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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003  Rakstības sistēmas un raksti

Kopkataloga Id: 001112168
Nasteviča, Dace. Mana pūra raksti : rokdarbiem, relaksācijai, meditācijai / Dace 
Nasteviča, teksts un zīmējumi ; vāka un dizaina autore Gunta Plotka ; redaktore 
Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 39, [1] lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 
30 cm. — ISBN 978-9934-31-426-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Burtnīca ar rakstu zīmējumiem būs noderīga gan rokdarbniekiem, lai krāš-
ņos darbos ieadītu, ietamborētu, ieaustu, izšūtu pasakainus rakstus, gan tiem, kas pievērsušies 
meditācijai un caur krāsām un zīmējumiem meklē ceļu pie savas iekšējās būtības, gan arī tiem, 
kuri vēlas relaksēties un nomierināties pēc trauksmainā ikdienas skrējiena un stresa.

UDK	 003.62

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001103815
Information Technologies and Management (20 : 2022 : Rīga, Latvija). Infor-
mation Technologies, Management and Society : the 20th International Scientific 
Conference, 2022, April 21-22 : theses / editor V.I Gopejenko ; ISMA University. — 
Riga : ISMA, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (112 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 34,39 MB. — „ISSN 1691-2489”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās.
UDK	 004(062)+620.3(062)+621.39(062)+658(062)+33(062)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 001112143
Janowski, Nurgul. Influence of a Leader as a Coach and Agile Work Practice on 
Agile Transformation in Companies : doctoral thesis submitted for the scientific 
doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Nurgul Janowski ; supervi-
sor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; University of Latvia. Faculty of Business, Management 
and Economics. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 170 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 138.-149. lp. un zemsvītras 
piezīmēs.
UDK	 005.322(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112168
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103815
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112143
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Kopkataloga Id: 001110895
Janowski, Nurgul. Influence of a Leader as a Coach and Agile Work Practice on 
Agile Transformation in Companies : summary of the doctoral thesis submitted 
for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Nurgul Ja-
nowski ; supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; reviewers: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. 
Elīna Gaile-Sarkane, Ph.D. Asta Valackiene ; University of Latvia. Faculty of Busi-
ness, Management and Economics = Līdera kā padomdevēja un dinamiskas dar-
ba prakses ietekme uz uzņēmumu dinamisko transformāciju : promocijas darba 
kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā 
iegūšanai / Nurgul Janowski ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Baiba Šavriņa ; 
darba recenzenti: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Ph.D. Asta 
Valackiene ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — 
Riga : University of Latvia, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (107 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 1,68 MB. — Bibliogrāfija: 103.-106. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-879-4 (PDF).
UDK	 005.322(043)

Kopkataloga Id: 001112146
Janowski, Nurgul. Influence of a Leader as a Coach and Agile Work Practice on 
Agile Transformation in Companies : summary of the doctoral thesis submitted 
for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics and business / Nurgul Ja-
nowski ; supervisor Dr.oec. Baiba Šavriņa ; reviewers: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. 
Elīna Gaile-Sarkane, Ph.D. Asta Valackiene ; University of Latvia. Faculty of Busi-
ness, Management and Economics = Līdera kā padomdevēja un dinamiskas dar-
ba prakses ietekme uz uzņēmumu dinamisko transformāciju : promocijas darba 
kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā 
iegūšanai / Nurgul Janowski ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Baiba Šavriņa ; 
darba recenzenti: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Ph.D. Asta 
Valackiene ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — 
Riga : University of Latvia, 2022. — 106 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
102.-105. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atse-
višķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-878-7 
(brošēts).
UDK	 005.322(043)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001114080
Hewitt, Angela. Lieli attēli krāsošanai / [ilustrācijas]: Angela Hewitt. — Rīga : 
Story House Egmont, [2022].

Tīģeris. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska sa-
tura. — Oriģinālnosaukums: Big & Easy Colouring Books. Tiger. — ISBN 978-
9934-27-187-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā ir daudz lielu attēlu ar biezām līnijām, lai ikviens iesācējs varētu 
droši vingrināt roku krāsošanas mākslā. Krāsošana attīsta bērna iztēli un sīko motoriku, kā arī 
sekmē acu un roku saskaņotu darbību.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110895
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112146
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114080
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Kopkataloga Id: 001114089
Hewitt, Angela. Lieli attēli : no punkta uz punktu 123 / [ilustrācijas]: Angela 
Hewitt. — Rīga : Story House Egmont, [2022].

Lidmašīna. — 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska 
satura. — Oriģinālnosaukums: Big & Easy Dot to Dot 123. — ISBN 978-9934-
27-188-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Seko skaitļiem un savieno punktus secībā, lai atklātu paslēptos attēlus. Kad 
uzdevums paveikts, izkrāso zīmējumu. Grāmata iepazīstina ar skaitļiem un pilnveido skaitīšanas 
iemaņas. Krāsošana attīsta bērna iztēli un sīko motoriku, kā arī sekmē acu un roku saskaņotu 
darbību.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114091
Hinton, Stephanie. Čaklie celtnieki : darbiņu grāmata / [ilustrēja] Stephanie 
Hinton ; tulkojusi Dace Andžāne. — Rīga : Story House Egmont, [2023]. — 31, 
[5] lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — „Veido un spēlējies!”—
Uz vāka. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Busy Builders. — 
ISBN 978-9934-27-173-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darbojies kopā ar čaklajiem celtniekiem! Krāso, zīmē un radi būvlaukuma 
ainas, izmantojot 100 uzlīmes. Izspied kartona detaļas un izveido savu būvlaukumu!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114074
Karabatzina, Villie. Draugi lauku sētā : darbiņu grāmata / [ilustrēja] Villie Ka-
rabatzina ; tulkojusi Dace Andžāne. — Rīga : Story House Egmont, [2023]. — 31, 
[5] lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — „Veido un spēlējies!”—
Uz vāka. — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-27-174-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Darbojies kopā ar draugiem no lauku sētas! Krāso, zīmē un radi lauku ainas, 
izmantojot 100 uzlīmes. Izspied kartona detaļas un izveido savu jautro lauku sētu!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114069
Lielā krāsošana. — Rīga : Story House Egmont, [2022].

Vienradži un draugi : vairāk nekā 90 maģisku attēlu. — 96 nenumurētas lpp. : 
pārsvarā ilustrācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska satura. — ISBN 978-9934-27-
161-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sēdies mugurā zirgam un dodies šajā aizraujošajā krāsu piedzīvojumā! Grā-
matā ir vairāk nekā 90 maģisku attēlu, kas gaidīt gaida tavu krāsu pieskārienu. Satiec majestātis-
kos pegazus, cēlos vienradžus, karaliskos pāvus un jaukās princeses.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114071
Lielā krāsošana. — Rīga : Story House Egmont, [2022].

Dzīvnieku mazuļi : vairāk nekā 90 mīlīgu attēlu. — 96 nenumurētas lpp. : pār-
svarā ilustrācijas ; 28 cm. — Bez lingvistiska satura. — ISBN 978-9934-27-
160-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Satiec burvīgus dzīvnieku mazuļus šajā aizraujošajā krāsu piedzīvojumā! 
Grāmatā ir vairāk nekā 90 maģisku attēlu, kas gaidīt gaida tavu krāsu pieskārienu. Satiec kucēnu 
un cālēnu, tīģerēnu, telēnu, roņu ģimeni un vēl daudz citus jaukus dzīvnieciņus.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114089
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114091
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114074
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114069
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114071
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Kopkataloga Id: 001114061
Lielie uzdevumi / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Story House Egmont, [2022].

Lietas, kas kustas : vairāk nekā 90 rūcošu darbiņu. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — ISBN 978-9934-27-162-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Spied gāzes pedāli, lai motors uzņem apgriezienus šajā aizraujošajā krāsu 
piedzīvojumā! Grāmatā ir vairāk nekā 90 rūcošu attēlu, kas gaidīt gaida tavu krāsu pieskārienu. 
Izbaudi lidojumu gaisa balonā, sēdies pie traktora stūres, traucies kosmosā un sacīkšu trasē…

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114098
Mamma un es. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 12 nenumurētas lpp. : 
pārsvarā ilustrācijas ; 11 cm + (pirkstiņlellīte). — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Mummy and Me. — ISBN 978-9934-27-171-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jauks, kustīgs zilonēns, ko pētīt pašiem mazākajiem… kopā ar māmiņu!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114100
Roc! Ber! Būvē! : rosība būvlaukumā : 10 būvdarbu skaņas / [ilustrācijas]: Tom-
my Doyle ; tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 10 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Dig it! Dump it! Build It!. — ISBN 978-9934-27-176-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti celtnieku ikdienu ar šīm desmit skaņām no būvlaukuma! Katrā lap-
pusē interesanti fakti un skaņa.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114078
Tētis un es. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 12 nenumurētas lpp. : pār-
svarā ilustrācijas ; 11 cm + (pirkstiņlellīte). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Daddy and Me. — ISBN 978-9934-27-172-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jauks, kustīgs lauvēns, ko pētīt pašiem mazākajiem… kopā ar tēti!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114088
Vau! Mēē! Ņau! : dzīvnieku mazuļi : ar 10 skaņām / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : 
Story House Egmont, [2022]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Tul-
kots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-27-175-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti burvīgos dzīvnieku mazuļus — kaķēnus, kazlēnus, pīlēnus, lauvē-
nus, sivēnus…! Piespied pogas un ieklausies, kā tie ņaud, mēj, pēkšķina un rūc! Interesanti fakti 
un skaņa katrā lappusē.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114160
Zīmē un dzēs! / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Guna Pitkevi-
ca. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

Vienradži : darbošanās grāmata. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm + 1 flomās-
ters. — Oriģinālnosaukums: Wipe-Clean Unicorn Activities. — ISBN 978-
9934-31-150-5 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Grāmata aicina bērnus paviesoties noslēpumainajā vienradžu pasaulē. Grā-
matai ir pievienots īpašs flomāsters, ar kuru var iziet labirintus, secīgi savienot punktus, norādīt 
atšķirības un veikt citus uzdevumus. Paveikto var viegli notīrīt ar sausu drāniņu un pēc tam sākt 
visu no sākuma.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114061
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114098
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114100
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114078
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114088
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114160
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 001113141
Irbīte, Maija. Hiromantijas rokasgrāmata katram / Maija Irbīte ; redaktore Māra 
Vilde ; Raula Liepiņa mākslinieciskais iekārtojums ; [ievadvārdi]: Dace Rolava. — 
[Rīga] : Lietusdārzs, 2022. — 166, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
576-39-3 (iesiets) ; ISBN 9789934576300 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmata atklāj, ka priekšstats par hiromantiju kā zīlēšanu un hiromantēm 
gandrīz kā raganām ar melnu kaķi uz pleca ir vulgārs un vienpusīgs. Šis mūsdienīgais, faktiem 
bagātais izdevums uzskatāmi parāda, ka hiromantija ir daudzpusīga roku analīze. Grāmata vēsta 
gan par realitāti, gan par dzīves uzdevumu programmas ezotērisko pusi.

UDK	 133.6(035)

Kopkataloga Id: 001103353
Сангаван, Александр. Все о браке : ведическая астрология / Александр 
Сангаван. — [Rīga] : [Gaurāngas bhakti jogas biedrība], 2022. — 1 tiešsaistes re-
surss (88 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,11 MB. — ISBN 978-9934-575-28-0 (PDF).
UDK	 133.52+233-45

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001105316
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, Latvija). Kri-
tiskā domāšanas iespējas un robežas mūsdienu Latvijā : 80. Latvijas Universitā-
tes starptautiskā zinātniskā konference, 2022. gada 3. marts : tēžu krājums / sa-
stādītāja un zinātniskā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; literārā redaktore 
Arta Jāne ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — [Rīga] : 
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, [2022]. — 1 tiešsaistes 
resurss (18 lp., PDF) ; 301,10 KB. — ISBN 9789934506659 (kļūda).
UDK	 14(062)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001114137
Džohari, Harišs. Līla — pašizziņas spēle : čūsku un bultu joga / Harišs Džohari ; 
tulkojums latviešu valodā: Mārtiņš Laizāns ; vāka ilustrācijas autore Flēra Bīr-
mane ; sanskrita terminu redaktors Valters Negribs ; izdevuma redaktores: Anda 
Kalniņa-Stūrīte, Jana Strogonova. — [Rīga] : Growing, [2022]. — 134 lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Yoga of 
Snakes and Arrows. — ISBN 978-9934-9145-1-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Līla — tā ir sena mistiska kosmiskās enerģijas spēle, atnākusi līdz mums 
no Indijas skolotājiem un jogiem. Pētot cilvēka apziņas labirintus, jogi konstatēja 72 sākotnējos 
esības plānus, kas ir izkārtoti uz spēļu laukuma. Metot kauliņu, spēlētājs ļauj karmas spēkiem 
noteikt nākamo pozīciju spēlē. Spēle ir līdzīga iekšējās pasaules spogulim un palīdz spēlētājiem 
ieraudzīt savu dzīvi no malas.

UDK	 159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113141
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103353
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105316
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114137
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Kopkataloga Id: 001112046
Keniga, Džoana. Muzikālais mazulis : mūzikas nenovērtējamā loma veselu, lai-
mīgu un piepildītu bērnu audzināšanā / Džoana Keniga ; no angļu valodas tul-
kojusi Māra Ulme ; [ilustrācijas]: Julie Menuet Le Her ; Emīla Garjāņa vāka māk-
slinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore 
Ilze Brēmere ; mūzikas teorijas konsultante Agnese Abramāne. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2022]. — 223 lpp. : ilustrācijas, notis ; 22 cm. — Grāmatai ir digitāls pa-
pildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu. — Bibliogrāfija: [205.]-217. lpp. un rādī-
tājs: [219.]-223. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Musical Child: Using the Power of 
Music to Raise Children who Are Happy, Healthy, and Whole. — ISBN 978-9934-
29-157-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mazulim nav nepieciešami augsti muzikāli izglītoti vecāki un sausas nodarbī-
bas. Viņam esi vajadzīgs Tu — ar balsi, mīļākajām dziesmām un vēlmi ar viņu kopīgi dziedāt un 
darboties. Grāmatā Dž. Keniga atklāj mūzikas nenovērtējamo lomu bērnu audzināšanā. Mūzika 
nenozīmē tikai akadēmiskas mācību stundas — tā ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa jau no 
pirmās vecāku dziedātās šūpuļdziesmas un bērna lalināšanas vēl ilgi pirms valodas apguves. Ar 
piemēriem un skaidrojumiem autore parāda, kā ar mūzikas palīdzību komunicēt ar bērnu un 
attīstīt viņa spējas un talantus no dzimšanas līdz pat skolas gaitu uzsākšanai.

UDK	 159.922.7+159.98:78

Kopkataloga Id: 001113138
Mordžani, Anita. Empātijas spēks : kā jūtīgam cilvēkam izmantot savas īpašās 
dotības / Anita Mordžani ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Liedeskalniņa ; redak-
tore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2022]. — 
179, [4] lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 177.-[180.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Sensitive is the New Strong. — ISBN 978-9934-576-41-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bieži dzirdams, ka cilvēki kļūstot arvien neiejūtīgāki, egocentriskāki. Daudz-
kārt skan apgalvojums, ka jūtīgajiem mūsdienu pasaulē nav vietas. Vai tas tiešām nozīmē, ka mēs 
paši un mums apkārtējie domā tikai par sevi, nejūt otra cilvēka sāpi, nealkst palīdzēt? Visticamāk, 
gandrīz katram uz šo jautājumu būs noraidoša atbilde. Taču daudzi arī ir saskārušies ar to, ka 
empātiem nav viegla dzīve.

UDK	 159.942

Kopkataloga Id: 001113784
Okvela-Smita, Sāra. Pa vidu starp bērnību un pieaugšanu : rokasgrāmata astoņu 
līdz trīspadsmit gadus vecu bērnu vecākiem / Sāra Okvela-Smita ; Ilze Lasmane, 
tulkojums latviešu valodā. — [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs Līna, [2022]. — 
236 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: [231.]-236. lpp. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Between: a guide for parents of eight to 
thirteen-year-olds. — ISBN 978-9934-9142-1-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bērnības starpposms no 8 līdz 13 gadiem jeb mazo pusaudžu gadi, kā to mēdz 
dēvēt, ir vienreizējs attīstības periods, kuram bieži netiek pievērsta uzmanība. Bet šis ir viens no 
attīstības ziņā aktīvākajiem posmiem, turklāt daudziem vecākiem arī visizaicinošākais. Grāmatas 
mērķis ir aizpildīt informācijas trūkumu par šo vecumposmu — tā ir jūsu rokasgrāmata, kopā ar 
savu bērnu šķērsojot tiltu no bērnības uz pusaudžu gadiem. Sākot ar fizisko attīstību, ķermeņa 
pārmaiņām un izmaiņām uzvedībā, beidzot ar ekrānu lietošanu un veselīgu attiecību veidošanu. 
Autore apskata biežāk sastopamos izaicinājumus, kā arī piedāvā ieteikumus dažādu grūtību pār-
varēšanai.

UDK	 159.922.7/.8(035)+613.95(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112046
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113138
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113784
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Kopkataloga Id: 001113135
Pilna sirds : kā justies labi, kad nav labi / Liza Foslīna & Mollija Vesta Dafija ; 
Lizas Foslīnas ilustrācijas ; tulkojums latviešu valodā: Jana Gavare ; izdevuma re-
daktores: Anda Kalniņa-Stūrīte, Jana Strogonova. — [Rīga] : Growing, [2022]. — 
259 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: [233.]-249. lpp. un rādītājs: 
[251.]-259. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Big Feelings: 
how to Be Okay when Things Are not Okay. — ISBN 978-9934-9145-0-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nenoteiktība. Dusmas. Izmisums. Skaudība. Kad tevi pārņem šādas emocijas, 
var šķist, ka esi vienīgais, kurš ar tām cīnās. Taču tas nenozīmē, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Tas 
vienkārši nozīmē, ka tu esi cilvēks. Apvienojot zinātniskus pētījumus ar personīgiem stāstiem un 
oriģinālām ilustrācijām, katra grāmatas nodaļa aplūko kādu nepatīkamu emociju, kā arī izklāsta 
stratēģijas, kā tās pārvaldīt. Grāmata palīdzēs saprast, ka destruktīvas emocijas nav nekas nepa-
rasts un ka varam no tām izkļūt ar dziļāku jēgas sajūtu.

UDK	 159.942+159.923.2

Kopkataloga Id: 001113139
Prisjolkova, Inese. Paš-apziņa / Inese Prisjolkova ; redaktores: Gundega Štrausa 
un Santa Kazāka ; vāka dizains: Ginta Filia-Solis. — [Jūrmala] : [Pavasara studija], 
[2022].

Ieelpo laimi un mīlestību. 2. — 360 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8789-7-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viss sākas ar sevis apzināšanos, ar prasmi uzņemties atbildību un būt saim-
niecei savā dzīvē. Kamēr to neprotam, gribas vainot kādu citu. Tai mirklī, kad uzņemamies atbil-
dību un saprotam, ka pašas radām savu dzīvi, pārmaiņas var sākties. Tādēļ aicinu Tevi pagatavot 
sev gardu tēju un ļauties sarunām par paš-apziņu. Tā ir brīnišķīga saruna par motivāciju, veiksmi, 
pašapziņu, pašattīstību, dzīves jēgu un misiju. Lai gaismas piepildītas ir mūsu sarunas!

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 001113787
Štāla, Stefānija. Ikviens spēj veidot attiecības : zelta vidusceļš starp tuvību un 
brīvību / Stefānija Štāla ; tulkojums latviešu valodā: Baiba Cekule. — [Rīga] : Ģi-
menes psiholoģijas centrs Līna, [2022]. — 285 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [283.]-
285. lpp. — Tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Jeder ist beziehungs-
fähig. — ISBN 978-9934-9142-0-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Daudz tiek runāts par šodienas paaudzi, kura nav spējīga veidot attiecības. 
Tie ir jauni cilvēki, kuri piedzīvo neveiksmi attiecībās, jo baidās no tuvības un intimitātes. Vai 
nespēja veidot attiecības ir laikmeta iezīme un neizbēgams mūsdienu sociālo procesu rezultāts? 
Autore to uzskata par kļūdainu pieņēmumu. To, ka katram iespējams veidot piepildītas attiecī-
bas, Stefānija Štāla pārliecinoši un reālistiski atklāj ar iekšējā bērna koncepta palīdzību.

UDK	 159.922.1+159.923.2

17  Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 001114145
Epiktēts. Enchiridion = rokasgrāmata / Epiktēts ; no sengrieķu valodas tulkojusi 
Brigita Cīrule ; Aigara Truhina vāka dizains ; izdošanai sagatavojusi Inta Rozen-
valde. — 3. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 119, [1] lpp. : ilustrācija ; 
21 cm. — (Stoicisma klasiķis). — Bibliogrāfija: 51.-52. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Ἐγχειρίδιον. — ISBN 978-9934-31-117-8 (iesiets) ; ISBN 97899343101178 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Enchiridion tulko kā rokasgrāmata, un tās uzdevums ir iedzīvināt iedarbīgas 
formulas, kuras nodrošina dzīvot saskaņā stoicisma filozofijas pamatprincipiem. Pirms gulētie-
šanas izvērtējiet pagājušo dienu: kas izdevās labi, kas nesekmējās un kaitēja pašsajūtai, kādas 
iespējas jūs palaidāt garām? Uzslavējiet sevi par labi paveikto un pārāk ilgi nedomājiet par lie-
tām, kas nav jūsu kontrolē. Šādi skatīties uz savām attiecībām ar apkārtējo pasauli aicina stoiķi. 
Iedziļināties stoicisma filozofijā jums ļaus šis Senās Romas filozofa Epiktēta darbs.

UDK	 17(38)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113135
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113139
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113787
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114145
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Kopkataloga Id: 001114141
Marks Aurēlijs. Meditācijas : pašam sev / Marks Aurēlijs ; Aigara Truhina grā-
matas un vāka dizains ; no sengrieķu valodas tulkojusi Ināra Ķemere ; piezīmes: 
Andris Rubenis, Harijs Tumans ; izdevumu sagatavojuši: Inta Rozenvalde, Sand-
ris Saukums ; redaktors Sandris Saukums. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2023]. — 205, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. — (Stoicisma klasiķis). — Bibliogrāfija: 
49.-[50.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Τὰ εἰς ἑαυτόν. — ISBN 978-9934-0-9759-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Senās Romas imperators un filozofs Marks Aurēlijs ir viens no spilgtākajiem 
stoicisma skolas pārstāvjiem. Stoicisms māca paškontroli, gara spēku un distancēšanos no emo-
cijām, tas dod cilvēkam iespēju kļūt par brīvu, nosvērtu un neaizspriedumainu domātāju. Stoi-
cisms pievēršas indivīda garīgajai labklājībai un uzskata, ka, iemācoties kontrolēt savas kaislības 
un emocijas, var tikt pāri apkārtējās pasaules juceklim un rast sevī mieru. Filozofija stoiķiem 
ir aktīvs meditācijas process, kas nozīmē nepārtrauktu treniņu un stoicisma galveno principu 
atgādināšanu pašam sev.

UDK	 17(37)

Kopkataloga Id: 001113848
Puriņš, Artis. Ceļojums sevī / Artis Puriņš. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022.

Trešais sējums. — 255, [1] lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-30-068-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Dzīve runā caur cilvēkiem. Neviens cilvēks mūsu dzīvē nav nejaušība. Ne-

viens. Mēs visi esam saistīti. Katram sava loma. Katram savs uzdevums. Atliek tikai ieklausīties un 
mācēt iztulkot, ko patiesībā pasaule cenšas atspoguļot tajā, kas notiek dziļi sevī katrā no mums… 
Šajā grāmatā ir pastiprināts uzsvars uz attiecībām. Gan ar sevi. Gan otru. Gan dzīvi kopumā. Pa-
dziļināti tiek izskatīts attiecību algoritms, kā 3 galvenajos posmos veidojas attiecības starp vīrieti 
un sievieti — kas ir sākums, kas notiek pēc tam, un kāpēc kādā brīdī ir sajūta, ka viss apgriežas 
kājām gaisā… Drosme nav apceļot pasauli, drosme ir doties Ceļojumā Sevī.

UDK	 17.02(089.3)+159.923.2(089.3)+821.174-84

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114141
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113848
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001113799
Baznīcas gadagrāmata / redaktore Valda Lutiņa ; redakcijas kolēģija: Lauma Zu-
šēvica, Ieva Graufelde, Sarma Eglīte, Zilgme Eglīte ; ievadvārdi: Lauma Zušēvica ; 
noslēguma vārdi: Pēteris Vīgants ; Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasau-
lē. — [Rīga] : Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvalde, [2022].

2023. — 285 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Autori: Dace Balode, Ilze 
Ķezbere-Härle, Kārlis Žols, Zilgme Eglīte, Sarma Eglīte, Normunds Kamer-
grauzis, Aiva Rozenberga-Drummond, Pēteris Saulītis, Lauma Zušēvica, Anita 
Vārsberga-Pāža, Tālis Lagzdiņš, Laris Saliņš, Daira Cilne, Dāvis Kaņeps, Miķe-
lis Strīķis, Daira Vāvere, Klāvs Bērziņš, Ieva Puriņa. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Grāmata pavadīs mūs visu gadu ar dievvārdiem katrai dienai un sniedz daudz 
informācijas par Baznīcas darbu visā pasaulē. Minēti Baznīcas darbinieki, garīdznieku jubilejas, 
svētki, hronika, kā arī mīļie cilvēki, kuri iepriekšējā gadā aizsaukti mūžībā. Pārdomājot bijušo, 
mēs varam ieskatīties arī nākamajā gadā un pārdomāt, vai bijušas kļūdas un kā tās labot.

UDK	 274.5(058)

Kopkataloga Id: 001114058
Hiršs, Ilmārs. Jubilejas gada piezīmes / Ilmārs Hiršs ; literārā redaktore Sigi-
ta Hirša ; mākslinieks Gints Veilands. — [Rīga] : Libri Style, [2022]. — 383 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 379.-383. lpp. — ISBN 978-9934-602-
07-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Jubilejas gada piezīmes” ir Ilmāra Hirša 80 gadu jubilejas grāmata. Iepazīsti-
not ar grāmatu, autors raksta: „Jubilejas gada griezumā grāmatā ir sakārtotas esejas par šodienas 
sabiedrībā aktuālām tēmām, teoloģiskas skices par interesentu uzdotiem jautājumiem, pēdējo 
gadu laikā teiktas svētrunas un manai dzīvei īpaši nozīmīgi notikumi, kas ir radikāli iespaidojuši 
un izmainījuši vai būtu varējuši kardināli izmainīt manu dzīvi. Grāmata nav uzrakstīta literāri no-
gludinātās frāzēs, bet saglabājot piezīmju, konspektu un brīvu sarunu raksturu, lai caur vārdiem 
varētu ne tikai iepazīties ar grāmatas saturu, bet arī vairāk sajust mani pašu”.

UDK	 2-12(081.2)

Kopkataloga Id: 001114133
Rozentāls, Linards. Spēks jaunai dienai : mazi spēka impulsi, kas palīdz nodzīvot 
šo dienu / Linards Rozentāls ; grāmatas un vāka dizaina autors Aigars Truhins ; 
redaktore Elīna Vendija Rībena. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 111, [1] lpp. ; 
23 cm. — ISBN 978-9934-31-441-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Spēks jaunai dienai — noticēt, ka šī diena ir tā vērta, lai to dzīvotu. Kas tajā 
būs, mēs nezinām. Jo jēga rodas dzīvojot. Dienai uz priekšu ejot. Šīs esejas visbiežāk ir radušās 
dienas gaitā, kaut ko pamanot, izdzirdot, ieraugot. Mazi spēka impulsi, kas palīdz nodzīvot šo 
dienu. Vairāk arī nevajag.

UDK	 27-584

Kopkataloga Id: 001113730
Šūberta, Linda. Brīnumu mirkļi / Linda Šūberta ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; 
no angļu valodas tulkojusi Inese Gagaine ; vāka apstrāde: Ainārs Vanags. — Rīga : 
Dzīvības Straumes, 2022. — 154 lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Miracle Mo-
ments. — ISBN 978-9984-874-81-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā apkopotas trīs Lindas Šūbertas grāmatas. „Brīnumu mirkļi” ir ai-
cinājums uz lūgšanu, kas palīdz saskatīt, iepazīt un piedzīvot Dieva Sirdi. Šeit atrodamas vien-
kāršas lūgšanas, kas atklāj mīlestības dziļumus. „Tēva svētības dziedinošais spēks” ir vēstījums, 
lai atgādinātu, ka Dievs caur Jēzu mūs ir atpircis no grēka un neveiksmēm. „Dvēseles noslēpumu 
dziedināšana” vērš uzmanību uz jomām mūsu dvēselē, ko mēs reizēm nemaz negribam atzīt. To-
mēr, kad tās pienesam Dievam, Viņš bagātīgi izlej pār mums žēlastību.

UDK	 27-14+27-534.3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113799
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114058
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114133
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113730
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Kopkataloga Id: 001114011
Vālmīki. Rāmājana / Vālmīki ; latviešu valodā adaptējusi, priekšvārda un glo-
sārija autore Sigma Ankrava ; māksliniece Lilija Dinere ; redaktores: Gundega 
Blumberga un Dace Sparāne-Freimane. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 293, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — ISBN 978-9934-595-74-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sigma Ankrava stāstā, ka „Rāmājana”, burtiskā tulkojumā no sanskrita „Rā-
mas ceļš”, ir vecākais no diviem senās Indijas epiem. Par tā teksta autoru tiek uzskatīts svētnieks 
Vālmīki. Pēc valsts neatkarības iegūšanas 1949. gadā indiešu sanskritologi izvirzīja mērķi attīrīt 
epa tekstu no gadu gaitā radītajiem uzslāņojumiem. Pētnieki analizēja gan divus tūkstošus vecos 
„Rāmājanas” tekstus, kas pierakstīti uz palmu lapām, gan citus variantus dažādās Dienvidāzijas 
tautu valodās, līdz vienojās par sanskrita dzejas tekstu kompilāciju, ko nosauca par pamattekstu. 
Tieši tas ir ņemts par pamatu pārstāstam latviešu valodā.

UDK	 233-166R

Kopkataloga Id: 001112119
Вардхана, Ананда Свами. Према дхара = Ручей любви : сборник стихов / 
составитель Ананда Вардхана Свами ; редакторы: Татьяна Землякова, 
Анастасия Ныч, Григани деви даси ; иллюстрации: Арадхья Кишори деви 
даси (Алина Крячок). — [Rīga] : [Gaurāngas bhakti jogas biedrība], [2022]. — 
565 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-575-33-4 (iesiets).
UDK	 233-166K+233-291

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114011
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112119
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001108691
Vidzemes Augstskola. Starptautiskā zinātniskā konference (3 : 2022 : Val-
miera, Latvija). International Scientific Conference „Society. Technology. So-
lutions” : 8th of April, 2022 : abstract proceedings / complied by Oskars Java ; 
foreword: Agnese Dāvidsone ; Vidzeme University of Applied Sciences. — Val-
miera : Vidzeme University of Applied Sciences, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(39 lp., PDF) ; 478,96 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789984633640. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — ISBN 978-9984-633-65-7 
(PDF).
UDK	 3(062)+502.131.1(062)+338.48(062)+37:502(062)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001103304
Krasteva, Anna. Hate, Euroscepticism, Citizenship: the Youth Connection : 
comparative report on Latvia, Lithuania, Estonia, Croatia, Bulgaria, and Roma-
nia / Anna Krasteva ; copy editor Katerina Popova. — [Rīga] : Latvian Centre 
for Human Rights, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (76 lp., PDF) : shēmas, tabulas ; 
1,71 MB. — Bibliogrāfija: 70.-76. lp. — ISBN 978-9934-8542-8-6 (PDF).
UDK	 316.346.32-053.6(4)

Kopkataloga Id: 001113841
Marijs, Daglass. Pūļa neprāts : dzimums, rase un identitāte / Daglass Marijs ; 
tulkotāja Karīna Tillberga ; galvenā literārā redaktore Agnese Irbe ; redaktors 
Jāzeps Baško. — Bigauņciems : Kodoka, [2022]. — 363, [2] lpp. ; 21 cm. — Biblio-
grāfija piezīmēs: 342.-357. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 358.-363. lpp. — Oriģi-
nālnosaukums: The Madness of Crowds. — ISBN 978-9934-9049-4-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Pūļa neprāts” Daglass Marijs pēta sociālpolitiski atjēdzīgās (woke) 
kultūras briesmas un identitātes politikas uzplaukumu. Dzīvā, asā prozā viņš pēta vispretrunīgā-
kos mūsdienu jautājumus: seksualitāti, dzimumu, tehnoloģijas un rasi, ar iestarpinājumiem par 
marksistiskajiem atjēdzības pamatiem, tehnoloģiju ietekmi un to, kā tiešsaistes kultūrā mums no 
jauna jāapgūst spēja piedot.

UDK	 316.347+305+316.367

Kopkataloga Id: 001103923
Vidzemes Augstskola. Studentu pētniecisko darbu konference (13 : 2022 : 
Valmiera, Latvija). Vidzemes Augstskolas 13. studentu pētniecisko darbu kon-
ferences „Sabiedrība. Tehnoloģijas. Risinājumi” rakstu krājums : 2022. gada 8. 
aprīlis / sastādīja Oskars Java ; vāka dizaina autore Dace Vucēna ; priekšvārds: 
Agnese Dāvidsone ; Vidzemes Augstskola. — [Valmiera] : Vidzemes Augstskola, 
[2022]. — 1 tiešsaistes resurss (57 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portrets, 
tabulas ; 796,14 KB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-633-63-3 (PDF).
UDK	 316(062)+37(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108691
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103304
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103923
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32  Politika

Kopkataloga Id: 001107069
Rokasgrāmata pret dezinformāciju: atpazīt un pretoties / redaktors Rihards 
Bambals ; autori: Rihards Bambals, Nora Biteniece, Mārtiņš Hiršs, Kaspars Zel-
lis, Gatis Krūmiņš, Arnis Sauka, Ieva Miļūna, Toms Rostoks, Māris Andžāns, Evija 
Djatkoviča ; ilustrāciju autore Elīna Brasliņa ; literārās redaktores: Daina Vaivare, 
Lilija Kampāne, Sandra Liniņa, Inese Lismane. — Rīga : Valsts kanceleja, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (146 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 3,99 MB. — Ietver biblio-
grāfiju. — ISBN 978-9934-8225-5-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmatai ir trīs daļas, un tās ir veidotas ar mērķi piedāvāt praktiskus 
ieteikumus un piemērus valsts pārvaldē, publiskajā sektorā, pašvaldībās nodarbinātajiem, pa-
stiprināti arī pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, lai atpazītu manipulatīvas darbības un dezinfor-
māciju informatīvajā telpā, kā no tām izvairīties un pretoties ar proaktīvu un reaģējošu rīcību, kā 
arī spēt atšķirt stāstus (vēstījumus) par Latviju, kas balstīti faktos un pierādījumos, no tiem, kas 
ir izdomāti vai sagrozīti.

UDK	 32.019.5(470)(035)+316.776.23(035)+316.776.23(470)(035)

324  Vēlēšanas. Plebiscīti. Referendumi. Vēlēšanu kampaņas. 
Vēlēšanu korupcija, nelikumīga rīcība. Vēlēšanu rezultāti

Kopkataloga Id: 001112317
Saeimas vēlēšanas (14 : 2022 : Latvija). 14. Saeimas vēlēšanas 2022. gada 1. ok-
tobrī : normatīvie dokumenti / Centrālā vēlēšanu komisija. — Rīga : [Centrālā 
vēlēšanu komisija], 2022. — 63 lpp. ; 27 cm.
UDK	 324(474.3)(093.2)

Kopkataloga Id: 001112315
Saeimas vēlēšanas (14 : 2022 : Latvija). Ziņas par deputātu kandidātiem : 14. 
Saeimas vēlēšanas / Centrālā vēlēšanu komisija. — Rīga : [Centrālā vēlēšanu ko-
misija], 2022. — 179 lpp. ; 27 cm.
UDK	 324(474.3)(03)

Kopkataloga Id: 001112316
Saeimas vēlēšanas (14 : 2022 : Latvija). Ziņas par deputātu kandidātiem Rīgas 
vēlēšanu apgabalā : 14. Saeimas vēlēšanas / Centrālā vēlēšanu komisija. — Rīga : 
[Centrālā vēlēšanu komisija], 2022. — 95 lpp. ; 27 cm.
UDK	 324(474.3)(03)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107069
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112317
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112315
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112316
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327(474.3)  Latvijas starptautiskās attiecības.  
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 001105278
Pildegovičs, Pēteris. My China Story / Pēteris Pildegovičs ; translator Ani-
ta Jaunzeme ; scientific editor Shang Quanyu ; proofreader Andra Damberga ; 
author of cover and design Baiba Lazdiņa. — Riga : University of Latvia Press, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (448 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 20,29 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Tulkots no latviešu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Mans Ķīnas stāsts. — ISBN 9789934187889 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Autors savā vēstījumā, kas uzrakstīts dienasgrāmatas formā, dalās ar lasītā-
ju 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 darbinieks 
no mūsu valsts. Autors iepazīstina lasītāju arī ar pieredzēto lielajos ceļojumos Ķīnā, bieži atsau-
coties uz neskaitāmām sarunām ar visu paaudžu un jebkura sociālā slāņa ķīniešiem.

UDK	 327(474.3)(093.3)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 001112217
Beizītere, Ilona. Nekustamā īpašuma nodokļu sistēmas Baltijas valstīs un Zie-
meļvalstīs : sintēzes ziņojums, 2022. gada septembris / Ilona Beizītere ; redaktore 
Inese Grumolte-Lerhe ; Latvijas Republikas Saeima. — Rīga : Latvijas Republi-
kas Saeima, 2022. — 54 lpp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 48.-
54. lpp. — ISBN 978-9934-598-37-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ziņojuma mērķis — raksturot nekustamā īpašuma nodokļu sistēmas un to 
atšķirības Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs. Latvijā plānotā nekustamā īpašuma nodokļu (NĪN) 
reforma vērsta uz to, lai nodrošinātu izmaiņas NĪN politikā un izstrādātu jaunas kadastrālās vēr-
tības, kas varētu stāties spēkā ar 2024. gada. Reforma iecerēta, lai sekmētu Latvijas NĪ tirgus 
konkurētspējas kāpumu. Pētījuma analizēta Dānijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Nor-
vēģijas un Nīderlandes prakse šajā jomā.

UDK	 336.226.212.1(4)

Kopkataloga Id: 001113347
Beizītere, Ilona. Nekustamā īpašuma nodokļu sistēmas Baltijas valstīs un Zie-
meļvalstīs : sintēzes ziņojums, 2022. gada septembris / Ilona Beizītere ; redaktore 
Inese Grumolte-Lerhe ; Latvijas Republikas Saeima. — Rīga : Latvijas Republi-
kas Saeima, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (57 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 
1,61 MB. — Bibliogrāfija: 50.-56. lp. — ISBN 978-9934-598-38-8 (PDF).
UDK	 336.226.212.1(4)(047)

Kopkataloga Id: 001108663
Lipša, Ineta. Latvijas Bankas vēsture 1922-1940 : Latvijas Bankas 100 gadu jubile-
jai veltīts zinātnisks izdevums / Ineta Lipša ; zinātniskais redaktors Dr.habil.hist. 
Aivars Stranga ; literārā redaktore Dace Ķerus ; mākslinieces: Līga Lastovska, Inta 
Sarkane ; galvenā redaktore Līga Lakuča ; ievadvārdi: Mārtiņš Kazāks. — Rīga : 
Latvijas Banka, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : faksimili, ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 21,19 MB. — Ietver bibliogrāfiju un personu rādītāju. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums un anotācija angļu valodā. — ISBN 978-9934-578-
46-5 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Pētījums atklāj Latvijas Bankas darbu, tās vadītājus, darbiniekus un valsts 
sabiedriskos darbiniekus lemšanas procesos un institūciju mijiedarbībā — no centrālās bankas 
dibināšanas 1922. gadā līdz tās likvidācijai 1940. gadā. Atskats vēsturē mudina salīdzināt laikme-
tus. Izsekojot, kā attīstījusies mūsu izpratne par centrālo banku lomu, redzam, kuras funkcijas 
palikušas pagātnē un kuras nākušas klāt strauji mainīgajā pasaulē. Nemainīgs paliek uzdevums, 
kas, Latvijas valstij topot, uzticēts mūsu naudai, bankai un tās darbiniekiem, — strādāt kopīgam 
labumam.

UDK	 336.71(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105278
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112217
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113347
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108663
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Kopkataloga Id: 001104624
Public investment crowds in private investment — with ifs and buts / Oļegs 
Matvejevs, Oļegs Tkačevs ; Latvijas Banka. — Riga : Latvijas Banka, [2022]. — 
1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 768,63 KB. — (Working 
Paper / Latvijas Banka ; 2022/4). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — 
Bibliogrāfija: 32.-33. lp. — ISBN 978-9934-578-48-9 (PDF).
UDK	 336.5/.6(047)+330.322(047)

339  Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 001112463
Петриков, Сергей. Право на досмотр : из воспоминаний сотрудника Риж-
ской таможни, 1983-1991 годы : историко-правовой очерк / Сергей Петри-
ков ; консультант В.В. Шилин ; оформление обложки: А.В. Сугаков. — 2-е 
издание исправленное, переработанное и дополненное. — Рига : [Sergejs 
Petrikovs], 2021. — 352 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-23-294-7 (brošēts).
UDK	 339.543(474.3)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001112213
Audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu un interneta resursu regulējums 
Krievijas propagandas ierobežošanai : apskats, 2022. gada oktobris / Ilze Ziema-
ne, Malvīne Stučka ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : Latvijas Republi-
kas Saeima, 2022. — 16 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
16. lpp. — ISBN 978-9934-598-41-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu un interneta resursu galve-
nais uzdevums ir nodrošināt sabiedrībai informējošus, izklaidējošus vai izglītojošus raidījumus, 
kā arī audio un audiovizuālus komerciālus paziņojumus. Tomēr šobrīd Eiropas Savienības dalīb-
valstis saskaras ar to, ka plašsaziņas līdzekļi tiek izmantoti citstarp kā instrumenti, lai, manipulē-
jot ar sabiedrības viedokli, panāktu politiskus mērķus.

UDK	 342.727(474.3)(047)+316.774:32(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001113508
Audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu un interneta resursu regulējums 
Krievijas propagandas ierobežošanai : apskats, 2022. gada oktobris / Ilze Ziema-
ne, Malvīne Stučka ; Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : Latvijas Republi-
kas Saeima, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 
1,07 MB. — Bibliogrāfija: 16. lp. — ISBN 978-9934-598-42-5 (PDF).
UDK	 342.727(474.3)(047)+316.774:32(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001112525
Danovskis, Edvīns. Administratīvās tiesības : raksti / Edvīns Danovskis ; māk-
slinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 
2022. — 528 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, publikāciju sa-
raksts: 518.-524. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 
978-9934-621-02-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Edvīns Danovskis grāmatā apkopojis daļu no savā pētnieciskajā darbā tapu-
šajām publikācijām administratīvo tiesību jomā. Publicēšanai šajā rakstu krājumā izvēlēti raksti, 
kuriem bijusi vislielākā nozīme gan tiesību normu jaunradē, gan to piemērošanā. Lielākajai da-
ļai rakstu pievienots pēcvārds, kurā norādīts, kā tieši rakstā ietvertās tēzes ietekmējušas tiesību 
jaunradi un arī praksi. Rakstu krājumu ievada visaptverošs autora apcerējums par rakstiem kā 
tiesību zinātnes žanru.

UDK	 342.9(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104624
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112463
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112213
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113508
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112525
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Kopkataloga Id: 001103309
Hate Speech and Euroscepticism in Latvia : national report / Jekaterina Tumule, 
Aleksandrs Milovs ; editor Anna Krasteva. — Riga : Latvian Centre for Human 
Rights, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : diagrammas ; 989,69 KB. — 
Bibliogrāfija: 40.-44. lp. — ISBN 978-9934-8542-7-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Nacionālais ziņojums „Naida runa un eiroskepticisms Latvijā” apskata jautā-
jumus, kas ir saistīti ar naida runu Latvijā un eiroskepticisma ietekmi uz tās izplatību. Ziņojumā 
ir aplūkota sabiedrības attieksme pret dažādām cilvēku grupām, esošie politikas dokumenti ne-
iecietības mazināšanai, tiesiskais regulējums, kas ir saistīts ar naida runas ierobežošanu. Ziņo-
juma noslēgumā ir aplūkoti dažādu iniciatīvu piemēri, kuras ir vērstas uz neiecietības un naida 
runas novēršanu, un sniegtas rekomendācijas naida runas mazināšanai Latvijā.

UDK	 342.727(474.3)

Kopkataloga Id: 001105497
Intelektuālā īpašuma vadlīnijas studentiem : izglītojošs materiāls / Artis Kro-
manis, Lita Lazdiņa, Laila Eliņa, Irīna Boiko, Linda Šufriča, Ineta Portnova ; RTU 
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (13 lp., PDF) : ilustrācijas ; 128,52 KB. — ISBN 978-9934-22-
747-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šis materiāls ir ceļvedis jaunrades procesā radīto darbu aizsardzībai. Jaun-
rades rezultātā top jauni izgudrojumi, raksti, dizaini un preču zīmes, ko pazīstam kā intelektuālo 
īpašumu. Īstenojot ideju praktiski un plānojot tās komercializāciju, ir būtiski izprast ar to saistītā 
intelektuālā īpašuma veidus un būtību, intelektuālā īpašuma piederību un aizsardzību.

UDK	 347.77/.78

Kopkataloga Id: 001114438
Krimināllikums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2022. gada 20. aprīlim ; 
Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, 
kas izsludināti līdz 2022. gada 20. aprīlim / redaktori: Māris Teteris, Elita Jurkjā-
ne ; Latvijas Republikas Prokuratūra. — Rīga : Latvijas Republikas Prokuratūra, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (248 lp., PDF) ; 3,21 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — ISBN 9789934862090 (kļūda).
UDK	 343(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001113832
Krimināllikums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2022. gada 20. aprīlim ; 
Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, 
kas izsludināti līdz 2022. gada 20. aprīlim / redaktori: Māris Teteris, Elita Jurkjā-
ne ; Latvijas Republikas Prokuratūra. — Rīga : Latvijas Republikas prokuratūra, 
2022. — 248 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8620-9-0 (brošēts).
UDK	 343(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001114433
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2021. gada 5. mar-
tam / redaktors Māris Teteris ; Latvijas Republikas Prokuratūra. — Rīga : Latvijas 
Republikas Prokuratūra, 2021. — 1 tiešsaistes resurss (488 lp., PDF) ; 5,65 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934862083 (kļūda).
UDK	 343.1(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001114436
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2022. gada 20. 
oktobrim / redaktori Māris Teteris, Elita Jurkjāne ; Latvijas Republikas Proku-
ratūra. — Rīga : Latvijas Republikas Prokuratūra, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(488 lp., PDF) ; 5,40 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 
9789934915901 (kļūda).
UDK	 343.1(474.3)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103309
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105497
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114438
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113832
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114433
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114436
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Kopkataloga Id: 001113838
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2022. gada 20. ok-
tobrim / redaktori Māris Teteris, Elita Jurkjāne ; Latvijas Republikas Prokuratū-
ra. — Rīga : Latvijas Republikas Prokuratūra, 2022. — 488 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-9159-0-1 (brošēts).
UDK	 343.1(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 001112209
Zakare, Iveta. Tiesības atteikties no atdzīvināšanas un dzīvību uzturošas ārst-
niecības — Eiropas valstu prakse : apskats, 2022. gada oktobris / Iveta Zakare ; 
Saeimas Analītiskais dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, 2022. — 
12 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-598-39-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vairākās Eiropas valstīs iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja sagatavot ie-
priekš izteiktās gribas dokumentu par ārstniecību, aprūpi vai atteikšanos no tās gadījumā, ja 
persona vairs nespētu paust savu gribu. Iespējami dažādi apstākļi, kas liedz mediķiem rīkoties 
atbilstoši pacienta iepriekš paustajai gribai. Ja tā tomēr netiek ņemta vērā, ārsts pacienta medi-
cīniskajā dokumentā atzīmē gribas neizpildīšanas iemeslus. Eiropā mediķiem netiek piemērots 
sods par spēkā esoša dokumenta izpildi vai pamatotu neizpildi.

UDK	 34:61(4)(047)

Kopkataloga Id: 001113507
Zakare, Iveta. Tiesības atteikties no atdzīvināšanas, dzīvību uzturošas ārstniecī-
bas — Eiropas valstu prakse : apskats, 2022. gada oktobris / Iveta Zakare ; Saei-
mas Analītiskais dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, 2022. — 1 tieš-
saistes resurss (12 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1016,77 KB. — ISBN 978-9934-598-40-1 
(PDF).
UDK	 34:61(4)(047)

36  Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums. 
Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība

Kopkataloga Id: 001112208
Stučka, Malvīne. Pabalstu par bērnu audzināšanu noteikšana Baltijas jūras re-
ģiona valstīs : apskats, 2022. gada augusts / Malvīne Stučka ; Saeimas Analītis-
kais dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, 2022. — 12 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-598-31-9 (brošēts). — ISBN 
9789934598296 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Ģimenes atbalsta politika ietver gan atbalsta pakalpojumus (izglītība, aprū-
pe), gan apmaksātus bērna kopšanas atvaļinājumus un ar bērna aprūpi saistītas sociālās garan-
tijas (maternitātes, paternitātes pabalsti u.c.), gan finansiālo atbalstu ģimenēm sociālo pabalstu 
un/vai nodokļu atvieglojumu veidā. Pabalsts par bērnu audzināšanu ir daļa no personu ar bēr-
niem atbalsta politikas sistēmas Baltijas jūras reģiona valstīs — Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, 
Polijā, Somijā, Vācijā un Zviedrijā.

UDK	 364-646(474)

Kopkataloga Id: 001103288
Stučka, Malvīne. Pabalstu par bērnu audzināšanu noteikšana Baltijas jūras re-
ģiona valstīs : apskats, 2022. gada augusts / Malvīne Stučka ; Saeimas Analītis-
kais dienests. — [Rīga] : Latvijas Republikas Saeima, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(11 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,06 MB. — ISBN 978-9934-598-
32-6 (PDF).
UDK	 364-646(474)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113838
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113507
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112208
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103288


Latvijas jaunākās grāmatas 2023 Nr. 1, 1.–15. janvāris

17

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001104632
Garīgās veselības veicināšanas programma : skolotāja rokasgrāmata / Baiba 
Martinsone, Valeria Cavioni ; līdzautori: Ilze Damberga, Ieva Stokenberga, Inga 
Supe, Vineta Inberga ; tulkotāja Aija Poikāne-Daumke ; redaktors Oskars Lap-
siņš. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (25 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 1,57 MB. — Virstitulā: PROMEHS: Promoting Mental Health at 
Schools. — Bibliogrāfija: 23. lp. — Oriģinālnosaukums: The curriculum to promo-
te mental health at school. Teacher handbook. — ISBN 978-9934-556-68-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Starpvalstu projekts „Garīgās veselības veicināšana skolās” tiek realizēts, lai 
izveidotu, izvērtētu un ieviestu garīgās veselības veicināšanas programmu skolās. Šis projekts kā 
tilts savieno pierādījumos balstītas programmas un izglītības iestādes, nodrošinot saikni starp 
pētniecību, pedagoģisko praksi un izglītības politiku. Projektā piedalās arī Itālija, Horvātija, Grie-
ķija, Malta, Portugāle un Rumānija.

UDK	 37.015.3-053.5+37.015.3

Kopkataloga Id: 001104631
Garīgās veselības veicināšanas programma : vecāku rokasgrāmata / Baiba Mar-
tinsone, Valeria Cavioni ; līdzautori: Ilze Damberga, Ieva Stokenberga, Inga Supe, 
Vineta Inberga ; tulkotāja Aija Poikāne-Daumke ; redaktors Oskars Lapsiņš. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (27 lp., PDF) : ilustrā-
cijas ; 1,67 MB. — Virstitulā: PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools. — 
Bibliogrāfija: 25.-26. lp. — Oriģinālnosaukums: The curriculum to promote 
mental health at school. Parents handbook. — ISBN 978-9934-556-69-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Starpvalstu projekts „Garīgās veselības veicināšana skolās” tiek realizēts, lai 
izveidotu, izvērtētu un ieviestu garīgās veselības veicināšanas programmu skolās. Šis projekts kā 
tilts savieno pierādījumos balstītas programmas un izglītības iestādes, nodrošinot saikni starp 
pētniecību, pedagoģisko praksi un izglītības politiku. Projektā piedalās arī Itālija, Horvātija, Grie-
ķija, Malta, Portugāle un Rumānija.

UDK	 37.015.3-053.6(035)+37.015.3(035)

Kopkataloga Id: 001103782
Izglītības reforma: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas = Educa-
tion Reform: Education Content Research and Implementation Problems / atbil-
dīgā par izdevumu Svetlana Usca ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis 
Dzerviniks, Eriks Kalvans [un vēl 12 redaktori] ; Rezekne Academy of Technolo-
gies. Faculty of Education, Languages and Design. Research Institute for Regional 
Studies. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2022.

2022 (1). — 1 tiešsaistes resurss (109 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shē-
mas, tabulas ; 1,70 MB. — ISSN 2661-5266. — Redaktori arī: Aivars Kaupuzs, 
Antra Klavinska, Vladislavs Malahovskis, Ilga Prudnikova, Inta Rimsane, Ma-
rite Rozenfelde, Svetlana Usca u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts lat-
viešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Žurnālā ievietoti RTA doktorantu, studentu, pētnieku un sadarbības part-
neru pētījumi par esošo situāciju, problēmām izglītības jomā, sniegta informācija par īstenota-
jiem projektiem skolu izglītības jomā. Raksti tiks piedāvāti iekļaušanai EBSCO, Google Scholar, 
CrossRef, DRJI, Citefactor datu bāzēs.

UDK	 37(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104632
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103782
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Kopkataloga Id: 001112940
Krūmiņa, Inta. Digitālie mācību līdzekļi: to izmantošanas iespējas un izaicinā-
jumi Latvijā : pētījuma galaziņojums, 2022. gada oktobris / Inta Krūmiņa ; re-
daktore Inese Grumolte-Lerhe ; Latvijas Republikas Saeima. — Rīga : Latvijas 
Republikas Saeima, 2022. — 54 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 50.-54. lpp. — ISBN 978-9934-598-33-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijā vārdkopa „digitālie mācību līdzekļi” (DML) ir plaši izmantota, tomēr 
trūkst vienotas izpratnes par tās saturu. Tāpat Latvijā trūkst vienota redzējuma par to, vai mā-
cību līdzekļi digitālā formā bez interaktivitātes būtu uzskatāmi par DML. Ziņojumā galvenokārt 
raksturota situācija DML jomā vispārējās izglītības pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpēs.

UDK	 37.091.315.7(474.3)(047.3)

Kopkataloga Id: 001113865
Krūmiņa, Inta. Digitālie mācību līdzekļi: to izmantošanas iespējas un izaicināju-
mi Latvijā : pētījuma galaziņojums, 2022. gada oktobris / Inta Krūmiņa ; redakto-
re Inese Grumolte-Lerhe ; Latvijas Republikas Saeima. — Rīga : Latvijas Republi-
kas Saeima, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (57 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas ; 2,11 MB. — Bibliogrāfija: 52.-56. lp. — ISBN 978-9934-598-34-0 (PDF).
UDK	 37.091.315.7(474.3)(047.3)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001114042
Forands, Ilgvars. Mūsu pilsēta — mūsu skola / Ilgvars Forands. — [Rīga] : Lat-
vijas Izglītības fonds, [2022]. — 145, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 145. lpp. — ISBN 978-9934-8413-6-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ikdienas ritumā dažkārt aizmirstam vārda patieso spēku. Šis vārds ir „Pal-
dies!” Grāmata ir paldies Stendes skolas skolotājiem, kas veidojuši un nostiprinājuši tos pamatus, 
uz kuriem ceļam savu tālāko dzīvi.

UDK	 373.3(474.324)(091)

Kopkataloga Id: 001103366
Pirmsskola katra bērna izaugsmei : metodiskais līdzeklis pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītājiem / izstrādāja: Dina Gaide, Aiga Jankevica, Ginta Kārkliņa, Ari-
ta Lauka un Solvita Lazdiņa ; eksperte Baiba Jurisone ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss 
(55 lp., PDF) : tabulas ; 1,21 MB. — Domāt. Darīt. Zināt. Skola 2030. — Mācību 
līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompe-
tenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — Bibliogrāfija: 54. lp. — ISBN 978-9934-
24-094-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Laikmetā, kuru raksturo globalizācija, vērtību daudzveidība un informācijas 
tehnoloģiju attīstība, bērniem jāmācās dzīvot pasaulē, kas nepārtraukti mainās. Lai bērniem no-
drošinātu atbilstošu izglītību, nepieciešama skolotāju profesionalitāte, izglītības iestādes vadības 
atbalsts, vecāku un pārējās sabiedrības iesaiste. Pirmā apzinātā mācīšanās pieredze bērnam no-
tiek pirmsskolā, tā dod pamatu turpmākajām skolas gaitām, tāpat tai ir milzīga ietekme uz bērna 
personības veidošanos un to, vai bērns mācīsies ar prieku un vēlēsies izzināt lietas, parādības un 
sakarības.

UDK	 373.21(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112940
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113865
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114042
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103366
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39  Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.  
Tautu dzīve. Folklora

Kopkataloga Id: 001112832
Suitu novada mantojums = Heritage of Suiti County / redaktores, ievadvārdu au-
tores: Inga Vīksna, Dace Martinova, Baiba Pilāne ; zīmējumi: Inga Vīksna ; literā-
rā redaktore Liene Markus-Narvila ; fotogrāfiju autori: Dace Martinova, Dzintars 
Leja, Baiba Pilāne ; māksliniece Nataļja Štefaņuka ; tulkotāja Terēza Strauta. — 
Alsunga : Etniskās kultūras centrs „Suiti”, [2022].

Suit pierkstaiņ un dūraiņ = Suiti Gloves and Mittens. — 656 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 25 cm. — Autores: Inita Heinola, Aija Vistere, Ilze Lāce, Vineta So-
lovjova, Dace Martinova. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — Bibliogrāfija: 656. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8817-6-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Spilgti, krāšņi, rakstu rakstiem izrakstīti — tādi ir suitiem raksturīgie cimdi, 
kas tos atšķir no citviet Latvijā tapušajiem. Lai apzinātu šo bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, 
ne reizi vien ir rīkotas ekspedīcijas — gan pie pašiem suitiem, gan uz dažādām krātuvēm. Nu 
apzinātais iznācis apjomīgā pētījumā, kas ir noderīgs ne tikai pētniekiem, bet jebkuram adītā-
jam, jo katram cimdam ir arī tehniskais zīmējums un apraksts. Vecākie cimdu pāri ir datēti ar 19. 
gadsimtu.

UDK	 391(474.32)+646.26(474.32)+746.4(474.32)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112832
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001113996
Lazdiņa, Aija. Eksperimenti visam gadam / Aija Lazdiņa ; Mārtiņa Rudzīša foto-
grāfijas ; redaktore Gunta Apse ; zinātniskais redaktors Raitis Streičs ; literārā 
redaktore Rita Cielēna ; datorgrafiķis Oskars Stalidzāns. — [Rīga] : Baltais valis, 
[2022]. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-9050-7-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata būs lielisks līdzeklis, lai spertu pirmos soļus zinātnes pasaulē. Ar 
tās palīdzību mazie lasītāji varēs izmēģināt pavisam vienkāršus dabas zinību eksperimentus, 
kuru veikšanai nav nepieciešama ķīmijas laboratorija vai fizikas kabinets. Grāmatā atrodamie 
eksperimenti mudinās pilnvērtīgi aizpildīt savu brīvo laiku ģimenes lokā, tāpat tie var kļūt par 
jautru mājas ballītes papildinājumu. „Eksperimenti visam gadam” ir turpinājums jau iznākušajai 
grāmatai „Darbiņi visam gadam”.

UDK	 5(076.5)

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

Kopkataloga Id: 001113024
Kopīgo resursu pārvaldība krīžu saplūšanas laikā : kolektīvā monogrāfija / Elīna 
Briede, Renārs Felcis, Elgars Felcis, Weronika Felcis, Ieva Strode, Jurijs Ņikišins, ; 
zinātniskie redaktori: Dr.sc.soc. Aija Zobena, Dr.sc.soc. Renārs Felcis ; recenzenti: 
Ph.D. Andrejs Plakans, Dr.sc.soc. Līga Paula ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; 
angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 183 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-888-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Projekta galvenais mērķis bija izpētīt pastāvošās prakses kopējo dabas resur-
su pārvaldībā, veidot sabiedrībā izpratni par notiekošo vides sabrukumu, kas rada arvien lielāku 
spiedienu uz ekosistēmām un sociālajām kopienām. Pētnieki īpašu uzmanību veltīja globālā riska 
ietekmes uz Latviju novērtējumam ilgtspējīgas resursu pārvaldības kontekstā, ņemot vērā vides 
pārmaiņas un to sociālo ietekmi. Pētījuma gaitā tika noteikti konkrēti kopējo dabas resursu (Gau-
jas Nacionālā parka, mežu ekosistēmu) izpētes gadījumi.

UDK	 502.171(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001116016
Kopīgo resursu pārvaldība krīžu saplūšanas laikā : kolektīvā monogrāfija / Elīna 
Briede, Renārs Felcis, Elgars Felcis, Weronika Felcis, Ieva Strode, Jurijs Ņikišins, ; 
zinātniskie redaktori: Dr.sc.soc. Aija Zobena, Dr.sc.soc. Renārs Felcis ; recenzenti: 
Ph.D. Andrejs Plakans, Dr.sc.soc. Līga Paula ; literārais redaktors Oskars Lapsi-
ņš ; angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Baiba Laz-
diņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (185 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 4,69 MB. — Bibliogrāfija nodaļu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-
18-889-3 (PDF).
UDK	 502.171(474.3)(082)	

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113996
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113024
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001116016


Latvijas jaunākās grāmatas 2023 Nr. 1, 1.–15. janvāris

21

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001111210
Jaunzems, Andrejs. Varbūtība : mācību grāmata / Andrejs Jaunzems ; zināt-
niskie recenzenti: Dr.oec. Daina Šķiltere, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža ; Ventspils 
Augstskola. — Ventspils : Ventspils Augstskola, 2022. — 96 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 94.-96. lpp. — ISBN 978-9934-607-
02-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmata „Varbūtība” domāta īpaši apdāvinātiem skolēniem matemā-
tikas fundamentālo ideju izpratnei, kā arī STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathe-
matics) paradigmas popularizēšanai. Grāmatas lasīšanai pietiek ar algebras pamatiem, tomēr 
izpratnei vajadzīgs gaišs prāts un nosliece uz abstrakto domāšanu. Grāmatā paredzēti radoši 
eksperimenti ar gadījuma skaitļu ģeneratora palīdzību.

UDK	 519.21(075)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001097678
Functional Materials and Nanotechnologies (2022 : Rīga, Latvija). Joint In-
ternational Conference „Functional Materials and Nanotechnologies” and „Nano-
technology and Innovation in the Baltic Sea Region” : FM&NT — NIBS 2022 : Riga, 
Latvia, July 3-6, 2022 : book of abstracts / edited by Līga Grīnberga, Anatolijs Ša-
rakovskis, Gunta Kunakova ; University of Latvia. Institute of Solid State Physics, 
Institute of Chemical Physics. — [Riga] : [University of Latvia], [2022]. — 1 tieš-
saistes resurss (253 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 39,40 MB. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-23-645-7 (PDF).
UDK	 539.24-022.513.2(062)+620.2(062)+544.1-022.513.2(062)+620.3(062)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 001113834
Rīgas Tehniskā universitāte. Olaines Tehnoloģiju koledža. Zinātniski prak-
tiskā konference (7 : 2022 : Olaine, Latvija). I līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmu īstenošana: problēmas un risinājumi : 6. zinātnisko 
rakstu krājums / Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža. — 
Olaine : RTU Olaines Tehnoloģiju koledža, [2022]. — 125 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-8925-3-0 (brošēts).
UDK	 54:378.6(474.3)(062+378(474.3)(062)+66(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001114421
Rīgas Tehniskā universitāte. Olaines Tehnoloģiju koledža. Zinātniski prak-
tiskā konference (7 : 2022 : Olaine, Latvija). I līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmu īstenošana: problēmas un risinājumi : 6. zinātnisko 
rakstu krājums / Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža. — 
Olaine : RTU Olaines Tehnoloģiju koledža, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (126 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 7,79 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 9789934892530 (kļūda).
UDK	 54:378.6(474.3)(062)+378(474.3)(062)+66(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111210
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001097678
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113834
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114421
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001113144
Blends, Džefrijs. Slimība kā ilūzija : funkcionālās medicīnas pamatprincipi hro-
nisku slimību ārstēšanā / Džefrijs Blends ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vana-
ga ; redaktore Antra Legzdiņa ; Māra Garjāņa vāka dizains ; vāka ilustrācija: Rūta 
Kurpniece. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2022]. — 334, [2] lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 
23 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 313.-[332.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Dis-
ease Delusion. — ISBN 978-9934-576-40-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dž. Blends runā par funkcionālās medicīnas revolūciju, pielīdzinot to bak-
terioloģiskajai revolūcijai pirms 19. gadsimta, kas izraisīja īstu apvērsumu medicīnā. Pateicoties 
funkcionālās medicīnas pieejai, mēs varam identificēt hronisko slimību cēloņus un tās apturēt, 
vēl labāk — saskatīt cēloņus, pirms tie kļūst par slimību, un to novērst to. Dr. Blends uzsver, ka 
slimība, neeksistē tādā veidā, kā mēs par to domājam. Slimības nosaukums ir tikai vārds, ko mēs 
piešķiram noteiktam simptomu kopumam, taču slimības faktiskais cēlonis pacientiem var ievē-
rojami atšķirties. Lai atrastu pareizo pieeju, ir jānoskaidro šis cēlonis.

UDK	 616-03

Kopkataloga Id: 001113791
Ķeviņš, Aldis. Nomirt tu vienmēr paspēsi jeb Viņsaules noslēpumi : mana brī-
numainā dzīvesstāsta 4. grāmata / Aldis Ķeviņš ; rediģējusi un ilustrējusi Ilze 
Ķeviņa ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. — [Rīga] : Sol Vita, 2022. — 71 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-614-09-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Ķeviņa brīnumainā dzīvesstāsta grāmata, kur aprakstīta dzīves pieredze 
un reāli notikumi. Autors saka: „Veselas trīs stundas atrados Viņpasaulē, lai no paša Pirmavota 
saņemtu visai cilvēcei tik svarīgo informāciju”. Grāmatā autors dalās ar šīm zināšanām.

UDK	 615.89(474.3)(092)+821.174-94

Kopkataloga Id: 001113746
Venks, Gērijs. Smadzenes un pārtika : kā ķīmiskās vielas kontrolē domas un sa-
jūtas / Gērijs Venks ; no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; redaktore Inita 
Saulīte-Zandere ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2022]. — 
205, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 205.-[206.] lpp. — Oriģinālno-
saukums: Your Brain on Food. — ISBN 978-9934-576-38-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cilvēka smadzenes sastāv no apmēram 100 miljardiem neironu, kas veido 
neskaitāmus savienojumus un raida cits citam unikālas ķīmiskās vielas. Kas notiek, ja šai ķīmisko 
vielu pārbagātībai pievienojas kādas ārējas vielas, kuru avots ir medikamenti vai pārtikas pro-
dukti? Īsa atbilde uz šo jautājumu skan šādi: viss, ko cilvēks patērē — zāles, ēdiens, pārtikas 
piedevas, — var ietekmēt veidu, kā „uzvedas” neironi un līdz ar to — kā cilvēks domā un jūtas. Šī 
grāmata tiecas to pierādīt, izskaidrojot lasītājam smadzeņu darbību, it īpaši saskarē ar pārtikas 
produktiem un medikamentiem.

UDK	 612.825+612.821+159.91

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

Kopkataloga Id: 001112424
Out-of-Step Relaying Principles and Advances : scientific monograph / Antans 
Sauļus Sauhans, Andrejs Utāns ; reviewers: Vladimirs Čuvičins, Arturas Klemen-
tavičius ; scientific editor Andrejs Utāns ; design: Baiba Puriņa ; cover design: 
Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (169 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 10,36 MB. — Virstitulā: 
Rīgas Tehniskā universitāte 160, 1862-2022. — Resursā uzrādīts arī iespiestā iz-
devuma ISBN 9789934227912. — Bibliogrāfija: 162.-169. lp. — ISBN 978-9934-22-
792-9 (PDF).
UDK	 621.316.9+621.313.12

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113144
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113791
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113746
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112424
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Kopkataloga Id: 001113812
Out-of-Step Relaying Principles and Advances : scientific monograph / An-
tans Sauļus Sauhats, Andrejs Utāns ; reviewers: Vladimirs Čuvičins, Arturas 
Klementavičius ; scientific editor Andrejs Utāns ; design: Baiba Puriņa ; cover 
design: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. — [Riga] : RTU Press, 2022. — 
168 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Virstitulā: Rīgas Tehniskā uni-
versitāte 160, 1862-2022. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934227929. — Bibliogrāfija: 161.-168. lpp. — ISBN 978-9934-22-791-2 (ie-
siets).
UDK	 621.316.9+621.313.12

630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 001114608
Meža izziņas mugursoma : mācies augt Latvijas valsts mežos! / Uldis Dzērve, 
Ģirts Burgmanis, Līga Abizāre. — [Rīga] : Latvijas valsts meži, [2021]. — 54, 
[1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-8485-7-5 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Dodieties ekspedīcijā ar Meža izziņas mugursomu! Tajā atradīsiet „Skola 
2030” atbilstošas pārgājienu darba lapas skolēniem, metodiskās norādes skolotājiem un iedves-
mu mācīties dabā! Mugursomas uzdevumi par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas ciklu visvairāk 
noderēs 5.-6. klasēm dabaszinību, matemātikas un veselības mācību jomās, tos veidojuši „Latvi-
jas valsts meži” profesionāļi kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovācijas centra ekspertiem.

UDK	 630(072)+502(072)+37.033:630(072)

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

Kopkataloga Id: 001103604
Dizains un tehnoloģijas 4.-6. klasei : skolēna mācību materiāli krievu valodā / 
Sandra Dārzniece, Edgars Gribusts, Ilze Jaunpetroviča, Pēteris Kaļva, Maija Ku-
lakova, Evija Rozentāle, Annele Slišāne ; no latviešu valodas tulkojusi Svetla-
na Lāce ; krievu mācībvalodas satura eksperte Ivanda Osīte ; redaktore Emma 
Arhangeļska ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne ZIP) ; 68,8 MB + 
1 PDF datne (2 lp. ; 267,60 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word 
formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kom-
petenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — Teksts krievu 
valodā, apraksta datne latviešu valodā. — ISBN 978-9934-24-089-8 (PDF).
UDK	 64(075.2)+674(075.2)+6(075.2)

Kopkataloga Id: 001113999
Kalniņš, Aivars. Pavārgrāmata 21. gadsimtam jeb nogatavināšanas metodes 
meistarklase / Aivars Kalniņš ; redaktore Īrisa Ošiņa ; māksliniece Ina Voronco-
va. — Rīga : [Aivars Kalniņš], 2022. — 119 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Alfabētis-
kais rādītājs: 117.-119. lpp. — ISBN 978-9934-23-744-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pavārgrāmata ir gids ceļojumam uz nezināmu kontinentu, kurā pagatavotos 
ēdienos vienmēr saglabājas pārtikas vērtīgās substances, minerālvielas un olbaltumvielas nevei-
do nedraudzīgus savienojumus, tiek lutinātas garšas kārpiņas ar jaunām garšas niansēm, nekad 
nav jāuztraucas par piedeguma sekām un sasniegtais paver arvien jaunus apvāršņus gastrono-
mijas pasaulē. Tā starp daudzām līdzīgām savā ziņā ir vienīgā, kuras apguvējam tiek reāls tiešais 
un netiešais ekonomiskais labums.

UDK	 641.524.2(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113812
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114608
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103604
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113999
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658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001112144
Wever, Mark. The Effect of Frequent Flyer Programs on Consumer Behavior : 
doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in economics 
and business / Mark Wever ; supervisor Dr.oec. Ērika Šumilo ; University of Lat-
via. Faculty of Business, Management and Economics. — Riga : [izgatavotājs nav 
zināms], 2022. — 286 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
168.-186. lp.
UDK	 658.818(043)

Kopkataloga Id: 001110897
Wever, Mark. The Effect of Frequent Flyer Programs on Consumer Behavior : 
summary of the doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree 
(Ph.D.) in economics and business / Mark Wever ; supervisor Dr.oec. Ērika Šu-
milo ; reviewers: Dr.oec. Anda Batraga, Dr.oec. Tatjana Tambovceva, Dr.oec. Kārlis 
Ketners ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics = 
Biežo lidojumu programmu ietekme uz patērētāju uzvedību : promocijas darba 
kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā 
iegūšanai / Mark Wever ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Ērika Šumilo ; darba recen-
zenti: Dr.oec. Anda Batraga, Dr.oec. Tatjana Tambovceva, Dr.oec. Kārlis Ketners ; 
Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : Uni-
versity of Latvia, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (105 lp., PDF) : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 1,30 MB. — Bibliogrāfija: 98.-103. lp. — Teksts angļu un latvie-
šu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9934-18-890-9 (PDF).
UDK	 658.818(043)

Kopkataloga Id: 001112139
Wever, Mark. The Effect of Frequent Flyer Programs on Consumer Behavior : 
summary of the doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree 
(Ph.D.) in economics and business / Mark Wever ; supervisor Dr.oec. Ērika Šu-
milo ; reviewers: Dr.oec. Anda Batraga, Dr.oec. Tatjana Tambovceva, Dr.oec. Kārlis 
Ketners ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics = 
Biežo lidojumu programmu ietekme uz patērētāju uzvedību : promocijas darba 
kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā 
iegūšanai / Mark Wever ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Ērika Šumilo ; darba recen-
zenti: Dr.oec. Anda Batraga, Dr.oec. Tatjana Tambovceva, Dr.oec. Kārlis Ketners ; 
Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — Riga : Univer-
sity of Latvia, 2022. — 103 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 97.-102. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titulla-
pām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-891-6 (brošēts).
UDK	 658.818(043)

Kopkataloga Id: 001112942
Zariņa, Vita. Saimnieciskās darbības novērtēšana, izmantojot finanšu analīzi / 
Vita Zariņa ; literārā redaktore Rita Cielēna. — Rīga : Lietišķās informācijas die-
nests, 2022. — 88 lpp. : tabulas ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — Bibliogrāfija: 
[76.]-77. lpp. — ISBN 978-9984-896-33-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata palīdzēs izprast finanšu vadības teorētisko koncepciju, metodes, 
paņēmienus, kuri ir saimniecisko lēmumu pamatā, balstoties uz iepriekšējo periodu finanšu in-
formāciju.

UDK	 658.15+657

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112144
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110897
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112139
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112942
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66  Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās saskarnozares

Kopkataloga Id: 001110541
Guzlēna, Sandra. Crack Prevention in Ceramic and Cement Based Materials : 
summary of the doctoral thesis / Sandra Guzlēna ; scientific supervisors: Dr.sc.
ing. Gita Šakale, Dr.habil.phys. Māris Knite ; scientific consultant Dr.sc.ing. Sergejs 
Čertoks ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jānis Ločs, PhD Marta Roig Flores, Dr.sc.ing. 
Līva Dzene ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science and Applied 
Chemistry. Institute of Technical Physics. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsais-
tes resurss (48 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,60 MB. — Ziņas par 
autori: 48. lp. — Bibliogrāfija: 42.-47. lp. — ISBN 978-9934-22-832-2 (PDF).
UDK	 666.7(043)+666.982.24(043)

Kopkataloga Id: 001110540
Guzlēna, Sandra. Plaisu novēršana keramikas un cementa bāzes materiālos : 
promocijas darba kopsavilkums / Sandra Guzlēna ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. 
Gita Šakale, Dr.habil.phys. Māris Knite ; zinātniskais konsultants Dr.sc.ing. Ser-
gejs Čertoks ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Jānis Ločs, Ph.D. Marta Roig-Flores, 
Dr.sc.ing. Līva Dzene ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte. Tehniskās fizikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,67 MB. — 
Ziņas par autori: 47. lp. — Bibliogrāfija: 41.-46. lp. — ISBN 978-9934-22-831-5 
(PDF).
UDK	 666.7(043)+666.982.24(043)

68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi

Kopkataloga Id: 001112847
Saulīte-Zandere, Inita. Elegantā Rīga : kultūrvēsturisks stāsts par modi un dzī-
vesstilu Latvijā 1918.-1940. gadā / Inita Saulīte-Zandere ; literārā redaktore An-
tra Bula ; māksliniece Anna Aizsilniece ; foto: Rūdolfs Balodis, Arnolds Cālītis, 
Arturs Grapmanis, Nikolajs Hercbergs, Roberts Johansons, Indriķis Kalcenavs, 
Fransuā Kolārs, Lūcija Kreicberga, Fricis Lepnis, Alberts Neilands, Alfrēds Pole, 
Vilis Rīdzenieks, Jānis Rieksts. — Rīga : Neputns, [2022]. — 1098, [2] lpp. : faksi-
mili, ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — „Uz vāka muguriņas: Modes zīmējums no 
žurnāla „Zeltene”, Nr. 17, 1937”—Iespiedziņās. — Bibliogrāfija: [1058.]-1061. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [1070.]-1098. lpp. — ISBN 978-9934-
601-56-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Initas Saulītes-Zanderes grāmata bagātīgi un saistoši ļauj iepazīties ar 1918.-
1940. gada Rīgas modes pasauli, tās noteicējiem, veidotājiem un iemiesotājiem. Un vienlaikus ar 
šīs „elegantās Rīgas” tapšanas iespaidīgajām detaļām un performancēm uz tālaika ikdienas noti-
kumu skatuves mēs no jauna skatpunkta ieraugām arī vēstures lielos pagriezienus un to atskaņas 
mūsu vēsturē. Grāmatai piemeklēts vērienīgs un saistošs attēlu materiāls. Grāmatas izdošana ir 
vērtīgs ieguldījums gan Latvijas dizaina vēstures pētniecībā, kur starpkaru laika Latvijas mode 
joprojām ir „baltais plankums”, gan saistoša lasām- un skatāmviela auditorijai, kuru interesē Lat-
vijas kultūras vēsture tās daudzveidībā.

UDK	 687.01(474.3)(091)+316.728(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110541
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110540
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112847
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69  Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.  
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Kopkataloga Id: 001104811
Geikins, Aleksandrs. Methodology for Evaluation of Energy Efficiency of Un-
classified Buildings : summary of the doctoral thesis / Aleksandrs Geikins ; scien-
tific supervisors: Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs, Dr.sc.ing. Aleksandrs Korjakins ; 
official reviewers: Dr.sc. Valerii Deshko, Ph.D. Lakatos Ákos, Dr.sc.ing. Kristina 
Lebedeva ; Riga Technical University. Faculty of Civil Engineering. Institute of 
Heat, Gas and Water Technology. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes re-
surss (51 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 3,11 MB. — Ziņas 
par autoru: 51. lp. — Bibliogrāfija: 50. lp. — ISBN 978-9934-22-826-1 (PDF).
UDK	 697.1(043)

Kopkataloga Id: 001104813
Geikins, Aleksandrs. Neklasificēto ēku energoefektivitātes noteikšanas meto-
doloģija : promocijas darba kopsavilkums / Aleksandrs Geikins ; zinātniskie vadī-
tāji: Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs, Dr.sc.ing. Aleksandrs Korjakins ; oficiālie re-
cenzenti: Dr.sc. Valerii Deshko, Ph.D. Lakatos Ákos, Dr.sc.ing. Kristina Lebedeva ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Siltuma, gā-
zes un ūdens tehnoloģiju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsais-
tes resurss (54 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 3,27 MB. — 
Ziņas par autoru: 54. lp. — Bibliogrāfija: 53. lp. — ISBN 978-9934-22-825-4 (PDF).
UDK	 697.1(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104811
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104813
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001108392
Kā uzsākt kultūras mantojuma digitalizāciju? : rekomendācijas / sastādītāji: 
Artūrs Žogla, Karīna Bandere, Eva Ausēja ; redaktore Ieva Miķelsone ; dizains: 
Linda Jeromane ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. Digitālās attīstības departa-
ments. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (19 lp., 
PDF) : tabulas ; 556,08 KB. — ISBN 978-9934-610-26-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Kultūras iestādēm tiek nodoti un tās glabā vērtīgus kultūrvēstures mate-
riālus, kuru saglabāšana un izplatīšana ir nozīmīga sabiedrībai. Rekomendācijas tapušas, lai at-
vieglotu digitalizācijas sākšanu un mudinātu veikt kultūras mantojuma materiālu digitalizāciju. 
Tajās apkopoti galvenie jautājumi, ar kuriem sastapsies ikviens, sākot digitalizāciju.

UDK	 7/9:004.6(035)

Kopkataloga Id: 001104844
Valsts izglītības satura centrs. Vizuāli plastiskā māksla : specializētā kursa pro-
grammas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja Austra Avotiņa ; mācību 
satura recenzente Evita Zālīte ; zinātniskā recenzente Ilze Vītola ; Valsts izglītības 
satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes re-
surss (24 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,54 MB. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts 
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” ietvaros. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-24-101-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Apgūstot specializētā kursa „Vizuāli plastiskā māksla” mācību saturu op-
timālajā līmenī, skolēns radoši un oriģināli aktualizē kompleksas starpdisciplināras idejas un 
problēmas ar vizuāliem izteiksmes līdzekļiem un, veidojot praktisku jaunrades darbu, padziļina 
savu izpratni par radošas domāšanas procesiem un jaunrades darba būtību, mērķtiecīgi izmanto 
savas daudzveidīgās, iepriekš apgūtās radošās prasmes un attīsta savu talantu jaunās situācijās.

UDK	 7(072)

Kopkataloga Id: 001103606
Vizuālā māksla 1.-3. klasei : skolēna mācību materiāli krievu valodā / Austra 
Avotiņa, Laura Cernava, Laura Pole, Līva Puļķe, Zane Siliņa, Gunta Vēvere, Dārta 
Vīnkalne, Dace Visnola ; no latviešu valodas tulkojusi Lidija Izotova ; krievu mā-
cībvalodas satura eksperte Ivanda Osīte ; redaktore Anželika Pogodina ; Valsts 
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tieš-
saistes resurss (kompresēta arhīva datne ZIP) ; 153,61 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 
208,59 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF, MS Word un MS PowerPoint 
formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — Teksts krievu 
valodā, apraksta datne latviešu valodā. — ISBN 978-9934-24-082-9 (PDF).
UDK	 7(075.2)

Kopkataloga Id: 001112142
WunderKombināts / galvenā redaktore Santa Hirša ; redaktores: Šelda Puķīte, 
Elīna Ķempele ; dizainers Aleksejs Muraško ; tulkotāji: Lauris Veips, Valts Miķel-
sons, Herta Pugača, Dens Dimiņš. — Rīga : Biedrība „Wunder Kombinat”, [2022].

I [1] : Latvijas mākslas gadagrāmata, 2022 = Latvian Art Yearbook, 2022. — 
144 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
9146-0-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājums šobrīd ir vienīgais pētnieciskas ievirzes periodiskais izdevums Lat-
vijas vizuālajā mākslā. Pirmā izdevuma tēmas aptver vizuālās kultūras un dažādu vēsturisko, 
ekonomisko un ideoloģisko procesu mijiedarbes analīzi, tostarp pievēršoties arī dekoloniālā 
diskursa, ekokritikas, fašisma estētikas un sieviešu vēstures kustības klātbūtnei Latvijas kultūr-
telpā, uzsverot līdz šim epizodiski aktualizētas kopsakarības starp mākslinieciskām praksēm un 
plašākām sociāli politiskām norisēm. Latvijas mākslinieku daiļrade un mākslas notikumi tiek 
aplūkoti kritisko teoriju gaismā, cenšoties Latvijas mākslas zinātnē rosināt jaunu pētniecisko 
skatpunktu izmantošanu.

UDK	 7(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108392
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104844
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112142
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72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001113046
Tumans, Harijs. Antīkie tēli Rīgas ielās / Harijs Tumans, teksts, fotoattēli ; recen-
zenti: Dr.habil.hist. Leons Gabriels Taivāns, Ināra Appena ; literārais redaktors Ai-
vars Kļaviņš ; vāka un dizaina autore Baiba Lazdiņa ; vāka fotoattēla autors Toms 
Grīnbergs. — 2. izdevums. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 575 lpp. : 
ilustrācijas ; 27 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu. — Tekstā minēto Rīgas ēku adrešu rādītājs: 571.-573. lpp. — Bibliogrāfija: 
567.-570. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-902-9 (iesiets).

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

UDK	 72.046.1(474.362.2)

745/749  Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.  
Lietišķā māksla

Kopkataloga Id: 001103623
Dizains un tehnoloģijas 1.-3. klasei : skolēna mācību materiāli krievu valodā / 
Inga Eglīte, Evija Rozentāle, Annele Slišāne ; no latviešu valodas tulkojusi Svet-
lana Lāce ; krievu mācībvalodas satura eksperte Ivanda Osīte ; redaktore Emma 
Arhangeļska ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne ZIP) ; 84,55 MB + 
1 PDF datne (2 lp. ; 267,46 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word 
formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kom-
petenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — Teksts krievu 
valodā, apraksta datne latviešu valodā. — ISBN 978-9934-24-088-1 (PDF).
UDK	 745.5(075.2)+64(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113046
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103623
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75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001112030
Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā (8 : 2022 : Rīga, Latvija : 
Preiļi, Latvija). Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā : 8. izstāde Rī-
gas Sv. Pētera baznīcā / teksti: Una Jansone ; foto: Kaspars Krafts ; tulkojums 
un redaktūra: Sarma Gaide, Jana Bērziņa ; [priekšvārds]: Dr.art. Ieva Pīgozne. — 
[Rīga] : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, 2022.

7. katalogs. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā 8. izstāde Rīgas Sv. Pētera 
baznīcā no 18.03.2022. līdz 16.05.2022. — „Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ai-
navu glezniecībā medaļa. Autors Jānis Strupulis”—Uz vāka. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-566-
24-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jāzepa Pīgožņa balvas konkurss pulcēja 105 māksliniekus, kas žūrijas vērtēju-
mam kopumā iesniedza 174 mākslas darbus. Iesniegtos darbus vērtēja profesionāla žūrija, kuras 
sastāvā kā žūrijas priekšsēdētājs darbojās mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks, profesors Aleksejs 
Naumovs, mākslinieki Laura Pīgozne, Anda Munkevica un Jānis Strupulis, kā arī Preiļu vēstures 
un lietišķās mākslas muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore Silvija Berezovska. Pēc žūrijas veik-
tās darbu atlases, 8. Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā ekspozīcijai tika izvēlēti 
83 autoru darbi.

UDK	 75.047(474.3)(083.824)+75.092(474.3)(083.824)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 001110452
Gaņģe, Māra. Izrāde-pastaiga virtuālā vidē : metodiskā izstrādne / Māra Gaņ-
ģe ; redaktori: Inga Cimiņa, Reinis Vējiņš ; dizains, fotogrāfijas: Jānis Kaugurs ; 
video: Oskars Vainausks ; Tehniskās jaunrades nams „Annas 2”. Vizuālā teātra 
laboratorija. — Rīga : Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs : Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departaments : Bērnu jauniešu centrs „Laimīte”, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (17 lp., PDF) : ilustrācijas ; 5,71 MB. — Izdevumā 
norādītas saites uz videomateriāliem YouTube tīmekļa vietnē un citiem interne-
ta resursiem. — Bibliogrāfija: 15. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
9079-1-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  „Izrāde-pastaiga virtuālā vidē” ir Rīgas interešu izglītības metodisko mate-
riālu skates 2021. gada laureātu darbs. Metodiskais materiāls tika radīts 2021. gada pavasara se-
mestrī, kad interešu izglītībā nodarbības notika attālināti. Metodiskā darba mērķis ir paplašināt 
izpratni par teātra mākslas daudzveidību un veicināt radošumu, veidojot virtuālu īpašvietas teāt-
ra izrādi, kas ļauj no jauna paskatīties gan uz konkrētajām vietām pilsētā, gan arī interneta vides 
izmantošanu mākslas darba veidošanā.

UDK	 792.94(072)

Kopkataloga Id: 001110546
Skatuves runa un teksta analīze : metodiskais materiāls / sastādītājs, redaktors 
un ievada autors Jānis Siliņš ; literārā redaktore Kitija Balcare ; dizains: Dita Mis-
ka. — [Rīga] : Latvijas Kultūras akadēmija, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., 
PDF) : ilustrācijas, portreti ; 3,07 MB. — (Teātris: teorija, prakse, pieredze, ISSN 
2592-9011 ; 3. krājums). — Fotogrāfi: Olga Jakovļeva, Kristaps Kalns, Artūrs 
Kondrāts, Miķelis Matīss Liniņš. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu. — Ziņas par autoriem: [43.-45.] lp. — Bibliogrāfija dažu rakstu 
beigās.

A n o t ā c i j a :  Runa ir viens no senākajiem un ikdienā svarīgākajiem cilvēku savstarpējās 
saziņas līdzekļiem. Tā noder informācijas iegūšanai un apmaiņai ar citiem lielākā vai mazākā 
sabiedrības lokā. Runa ir neaizstājama daudzās situācijās un daudzās profesijās, tās lietotāju loks 
ir paplašinājies. Ir profesijas, kurās runātais vārds ir ļoti būtiska, dažreiz pat neaizstājama profe-
sionālās darbības sastāvdaļa: aktieri, skolotāji, sabiedrisko mediju darbinieki, žurnālisti, juristi, 
arī politiķi.

UDK	 808.55(075.8)+792.028.3(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112030
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110452
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110546
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Kopkataloga Id: 001110549
Teātra režija. Pieredze un uzdevumi : metodiskais materiāls / sastādītājs, redak-
tors un ievada autors Elmārs Seņkovs ; literārā redaktore Kitija Balcare ; dizains: 
Dita Miska. — [Rīga] : Latvijas Kultūras akadēmija, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(59 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 2,00 MB. — (Teātris: teorija, prakse, pieredze, 
ISSN 2592-9011 ; 4. krājums). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — Fotogrāfi: Mārcis Gaujenietis, Kristaps Kalns, Aija Melbārde, Edgars 
Pohevičs, Valters Sīlis. — Ziņas par autoriem: [55.-58.] lp. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās.

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājums ir veltīts teātra režijai, un tajā savā pieredzē dalās Latvijas 
Kultūras akadēmijas Skatuves mākslas katedras profesori, docenti, arī režisori (Latvijas Kultūras 
akadēmijas absolventi). Skatuves mākslas katedra vienmēr ir lepojusies ar personībām, kuras 
sevi netaupa arī pedagoģiskā praksē. Tieši teātra pedagoģija liek pārdomāt, noformulēt, reizēm 
pārformulēt un nodot zināšanas, pieredzi un instrumentus jauniem profesionāļiem. Kas ir režija? 
Vai tiešām tas ir mīts, ka režiju nevar iemācīties?

UDK	 792.027.2(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110549
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001113734
Puiupo, Ivo. Synapses / Ivo Puiupo ; edited by Marcos Farrajota and David Schil-
ter. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2022. — 106, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (kuš! 
mono ; 9). — ISBN 978-9934-581-59-5 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001112841
Makdonalds, Eds. Melnspārnis / Eds Makdonalds ; no angļu valodas tulko-
jusi Santa Andersone ; redaktore Kristīne Zute. — Rīga : Prometejs, [2022]. — 
350 lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Blackwing. — ISBN 978-9934-553-47-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas ir skarbs stāsts par kāda vīra izmisīgo cīņu par izdzīvošanu, pretojoties 
paša tumšajam liktenim… Zem nemitīgi vaidošām debesīm, zem citu pasauļu mēnešiem plešas 
Postaža — milzīgs un biedējošs tuksnesis, kur neiestājas nakts, kur nomirt ir viegli un var sa-
stapties ar saviem briesmīgākajiem murgiem. Postažu radījuši cilvēki pēdējā karā ar dzelmes 
karaļiem — noslēpumainiem un nežēlīgiem radījumiem. Raihalts Galherovs Postažas putekļus 
elpo jau divdesmit gadu, viņa vienība medī briesmoņus un tos, kuri no tukšaines atgriezušies 
citādi. Saņemot uzdevumu pavadīt aristokrāti uz pierobežas cietoksni, Galherovs tiek iepīts sa-
zvērestību tīklā, kas draud iznīcināt civilizēto pasauli ap Postažu, kompromitējot cilvēku vienīgo 
ieroci pret dzelmes karaļiem.

UDK	 821.111-312.9

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001111445
Bosa, Geila. Visa radība gaida : jaunā sākuma noslēpums / Geila Bosa ; ilustrējis 
Deivids G. Kleins ; redaktore Elīna Vendija Rībena ; tulkojums latviešu valodā: 
Anda Feščenko, Iļja Feščenko. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 86, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: All Creation Waits: the Advent Mystery of 
New Beginnings. — ISBN 978-9934-31-393-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autore atgādina par Adventa vēstījumu: kad dzīve, kādu mēs to pa-
zīstam, gada beigās aiziet, tās vietā nāk jauna, un līdz ar to — jauns sākums. Apdziestot gaismai 
un iestājoties salam, ir ļoti svarīgi sevī saglabāt apziņu, ka nakts nav mūžīga un siltums reiz at-
griezīsies. Dzīvniekiem tas izdodas dabiski, tāpēc stāstos par viņu gaitām var rast veidu, kā stā-
ties pretī savām bailēm no tumsas un aukstuma.

UDK	 821.111(73)-34

Kopkataloga Id: 001112839
Eliots, T. S. Dzejas izlase / T.S. Eliots ; sastādītāji un redaktori: Ieva Lešinska, 
Kārlis Vērdiņš ; literārais redaktors Raimonds Ķirķis ; dizains: Armands Zelčs ; 
no angļu valodas atdzejojuši: Vizma Belševica, Ieva Lešinska, Kārlis Vērdiņš ; ko-
mentāri: Kārlis Vērdiņš. — Rīga : Neputns, [2022]. — 175 lpp. : portrets ; 20 cm. — 
Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 172.-
175. lpp. — ISBN 978-9934-601-55-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Eliota darbi ietekmējuši un turpina ietekmēt gan literatūru, gan tēlotājmāks-
lu, gan kino. Jau pirmajos Eliota dzejoļos lasītāji manīja jaunu, spēcīgu un neparastu balsi, kura 
atšķirībā no daudziem citiem modernistiem, tiecās nevis radikāli nošķirties no iepriekšējo paau-
džu radītā, bet gan turpināt tradīciju ar svaigiem līdzekļiem — vienā dzejolī sapludinot dažādus 
valodas slāņus, stilus un laikmetus, bet tajā pašā laikā izmantojot arī angļu dzejas tradicionālos 
elementus. Eliota dzeja izceļas ar ievērojamu citātu, ilūziju un parafrāžu klātbūtni.

UDK	 821.111(73)-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113734
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111445
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112839
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Kopkataloga Id: 001112844
Herberts, Frenks. Kāpa : romāns / Frenks Herberts ; no angļu valodas tulko-
jis Vilis Kasims ; redaktore Ilze Jansone ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. — Rīga : 
Prometejs, [2022]. — 685, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Dune. — ISBN 
978-9934-553-46-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Frenka Herberta meistardarbs — žanra klasika un viens no visu laiku pārdo-
tākajiem fantastikas romāniem. „Kāpa” ir apbrīnojams piedzīvojumu un garīgu meklējumu, da-
bas aizsardzības un politikas tēmu apvienojums, kas ieguva pirmo Nebulas balvu, kļuva par Hugo 
balvas laureātu un ielika pamatus neapšaubāmi iespaidīgākajam zinātniskās fantastikas eposam.

UDK	 821.111(73)-311.9

821.111(94)  Austrāliešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 001112995
Robertss, Gregorijs Deivids. Garīguma ceļš / Gregorijs Deivids Robertss ; no 
angļu valodas tulkojis Aleksandrs Ruģēns ; redaktore Marta Ābele. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2023]. — 199, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
The Spiritual Path. — ISBN 978-9934-31-084-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaules slavu ieguvušo romānu „Šāntarāms” un „Kalna ēna” autors Grego-
rijs Deivids Robertss stāsta par garīguma meklējumiem un atklāj savus pārdzīvojumus un gūtās 
mācības. Balstoties uz rūpīgi izstrādātu loģisku argumentu sistēmu un smeļoties spēku senās 
tradīcijās un gadiem ilgās mācībās pie garīgā skolotāja, autors sper pirmos soļus garīguma ceļā. 
Šī ir ļoti personiska Robertsa grāmata, kas vēsta par intīmu pieredzi, kurā izgaismojas centieni 
rast saikni ar garīgo realitāti.

UDK	 821.111(94)-94+130.122

821.113.4  Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001111978
Andersens, Hanss Kristians. Sniega karaliene / Hanss Kristians Andersens ; 
Oleksija Čerepanova ilustrācijas ; tulkojusi Diāna Romanoviča ; redaktore Oļesja 
Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 62, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
Ilustrācijas no ukraiņu izdevuma: Снігова Королева. — Oriģinālnosaukums: 
Snedronningen. — ISBN 978-9934-31-423-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas galvenā varone ir nevis Sniega karaliene, bet gan maza meitenīte, 
vārdā Gerda. Ar labestību un pašaizliedzību viņa uzvar sniega valstības pavēlnieci un atbrīvo no 
ļaunas burvestības savu draugu Kaju. Šī pasaka stāsta par to, ka cilvēks var pārvarēt jebkādas 
grūtības, ja vien viņa sirdī mīt mīlestība.

UDK	 821.113.4-343+821.113.4-93-32

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001114569
Pereks, Žoržs. Cilvēks, kas guļ : romāns / Žoržs Pereks ; no franču valodas tul-
kojusi Gita Grīnberga ; literārais konsultants Dens Dimiņš ; mākslinieks Aldis 
Aleks. — [Rīga] : Omnia mea, [2022]. — 134 lpp. : ilustrācija ; 20 cm. — Resurss 
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: Un 
homme qui dort. — ISBN 978-9934-8856-4-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Žorža Pereka romāns, kas sarakstīts vēl pirms Oulipo perioda un publicēts 
1968. gada revolucionāro notikumu priekšvakarā, ir meditācija par dīkstāvi, etīde par tukšumu, 
savdabīga atsvešināšanās hronika, kas vēstī par pakāpenisku aiziešanu no cilvēkiem un lietām.

UDK	 821.133.1-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112844
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112995
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111978
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114569
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821.134.2  Spāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001114138
Vilass, Manuels. Prieks : romāns / Manuels Vilass ; no spāņu valodas tulkojis 
Edvīns Raups ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Margita Kras-
nā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 365, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Alegría. — ISBN 978-9934-31-041-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jaunākā romāna galvu reibinošie panākumi aizveduši tā varoni ceļojumā pa 
pasauli. Ceļojumā viņam ir divas sejas: publiskā, kuru varonis uzliek, kad tiekas ar lasītājiem, un 
intīmā, kuru viņš uzliek ikreiz, kad paliek viens, lai atkal un atkal meklētu patiesību. Patiesību, 
kurā jāatrod gaisma pēc vecāku nāves, paša šķiršanās un kopdzīvē ar jaunu sievu, tajā dzīvē, 
kurā viņa bērni kļūst par stūrakmeņiem, virs kuriem sagriežas virpulī neatliekama vajadzība pēc 
prieka. Romānā, kas atrodas pa vidu starp grēksūdzi un autofikciju, autors piedāvā stāstu, kas, 
izlauzies no pagātnes, traucas pretī tam, kas vēl nav noticis.

UDK	 821.134.2-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001114055
Andrējeva, Tatjana. dzeja / Tatjana Andrējeva ; vāka mākslinieciskais nofor-
mējums: Aija Pastare. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2022]. — 54, [1] lpp. ; 
22 cm. — Teksts krievu valodā, grāmatas noformējums latviešu valodā. — ISBN 
978-9934-596-24-7 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 001114097
Žuravļovs, Sergejs. Liepziedu medus, bišu inde : dzeja / Sergejs Žuravļovs, dze-
ja, noformējums, redakcija. — Bauska : Pūces grāmatu apgāds, 2022. — 16 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)=174

Kopkataloga Id: 001112971
Журавлёв, Сергей. Три грани Кургана Дружбы. Памятники и фашизм : сти-
хи, эссе / Сергей Журавлёв. — Рига : Родина, [2022]. — 28 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — Teksts krievu valodā, daži dzejoļi angļu un latviešu valodā.
UDK	 821.161.1-1(474.3)+821.161.1-4(474.3)

821.161.2  Ukraiņu literatūra

Kopkataloga Id: 001114014
Horiha Zerņa, Tamāra. Meitiņa : romāns / Tamāra Horiha Zerņa ; no ukraiņu 
valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša 
vāka dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 252, [3] lpp. ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Доця. — ISBN 978-9934-595-75-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir par mīlestību, lai arī tajā nav neviena vārda, kas sāktos ar „mīl…”. 
Un tā ir par maģiju — nevis to glīto, no televizoru ekrāniem tirgoto, bet gan par īstu maģiju, kas 
nāk no dzimtas un saknēm, kad tu ar galvu pa priekšu ienirsti Aizmūžu Okeānā un iznirsti no tā 
ar zivi zobos. Un vēl — par drosmi. Par drosmi atrast savējo, pazīt to, ieķerties ar rokām un kājām 
un nevienam neatdot. Savas mājas, savu dzimteni, savu sirdi, savas tiesības staigāt ar augsti pa-
celtu galvu. Soli pa solim lasītājs vēro sējēju pārdzimstam cīnītājā. Šī grāmata uz visiem laikiem 
mainīja tās sarakstītāju un mainīs katru, kurš to izlasīs.

UDK	 821.161.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114138
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114055
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114097
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112971
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114014
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Kopkataloga Id: 001111942
Volhovska, Anastasija. Melleņu lācis : sapņotāju kalendārs / Anastasija Vol-
hovska ; ilustrējusi Jana Fefelova ; no ukraiņu valodas tulkojusi Inga Karlsber-
ga ; literārā redaktore Māra Poļakova. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 59, 
[4] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — Oriģinālnosaukums: Афиновий ведмедик: календар мрійників. — 
ISBN 978-9984-23-938-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ja labi pacenšas, ik dienu var pārvērst svētkos. Melleņu lācis ar prieku kļūs 
par jūsu labāko draugu un atgādinās, ka garastāvokli uzlabo gan šļūkšana no slidkalniņa, gan 
krāsaina varavīksne debesīs, gan grāmata — atliek tikai to atvērt, un sākas brīnumi… Melleņu 
lācis dāvā visiem sapņotājiem šo kalendāru, kas ļaus piepildīt ikdienu ar interesantām nodar-
bēm, radīs gaišu noskaņojumu un arī atklās noslēpumus. Piemēram, kurā dienā vislabāk stāstīt 
pasakas par pīlēm vai pētīt leduspuķes, kādu džemperi vilkt mugurā Oranžā noskaņojuma dienā, 
kā pareizi sasaukt mājup gājputnus un ko darīt Īkšķu virpināšanas dienā?

UDK	 821.161.2-93-32

821.163.6  Slovēņu literatūra

Kopkataloga Id: 001111947
Mlakara Črniča, Ida. Tepat kaimiņos dzīvo meitene / Ida Mlakara Črniča ; [ilus-
trācijas]: Peters Škerls ; no slovēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena ; literārā 
konsultante Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 27 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Tu blizu živi deklica. — ISBN 
978-9984-23-939-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tepat kaimiņos dzīvo meitene, kura nav tāda kā mēs. Viņai nav blondu cirtu, 
nav skaistas kleitas un rožaina ponija. Viņa nemaz nelīdzinās princesei. Neviens ar viņu negrib 
runāties un spēlēties, neviens viņu neaicina ciemos, neviens viņu pat lāgā nepamana un neatce-
ras, kā viņu sauc. Viņai nav draugu. Kad septembrī pēc vasaras brīvlaika viņa neatnāk uz skolu, 
nevienu neinteresē, kur viņa ir palikusi. Bet viņas skolas skapītī ir mape ar brīnumskaistiem zī-
mējumiem — vienā viņa uzzīmējusi sevi kā princesi. Un ja nu viņa īstenībā bija princese?

UDK	 821.163.6-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001113051
Aivieksts, Aivars. Šotēva šķavas / Aivars Aivieksts ; ilustrācijas: Solvita Lopatko 
ex Seržāne. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 11 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 978-9934-28-104-4 (brošēts).
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001112983
Akmentiņš, Andris. Laimīgas beigas / Andris Akmentiņš ; redaktors Edvīns 
Raups ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 88, [7] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-595-73-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autors saka: „Tas ir mans jaunākās desmitgades krājums ar meklējumiem 
mežainās pastaigās un radošajās lekcijās kopā ar studentiem, kad dzejas algoritms tiek gan vei-
dots, gan piemānīts. Te savijas globālais ar vietējo, dzejproza ar liriku, dzīvība spēlējas, valodas 
plaisās uzsaucot tuk tuk brīvā, un laime turpinās arī pēc tam, kad izslēdzas TV kameras. Var lasīt 
arī kā piemiņas un pateicības grāmatu jaukiem, dzīvē satiktiem cilvēkiem, pieņemot savu un civi-
lizācijas vecumu un nolemtību, kamēr tas vēl izdodas saulaini”.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111947
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113051
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112983


Latvijas jaunākās grāmatas 2023 Nr. 1, 1.–15. janvāris

35

Kopkataloga Id: 001114064
Ančevskis, Ģirts. Ceļā satiktās līdzības / Ģirts Ančevskis ; māksliniece Zane Mu-
kāne ; redaktores: Silvija Bautre, Ieva Ančevska. — Atkārtots un papildināts iz-
devums. — [Saldus novads] : [Ģirts Ančevskis], [2022]. — 150 lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-23-764-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šīs līdzības viegli un saprotami atklāj pasaules esamības noslēpumus. Autors 
spēj ar burvīgu vieglumu paskatīties uz eksistenciāliem jautājumiem. Tie atklājas kā pašsapro-
tami. Šīs līdzības ir kā fraktāļi — katra līdzība atspoguļo Lielo Esību. Tās ir kā hologrammas, kur 
katra atsevišķā ar savu mazo gudrību ietver visu Lielo Viedumu.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001112992
Andersone, Džena. Sainis : stāsti / Džena Andersone ; redaktore Daina Grūbe ; 
autores vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 507, [2] lpp. ; 21 cm. — 
Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-31-
260-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pie lasītājiem dodas rakstnieces otrā grāmata „Sainis”, kurā iekļautie skarbie, 
neparastie stāsti vēsta par cilvēka identitātes, sava „es” meklējumiem saistībā ar vainas apziņu, 
pienākumu nastu un to slogu, ko mums uzliek pašu izvēlētas vai citu piemērotas katra indivīda 
sociālās lomas sabiedrībā. Sainis — tā ir nasta, ko cilvēks nes līdzi visu savu dzīvi, bieži vien pats 
neapzinoties, kas viņam to uzlicis, kāpēc un uz kurieni viņš to stiepj.

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 001113786
Anševics, Gunārs. Mijkrēšļu atspulgi : ar zīmuli caur dzīvi / Gunārs Anševics ; re-
daktore Juta Rozenšteina. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 352 lpp. : fak-
simili, ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — „Pusdullais Pitradznieks”—Uz 1. vāka. — 
ISBN 978-9934-30-071-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Šī nav dzeja arī mūsdienu modernisma dižgaru izpratnē. Dominē reālisms 
un vienkāršība: gandrīz nekas nav jāuzmin, viss ir saprotams. Šī grāmata domāta interesējošām 
personām diezgan šauram lasītāju lokam: radiniekiem, tuviniekiem, draugiem, varbūt vēl kādam. 
Priekš manis viss šis ir sirdij mīļš eksperimentāls vaļasprieks, kas galvenokārt balstīts uz ne-
samākslotības, visiem saprotamas valodas un vienkāršotības pamatiem”, saka Gunārs Anševics. 
Interesanti un neparasti, ka „Pastāstu palasīšanai” veido 1053 vārdi, kas visi sākas ar burtu „p”.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001113055
Ābeltiņa, Dace. Uz dvēseles stīgas : dzeja / Dace Ābeltiņa ; vāka izstrāde: Dace 
Junemane. — [Ķekavas novads] : Domu pērles, [2022]. — 195, [9] lpp. : ilustrācija ; 
19 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934280856. — 
ISBN 978-9934-28-084-9 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001113797
Bērziņa, Ingrīda. Vistu saimes noslēpumi / Ingrīda Bērziņa ; māksliniece Evelī-
na Priedīte ; redaktore un sastādītāja Agnese Piļāne. — [Rīga] : Ezerrozes grāma-
tas, [2022]. — 71, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-30-070-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Klusajā un mierpilnajā tumsiņā kūtiņas iemītnieki dusēja un izbaudīja nakts-
mieru. Reizēm kāds skaļi iekrācās un tad, nedaudz ieklepojies, apklusa. Reizēm dīvaina čabinā-
šanās un grabināšanās atčaukstēja no kāda kakta, bet dažreiz klusa, noslēpumaina ķiķināšana 
lika iemītniekiem pavērt acis, bet apkārtklejojošā tumsa tās ātri aizspieda ciet, jo ko nu tumsā 
saredzēsi.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114064
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112992
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113786
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113055
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113797
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Kopkataloga Id: 001113067
Cauri ziedošām pļavām ejot : dzejas izlase / Līga Andronova, Austra Ālmane, Ai-
vita Ārniece, Gunta Babra, Helga Beks [un vēl 32 autori]. — Limbažu novads : 
Domu pērles, [2022]. — 197, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Autori arī: Dace Belte, 
Ilga Bernica, Vilnis Birgers, Guna Bulīga, Andra Gaigala, Sandra Gerca, Skaidrīte 
Griga (Liepiņa), Ligita Grosmane, Valters Grosmanis, Biruta Irbe, Dace Junemane, 
Rihards Kalnmals, Vanda Knipste, Irēna Krastiņa, Dace Kristberga, Inese Krūmi-
ņa, Biruta Laijere, Antoņina Logina, Valdis Neļķe, Anita Orbidāne, Anna Osīte, Ai-
nis Reimanis, Inga Siliņa, Mudīte Spriņģe, Aina Statkus, Ērika Strole, Ilze Šaicāne, 
Signe Šulca, Anita Urča, Velta Voiciša, Inta Zaļuma, Tīna Želve. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934280924. — ISBN 978-9934-28-091-7.
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001112092
Cilvēkspārns : lugu krājums : lugas 9+ un jauniešiem / redaktore Skaidrīte Gu-
gāne ; vāka mākslinieciskais noformējums: Marija Leina ; sastādītāji: Ineta Kona 
(ievadvārdi), Ērika Zirne, Vilnis Rullis, Ināra Andžāne (ievadvārdi), Lelde Stum-
bre, Dzintra Zimaiša, Ieva Kalniņa, Biruta Zujāne ; literārā konsultante, pēcvārda 
autore Biruta Zujāne. — [Rīga] : Biedrība „Dramaturgu asociācija”, 2022. — 261, 
[2] lpp. : ilustrācija, portreti ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitā-
la fonda atbalstu. — Uz vāka: Marijas Leinas glezna „Mēs — karnevāls”, 2022. — 
ISBN 978-9934-9068-1-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas jau ir trešais „Dramaturgu asociācijas” lugu konkursa izdevums, kurā 
ik gadu apkopo nepublicētas latviešu autoru lugas. Jaunais krājums veltīts bērnu un jauniešu 
dramaturģijai, un skolās tai ir liels pieprasījums. Krājumā ir žūrijas izvēlētās 12 lugas, kā arī viena 
jaunieša sarakstīta luga, kas nepiedalījās konkursā.

UDK	 821.174-93-2(082)

Kopkataloga Id: 001113728
Cipruse, Ieva. Visas ikdienas / Ieva Cipruse, teksts, ilustrācijas ; vāka dizains: 
Mārcis Cipruss. — Rīga : Baltic design addiction, [2022]. — 158 lpp. : ilustrācijas ; 
16 cm. — ISBN 978-9934-23-758-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tas ir stāsts par sešu personāžu ikdienu un atmiņu pierakstiem, kuros viņi 
satiekas nesatiekoties. Ja vien uz dzīvi varētu paskatīties tādā plaknē, kur redzam sevi pārvieto-
jamies pa lapu kā karti, būtu interesanti ieraudzīt, cik tuvu viens otram ikdienā paejam garām. Pa 
ielu, sēžoties tramvajos, stāvot vienam aiz otra rindā pie kases vai klaudzinot pa radiatoru, lai virs 
galvas kāds pagrieztu klusāk televizoru. Un, protams, šis ir stāsts par mīlestību. Visādu. Bērnības, 
ikdienas, sevis un citu. Visādas mīlestības. Visādas ikdienas.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001113828
Dorne, Baiba. Caur manu mēnesgaismu : dzejas bilžu grāmata / Baiba Dorne ; 
foto: Aivis Dornis ; datorgrafika: Ginta Filia Solis. — [Tukuma novads] : [Baiba 
Dorne], 2022. — 32 nenumurētas lpp. : fotogrāfijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-23-
762-1 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001114107
Dorne, Baiba. Uguns nakts stāsts / Baiba Dorne ; foto: Aivis Dornis. — [Tukuma 
novads] : Baiba Dorne, [2022]. — 10 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 978-9934-
23-766-9 (brošēts).
UDK	 821.174-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113067
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112092
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113828
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Kopkataloga Id: 001113845
Dunkulis, Zigmārs. Tas viss no sapņiem nācis / Zigmārs Dunkulis. — [Rīga] : 
Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 89 lpp. ; 14 cm. — ISBN 978-9934-30-077-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Mūsos ir mīlestība, ko dot pasaulei. Ja nav ko stāstīt, var aizvērt acis un pa-
sapņot. Sapņos nekas nav aizliegts. Var lidināties virs mākoņiem, var doties ceļojumos…

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001112127
Husare, Edeite. Trusīni vessim reitā pi puiša = We’ll take her to her friend to-
morrow! = Die Häsin kommt morgen zu ihrem Freund / Edeite Husare ; zeimieju-
mi: Vincents Flikigers ; tulkuojums angļu volūdā: Džeids Vils ; tulkuojums vuocu 
volūdā: Nikole Naua ; redaktore Ilze Sperga. — [Augšdaugavas novads] : LgSC, 
2022. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda atbalstu. — Teksts latgaliešu rakstu valodā, angļu un vācu valodā. — 
ISBN 978-9934-9071-5-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti šveiciešu mākslinieka Latgales iedvesmoti zīmējumi un 
tiem veltītie stāsti par Latgali, uzdodot jautājumu, kas reģionā ir tas, kas piesaista cittautiešu 
uzmanību, bet vietējiem liek aizdomāties, kas no šī laika paliks turpmākajam. Grāmatā lasāmie 
stāsti publicēti latgaliski un ar tulkojumiem angļu un vācu valodā.

UDK	 821.174’282-34=030.174’282=112.2+821.174’282-34=030.174’282=111

Kopkataloga Id: 001113015
Klišāns, Valdis. Pieauguša puikas atmiņu klade : Padomijas dzīves ainiņas bez 
pretenzijas uz vēsturi / Valdis Klišāns ; grāmatas dizaina un vāka autors Aigars 
Truhins ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 189, [2] lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti, shēmas ; 27 cm. — Bibliogrāfija: [191.] lpp. — ISBN 
978-9934-31-074-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Mēs, Padomijā dzimušie un augušie, rakstījām atmiņu klades saviem kla-
sesbiedriem un draugiem. Arī šī ir atmiņu klade, tikai rakstīta mūsdienās. Tā nav jāuztver kā 
vēsturnieka veidots PSRS perioda analītisks vērtējums. Centos atainot Padomijā pieredzēto tā 
laika naiva pusaugu puikas un jauna studenta skatījumā. Kas toreiz mums interesēja? Tramvaji, 
automobiļi, kuģīši, un laivas, indiāņi, hokejs, kožlenes, magnetofoni, kā arī dažāda veida deficīts 
un aizliegtie augļi, kino, televīzija un grāmatas”, saka autors.

UDK	 821.174-94+316.728(47+57)

Kopkataloga Id: 001112095
Liepdruviete, Līvija. Laimes laiks / Līvija Liepdruviete ; autores redakcijā. — 
Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. — 74 lpp. ; 20 cm. — ISBN 
978-9984-29-363-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Laiks izmaina visu: atsijā sīkumus, niekus, izvērtē draugus, maldu domas 
un cerības liekas. Dzejniece raksta gan latviski, gan latgaliski. Viņas radošais veikums apkopots 
vairākos dzejoļu krājumos, presē un kopkrājumos.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001114140
Lukšo-Ražinska, Elizabete. Lapsas dzimšanas diena / Elizabete Lukšo-Ražin-
ska ; māksliniece Aiva Žūriņa. — [Rīga] : Ausma Media, 2022. — 12 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 15×21 cm. — ISBN 978-9934-9147-0-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir jau trešā grāmatiņa Lapsas kartona bilžu grāmatu sērijā. Sirsnīgā grā-
mata ar skaistajām ilustrācijām un bērnu iemīļotās varones Lapsas piedzīvojumiem saistīs kā 
lielākos, tā arī pašus mazākos lasītājus. Grāmata ik vakaru būs lielisks palīgs vecākiem, lai kopā 
ar Tutas draudzeni Lapsu čučēt noliktu savu mazuli. Tāpat biezās kartona lapas un izteiksmīgie 
akvareļu zīmējumi ļaus Lapsas pirms miedziņa stāstu atklāt arī bērnam patstāvīgi — bez vecāku 
palīdzības.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113845
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112127
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113015
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112095
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114140
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Kopkataloga Id: 001113007
Medne, Gunta. Oto visu grib darīt pats! / Gunta Medne ; māksliniece Alise 
Landsberga ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 26 ne-
numurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Oto aug liels / Gunta Medne ; [pirmā 
grāmata]). — ISBN 978-9934-0-9558-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Visvairāk Oto patīk visu darīt pašam. Tad viņš saka: „Es Pats!” Bet dažreiz 
mamma un tētis par to nemaz nepriecājas. Ko iesākt? Varbūt ir vēl kāds veids, kā iemācīties darīt 
lielas lietas? „Es pats” periods ir lielisks brīdis, kad bērns mācās kļūt patstāvīgs, tomēr tas var būt 
arī ļoti izaicinoši. Grāmata atklāj, kā šo laiku piedzīvot mierpilnāk. Tā ir pirmā grāmata sērijā „Oto 
aug liels”. Katra grāmata atspoguļos kādu nozīmīgu aspektu bērna attīstībā.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001113998
Neibarts, Aivars. Rūķības : dzejoļi un pasakas / Aivars Neibarts ; sastādījusi 
Sarmīte Neibarte ; Signes Ērmanes ilustrācijas ; literārais redaktors Aivars Ei-
purs. — [Rīga] : Baltais valis, [2022]. — 28, [3] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm + pieli-
kums (apsveikumu kartiņa). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — Aploksne ar kartiņu ielīmēta uz 3. vāka. — ISBN 978-9934-9050-8-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aivara Neibarta krājumā „Rūķības” lasītājus priecēs jestrie un nebēdnīgie 
dzejoļi no krājuma „Rūķis kā jau rūķis”, kā arī vēl nepublicētās Neibarta rūķu pasakas. Dzejoļi un 
pasakas domātas lasīšanai „īsļaužiem”, kā autors dēvēja bērnus. Katrs sacerējums uzbur paradok-
siem un brīnumiem pilnu pasauli, kurā rūķis audzē konfekšu koku, gatavo rausi no miega, salāpa 
piedurkni vecenītei Pasaulei un ievīsta koku saknes lapu zeķītēs. Darbus caurauž sirsnības pilns 
vēstījums par rūķu pieskatītajiem dzīvniekiem, kokiem, bērniem un mistiskajiem radījumiem.

UDK	 821.174-93-1+821.174-93-343

Kopkataloga Id: 001113056
Nostaļģija / Agnese Dobroze, Andra Nora Davidone, Anita Orbidāne, Baiba Ma-
suleviča, Betija Berga [un vēl 22 autori] ; Birutas Čaunānes ilustrācijas. — Lim-
bažu novads : Domu pērles, [2022]. — 159, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Autori 
arī: Biruta Čaunāne, Biruta Kāpostiņa, Edmunds Paeglis, Elita Ieva Puķe, Elīza Pu-
ķāne, Ginta Eisaka, Gunta Babra, Gunta Grietēna, Ieva Puzirevska, Ilze Gromova, 
Inese Krūmiņa, Inga Stromane, Jānis Lauva, Ligita Grosmane, Ligita Ludženiece, 
Liliāna Kalve, Ņina Vasiļjeva, Olga Pāvulsone, Paula Sniedze Ķeizare, Rutta Jero-
māne, Sandra Gerca, Signe Šulca. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma 
ISBN 9789934280986. — ISBN 978-9934-28-097-9 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001113050
Pabērza-Ezera, Līga. Maldugunis un revolūcijas : romāns / Līga Ezera. — [Ķe-
kavas novads] : Domu pērles, [2022]. — 308 lpp. ; 19 cm. — Turpinājums sērijas 
„Nakts sarkanā triloģija” romāniem. — ISBN 978-9934-28-093-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Maldugunis un revolūcijas” ir turpinājums „Nakts sarkanajai triloģijai”. Grā-
matu var uztvert arī atsevišķi, taču lasīšanas pieredze būs atšķirīga, vairāk līdzinoties maldugu-
nīm nekā revolūcijām.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001113792
Pastare, Agnese. Atstumtā uguns : jauniešu romāns / Agnese Pastare ; redakto-
re Iveta Reinsone ; vāka dizains: Ilvija Dīcmane. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 
[2022].

II [2.] daļa, Pazaudētā cerība. — 207, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-30-
074-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc satraucošajiem notikumiem Detskā Linda ir atgriezusies savās jaunajās 
mājās Rejlidā. Nemiers un bailes nav pazudušas, tomēr tās ir krietni mazāks traucēklis ikdienā 
nekā savulaik. Tuvojas mācību gada sākums Rejlidas vidusskolā. Linda, apņēmības pilna, pārkāp-
jot pāri uztraukumam, svešajā, vēl neiepazītajā vidē sāk mācīties cīņas mākslu.

UDK	 821.174-93-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113007
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113998
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113056
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113050
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113792
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Kopkataloga Id: 001112094
Praņevskis, Antons. Iekliedzās dzērve tālajās Sibīrijas debesīs : mani bērnības 
un Sibīrijas gadi / Antons Praņevskis ; redaktore Guna Zeltiņa ; vāka zīmējuma 
autore Marija Baiba-Genriha ; vāka mākslinieciskais noformējums: Doku Pauls ; 
pēcvārds: Arnolds Praņevskis. — Cēsis : Sava grāmata, 2022. — 391 lpp. : ilustrā-
cijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-604-92-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir autora atmiņu stāsts par savu un ģimenes izdzīvošanu mūsu tau-
tas sarežģītākajā vēstures posmā gan Latvijā, gan Sibīrijā. Tā ir grāmata par izietiem deviņiem 
Dantes elles lokiem un reizē apliecinājums gara nesalaužamībai. Grāmata atklāj ar veselo saprātu 
neaptveramu, drausmīgu nežēlību pret izsūtītajiem, bet reizē parāda arī viņu izturību, morālo 
spēku un dzimtenes mīlestību.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 001112827
Puče, Armands. Ar baltiem cimdiem jeb Artura Nagliņa brīnišķīgie piedzī-
vojumi / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars 
Švanks. — [Rīga] : [Armands Puče] sadarbībā ar izdevniecību „Zanes grāmata”, 
2022. — 213, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-9284-3-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad apzina un saprot, kas patiesībā notika ar Raini, viņam dzīvam esot, ir 
diezgan viegli izskaidrot to spēli, kurā vēlāk tika ierauta Latvija, sākot ar okupāciju un turpinot 
līdz pat šodienai… Šī radītā sistēma un rafinētie algoritmi ir jāmaina, un tas nozīmē, ka mums ir 
jāmaina arī attieksme pret vienu no izcilākajiem latviešiem. Reti kad var teikt, ka cilvēkam pa-
veicies, ka viņš nomiris īstajā laikā. Rainim ir paveicies, jo viņš tika gatavots ļoti riebīgai misijai, 
kas nekādi nesaistījās ar Latvijas suverenitāti. Ja būtu dzīvs, Pliekšāns četrdesmitajā brauktu uz 
Maskavu un pirmajā rindā stāvētu uz ceļiem krievu priekšā, lai atdotu komunistiem mūsu valsti. 
Citu variantu dzejniekam nemaz nebūtu — to šī grāmata skaidri atklāj.

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 001113054
Rimša, Veneranda. Atklāsmes / Veneranda Rimša. — [Ķekavas novads] : Domu 
Pērles, 2022. — 130 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-28-094-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejoļu krājuma nosaukums ir „Atklāsme”. Tas tāpēc, ka dzīvē ir daudz da-
žādu situāciju. Caur tām var ieraudzīt lietas kā caur daudzšķautnainu prizmu. Skatoties no dažā-
diem skatu punktiem caur šo prizmu, katru reizi lietas var saredzēt savādāk. Tā rodas atklāsme 
par visu, kas notiek ar mums.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001113010
Rubīna lapsas medības / Evija Zandberga, Dace Znotiņa ; Artūra Bērziņa vāka 
dizains ; redaktore Santa Brauča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 509, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-31-340-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Fotomākslas studente Aura ir šķietami parasta meitene. Ieradusies Londonā, 
lai meklētu pazudušo vectēvu, viņa nejauši sastop modeli Rafaelu. Arī puisim piemīt savs noslē-
pums, turklāt viņam ir dots īpašs uzdevums, kura neizpildes gadījumā sekas būs postošas. Kā 
var palīdzēt viena vienīga asara? Vai jūtas ir vērtējamas augstāk par pienākumu? Kāda loma ir 
rubīna lapsai, un vai to izdosies nomedīt? Atbildes Aura un Rafaels pūlēsies atrast gan pilsētas 
ielās, parkos un baznīcu drupās, gan bezpajumtnieku mitekļos un pamestos metro tuneļos. Viņi 
nezina, kurp aizvedīs šis ceļš un ka tajā nāksies gan piedzīvot kļūdas un vilšanos, gan iepazīt 
draudzību un mīlestību.

UDK	 821.174-312.9

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112094
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Kopkataloga Id: 001113058
Satikšanās / Aigars Jaundžeikars, Aija Brice-Berga, Diāna Tropa, Elga Svilo, Ilga 
Martinova [un vēl 20 autori] ; Daces Grāves ilustrācija. — Limbažu novads : Domu 
Pērles, [2022]. — 200 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Autori arī: Ineta Freimane, Inga 
Girgina, Inga Stromane, Ingūna Rozenberga, Inita Kolkovska, Jānis Smans, Karīna 
Helfrehte, Laine Sviķe, Līga Gile, Liliāna Kalve, Linda Čemodānova, Maira Dzērve, 
Māra Irbe, Māra Lazdiņa, Mārīte Ķūrēna, Mikus Rotavots, Paula Undīne Rožinska, 
Rita Bobkova, Sapņotāja, Valda Štāle. — ISBN 978-9934-28-096-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Satikties ar sevi, savām domām… Ar gadalaikiem, ar putniem, ar sauli katru 
rītu. Un lietus lāses pieskāriens kā skūpsts no pērkona, kas, prom ejot, pamalē nogrand, kā durvis 
aiz sevis aizverot.

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001113060
Stikiņa, Lilita. Es esmu tāda, kāda esmu! / Lilita Stikiņa. — [Ķekavas novads] : 
Domu pērles, [2022]. — 43 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 19 cm. — ISBN 978-9934-
28-089-4 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001113117
Talia, Baiba. Desmit Ēģiptes sodības : visam savs laiks… / Baiba Talia ; vāka māk-
slinieciskais noformējums: BiNi. — [Līvānu novads] : [Aija Pastare], [2021]. — 
134, [1] lpp. ; 21 cm. — Virstitulā: Ar cieņu pret cilvēku. — ISBN 978-9934-596-17-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ticīgs ebrejs un kristiešu sludinātāja, neparastas situācijas rosināti, mācās 
veidot savstarpēju dialogu. Šis stāsts ir par satikšanos. Ar sevi, ar Dievu un ar cilvēku līdzās. 
Paralēli desmit Ēģiptes sodību skaidrojumiem, risinās spraigi notikumi: atklājas pagātnes noslē-
pumi, tiek pārbaudīta draudzība, pārvērtēti ticības un mīlestības jēdzieni. Šajā stāstā nav „labo” 
un „slikto”. Ir cilvēki — sarežģīti, skaisti, vāji, stipri.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001113070
Tomiņa, Anna. Rītausmas klusumā : dzeja / Anna Tomiņa ; ilustrācija: Dace Grā-
ve. — [Ķekavas novads] : Domu Pērles, [2022]. — 242 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-28-095-5 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001112987
Zelda. Stāstiņi visiem pieaugušajiem / Zelda ; grāmatas un vāka ilustrāciju auto-
re Misha ; redaktore Elīna Vēja ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; grāmatas di-
zaina autore Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 238, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-31-432-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai grāmata domāta tikai auditorijai 40+? Nē, tā der ikvienam, kuram piemīt 
humora izjūta, prāts un ticība, ka brīnumi notiek. Ap 40 gadiem daudziem ir lūzums, un te neva-
jag uzreiz lietot nekādas klišejas par vecuma krīzēm — tā vienkārši notiek, un viss. Ir svarīgi, lai 
tad pa rokai būtu humora izjūta, kas piemīt grāmatas varonei. Viņas dzīves epizodes cita pēc citas 
taisa virāžas, kurās izdzīvot un saglabāt veselu saprātu spēj tikai tāda sieviete, kurai ir pašcieņa 
un raiba dzīves pieredze, kas beigu beigās vien nostiprina pārliecību, ka arī slikti notikumi veido 
labas atmiņas, ja vien tos pareizi uztver.

UDK	 821.174-34+821.174-993

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113058
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113060
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113117
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113070
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112987
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Kopkataloga Id: 001113065
Ziemas svētki / Ainis Reimanis, Andra Nora Davidsone, Arkādijs Mihailovs, Bai-
ba Masuleviča, Betija Berga [un vēl 17 autori] ; Daces Grāves ilustrācija. — Limba-
žu novads : Domu Pērles, [2022]. — 141, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Autori arī: 
Biruta Seškēna, Dace Junemane, Edmunds Paeglis, Elita Ieva Puķe, Gunta Barba, 
Helga Beks, Ilze Gromova, Ingūna Rozenberga, Liliāna Kalve, Maija Eglīte, Marta 
Ciema, Rita Bobkova, Sarmīte Ratiņa, Signe Šulca, Vanda Knipste, Vēsma Matevi-
ča, Zaiga Gobiņa. — ISBN 978-9934-28-100-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ziema kā svētki! Kāpēc gan ne!? Tie nav tikai svētki decembrī, kad cep pi-
parkūkas un eglītē mirgo gaismiņas. Tas ir klusums dabā. Kad sprēgā lauks, zem kājām gurkst 
sniegs un atskan klusumā. Klusumā, kas ved pie sevis. Tas ir pārdomu laiks, atpūta un prieki, un 
gadu mija…

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001112936
Zīme, Zintis. Ceļu līkumi, gali un negali : dažādu paveidu dzejdarbu izlase (agrāk 
publicētie un nepublicētie teksti) / Zintis Zīme ; Vidagas Grīnbergas ilustrācijas ; 
izlasi sastādījis Imants Tuņķelis ; redaktore Ilze Jaunozoliņa ; Raivja Zamber-
ga dizains (sadarbībā ar Vidagu Grīnbergu). — [Cēsu novads] : Celtnes apgāds, 
2022. — 120 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Atdzejojumi no krievu, ukraiņu, baltkrie-
vu, vācu un angļu valodas. — ISBN 978-9934-23-658-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti Zinta Zīmes dzejdarbi un atdzejojumi, un dažu autoru rak-
sturojumi.

UDK	 821.174-1

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 001112997
Kinnunens, Tommi. Nožēlu neizteica : ceļa romāns / Tommi Kinnunens ; no 
somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; tulkotājas redakcijā ; Natālijas Kuga-
jevskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 319, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Vāku iekšlapas noformētas kā kartes. — Oriģinālnosaukums: Ei kertonut katu-
vansa. — ISBN 978-9934-31-346-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Drošībā viņas bija tikai iedamas, un tomēr šķita, ka ik solis ved tuvāk iznī-
cībai.” 1945. gada agrā pavasarī no gūstekņu nometnes Norvēģijā cauri nodedzinātajai Lapzemei 
uz mājām iet piecas somietes, kas, vāciešiem atkāpjoties no Somijas, aizgājušas tiem līdzi. Otrais 
Pasaules karš rit uz galu, un tas, kas vēl nesen ticis atzīts par labu, nu jau ir pārkāpums un grēks. 
Kādas miera laikā izskatās izvēles, kas izdarītas ārkārtas laikā? Kāda ir atgriešanās, ja nav skaid-
rības par to, kas sagaida?

UDK	 821.511.111-31

82-93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 001111926
Ledus sirds ; Ledus sirds II : kino stāsti / [adaptējušas]: Lisa Marsoli, Susanne 
Francis ; tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story Hou-
se Egmont, [2022]. — 186, [6] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Tulkots no angļu va-
lodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen, Frozen II Movie Storybook. — ISBN 978-
9934-27-202-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti stāsti no filmām „Ledus sirds” un „Ledus sirds II”. Tie vēsta 
par Arendelas karalisti, kuras valdnieku vecākajai meitai Elzai piemīt burvju spējas, kas var sa-
saldēt visu visapkārt. Tas arī nejauši notiek. Elza to ļoti pārdzīvo un aizbēg augstu kalnos. Viņas 
drosmīgā jaunākā māsa Anna kopā ar draugiem dodas viņu meklēt, lai lauztu ledus lāstu. Otrs 
stāsts ir par to, kā karaliene Elza gudri valda savā karalistē. Tomēr Elzu vilina noslēpumaina balss 
un viņa noraizējusies kopā ar draugiem dodas uz ziemeļiem, kur cer izzināt Arendelas noslēpu-
maino pagātni un atklāt sava maģiskā spēka izcelsmi.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113065
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112936
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112997
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111926
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Kopkataloga Id: 001111885
Moss, Stephanie. Dzīvnieku stāsti : septiņi stāsti, katrs savai nedēļas dienai / 
[teksts]: Stephanie Moss ; [ilustrācijas]: Chiara Fiorentino ; tulkojusi Linda Kal-
na ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 48 lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm. — (Lasīsim kopā!). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Animal Stories. — ISBN 978-9934-27-117-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Satiec lielus un mazus dzīvnieciņus šajā jaukajā īso stāstu krājumā! Pievie-
nojies pelītei, kura meklē jaunas mājas, vientuļai pūcītei, kura lūkojas pēc draugiem, slidotājiem 
pingvīniem, kaziņām detektīvēm un daudziem citiem sirsnīgiem tēliem! Atklāj jaunu piedzīvoju-
mu katru nedēļas dienu!

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 001111991
Vinnijs Pūks / tulkojusi Dace Andžāne ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, 
[2022].

Sivēna aizraušanās. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19×23 cm. — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh Mini Book for a 
Toddler. — ISBN 978-9934-27-110-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lasi par Sivēna aizraušanos ar gleznošanu, izjauc attēlus un mēģini tos atkal 
salikt īpašajos lodziņos. Tas ir pavisam viegli, turklāt trenē pirkstu veiklību. Saliec attēlus un 
satiec Vinniju Pūku un viņa draugus!

UDK	 82-93-32+087.5

Kopkataloga Id: 001111952
Zeltmatīte un trīs lāči / ilustrējis Džeimss Ņūmens Grejs ; no angļu valodas tul-
kojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2022]. — 8 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Goldilocks and the Three Bears Fairy. — 
ISBN 978-9984-31-137-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ielūkojies trīs lāču namiņā! Kurā bļodā ir visgaršīgākā putra? Un kurā gultiņā 
ir visērtāk gulēt? Ar fantastiskām 3D uznirstošām ainām katrā lappusē tiek iedzīvināta klasiskā 
pasaka, kas bērniem sagādās lielu prieku.

UDK	 82-93-32+087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111885
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111991
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111952
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

903  Aizvēsture. Aizvēstures liecības, materiālās kultūras 
pieminekļi, senatnes priekšmeti

Kopkataloga Id: 001113019
Arheoloģija un etnogrāfija / zinātniskie redaktori: Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, 
Dr.hist. Antonija Vilcāne ; redakcijas kolēģija: Dr.hist. Valdis Bērziņš, Dr.hist. Gun-
tis Gerhards, Dr.hist. Aija Jansone [un vēl 8 redaktori] ; sastādītāja, ievada autore 
Antonija Vilcāne ; literārās redaktores: Agita Kazakeviča (latviešu valoda), Andra 
Damberga (angļu valoda) ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; LU Latvijas vēstures in-
stitūts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022.

XXXII [32], 2022. — 152 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, plā-
ni ; 30 cm. — (Arheoloģija un etnogrāfija, ISSN 0320-9415 ; XXXII). — Resurss 
sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Redaktori arī: Dr.hist. 
Vitolds Muižnieks, Dr.hist. Gunita Zariņa, Dr.hist. Guntis Zemītis u.c. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi un saturs arī 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-886-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevuma „Arheoloģija un etnogrāfija” 32. laidienā iekļautos oriģinālrakstus 
sagatavojuši vienpadsmit autori, kas pārstāv LU Latvijas vēstures muzeju, Etnogrāfisko brīvda-
bas muzeju un Tērvetes vēstures muzeju. Pētījumi aptver arheoloģijas, bioarheoloģijas un etno-
grāfijas nozari.

UDK	 903(474.3)(082)+391(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 001113885
Arheoloģija un etnogrāfija / zinātniskie redaktori: Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, 
Dr.hist. Antonija Vilcāne ; redakcijas kolēģija: Dr.hist. Valdis Bērziņš, Dr.hist. Gun-
tis Gerhards, Dr.hist. Aija Jansone [un vēl 8 redaktori] ; sastādītāja, ievada autore 
Antonija Vilcāne ; literārās redaktores: Agita Kazakeviča (latviešu valoda), Andra 
Damberga (angļu valoda) ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; LU Latvijas vēstures in-
stitūts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022].

XXXII [32], 2022. — 1 tiešsaistes resurss (155 lp., PDF) : diagrammas, faksimili, 
ilustrācijas, kartes, plāni ; 9,28 MB — (Arheoloģija un etnogrāfija ; XXXII). — 
Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Iespiestā izde-
vuma ISSN 0320-9415. — Redaktori arī: Dr.hist. Vitolds Muižnieks, Dr.hist. Gu-
nita Zariņa, Dr.hist. Guntis Zemītis u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkumi un saturs arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-
18-887-9 (PDF).

UDK	 903(474.3)(082)+391(474.3)(082)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001114079
Cilvēks običnij : piezīmes un atmiņas / sastādītājs un zinātniskais redaktors 
Kaspars Strods ; literārā redaktore Ligija Purinaša ; mākslinieks Raivis Nikola-
jevs ; [ievads]: Kaspars Strods, Ligija Purinaša, Raivis Nikolajevs. — Rēzekne : 
Hronologeja, 2022. — 129 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Resurss sagatavots 
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-9148-0-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata vēsta par kādu vienkāršu cilvēku pagājušā gadsimta 20. gadsimta 
30.-60. gados, kurš, dzīves nogalē, atskatīdamies uz savu mūžu, atmiņu piezīmēs atklāj savu dzīvi, 
ikdienu un sadzīvi, attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un vidi, kolorīti ieskicējot arī politisko un 
sociālekonomisko kontekstu. Lai gan grāmatas veidotājiem autora identitāte ir zināma, tomēr, 
cienot privātumu, viņi nolēmuši to neatklāt, norādot vien iniciāļus — J.S.

UDK	 908(474.384)(093.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113019
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113885
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114079
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts
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Redaktores: Ilva Āķe ilva.ake@lnb.lv
 Rita Dzvinko rita.dzvinko@lnb.lv
Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv

Kopkataloga Id: 001113854
Graudiņš, Einārs. Ogres rajona vēstures liecības / Einārs Graudiņš, teksts un 
foto. — Atkārtots, papildināts izdevums. — Rīga : Autora izdevums, 2022.

I [1.] daļa, Vimpeļi un uzšuves. — 199, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portrets ; 
28 cm. — ISBN 978-9934-23-733-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autors saka: „Vēstures liecības par Ogres novadu sāku krāt jau skolas gados 
nemitīgi papildinot kolekciju… Ogres rajona vēstures izpēte kļuvusi par manu vaļasprieku vai-
rāk kā 40 gadu garumā. Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas padomju periods mūslaiku Latvijas 
historiogrāfijā nesaraujami tiek asociēts ar „tumšajiem krievu okupācijas laikiem”, nolēmu savas 
kolekcijas materiālus apkopot un izdot atsevišķos trijos izdevumos, paralēli aizstāvot doktora 
disertāciju”.

UDK	 908(474.361)(084)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001113738
ASV — drošs patvērums laikā, kad dzimtene okupēta, 1940-1991 (2022 : 
Rīga, Latvija). ASV — drošs patvērums laikā, kad dzimtene okupēta, 1940-
1991 / izstādes katalogs = The USA: a Safe Haven when the Homeland is Occu-
pied, 1940-1991 : exhibition catalogue / teksts: Gints Apals ; redakcijas kolēģi-
ja: Dzintra Bungs, Valters Nollendorfs, Gundega Michele ; izstādes kuratore Aija 
Ventaskraste ; angļu valodas redaktors Pēteris Kalniņš ; Latvijas Okupācijas mu-
zejs. — [Rīga] : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, [2022]. — 31 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, kartes, portreti ; 21×30 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-8919-7-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izstāde atspoguļo ASV īstenoto padomju okupācijas un aneksijas neatzīšanas 
politiku laika posmā no Samnera Velsa deklarācijas parakstīšanas 1940. gada 23. jūlijā līdz prezi-
denta Džordža Buša paziņojumam par pilnvērtīgu diplomātisko attiecību atjaunošanu ar Latviju 
1991. gada 2. septembrī. Izstādes materiāli pievērš apmeklētāju uzmanību starptautiskās politi-
kas norisēm un ASV nemainīgajai pozīcijai Baltijas valstu jautājumā, Amerikas latviešu kopienas 
dzīvei un sūtniecības sekmīgai darbībai ASV.

UDK	 94(73)(=174)(083.824)+327(474.3:73)(083.824)

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=001113854
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113738
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