [19], Time for Geography: COVID-19 and beyond. — 1 tiešsaistes resurss 
(156 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 6,59 MB. — ISSN 
1407-5229. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un latviešu valodā.

UDK	 911.3(474.3)(082)

930.85  Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 001111291
Harari, Juvāls Noass. Neapturamie mēs / Juvāls Noass Harari ; ilustrējis Rikards 
Zaplana Ruiss ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; zinātniskais konsul-
tants Andris Šnē ; literārā redaktore Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2022].

1, Kā mēs pārņēmām varu pasaulē. — 165, [2] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 
24 cm. — Oriģinālnosaukums: Unstoppable Us. [Volume 1], How we took over 
the World. — ISBN 978-9984-23-935-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tā ir īstā grāmata ikvienam, kurš ir prātojis par jautājumiem: kas mēs, cilvē-
ki, esam? Un kā mēs te nokļuvām? No Āfrikas savannām līdz Grenlandes kalnu ledājiem — visu 
uz planētas nosaka cilvēki. Bet kā mēs kļuvām tik ietekmīgi? Grāmata parāda, ka cilvēkiem piemīt 
superspēks un ar tā palīdzību mēs esam radījuši dažādas lietas — no spokiem un gariem līdz 
datoriem un kosmosa kuģiem. Šis ir stāsts par cilvēci, kādu līdz šim vēl nebūs gadījies dzirdēt: par 
punduriem, čūskām, Lielo Lauvas garu, kas dzīvo virs mākoņiem, un 50 000 tūkstošus gadu senu 
bērna pirkstu, kurš atklāj cilvēku izcelšanās noslēpumus.

UDK	 930.85+008+572.1/.4

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001112044
Bruņinieks, Haralds. Nāvi mānot : Sēlijas — Aknīstes, Biržu, Elkšņu, Gārsenes, 
Saukas, Susējas un Viesītes pagasta nacionālie partizāni, 1944.-1952. gads / Ha-
ralds Bruņinieks ; māksliniece Aija Andžāne ; zinātniskais konsultants Uldis Ne-
iburgs ; literārie redaktori: Renāte Kārkliņa, Oskars Lapsiņš, Juta Valdmane. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 543, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 24 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — Personu rādītājs: 539.-[544.] lpp. — Bibliogrāfija atsaucēs nodaļu 
beigās un 487.-527. lpp., literatūras saraksts: 529.-538. lpp. — ISBN 978-9934-29-
125-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  No 1944. līdz 1952. gadam Sēlijā ir notikušas spraigas nacionālo partizānu 
cīņas — uzbrukumi okupācijas varas pārstāvjiem un saimnieciskajiem objektiem, pretdarbība 
kolaborantiem, akcijas pret civiliedzīvotājiem, frontālās sadursmes ar VDM karaspēku. Grāmatas 
autors ir izgaismojis šo cīņas procesu, kā arī to dalībnieku un atbalstītāju ikdienu un biogrāfijas, 
veidojot detalizētu ieskatu pretošanās kustības gaitā šajā reģionā.

UDK	 94(474.34)”1944/1952”

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=001108600
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111291
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112044
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