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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001110572
Cyber-Physical Systems Modelling and Simulation / scientific editors: Nikolas 
Flourentzou, Stella Hadjistassou, Irina Ciornei ; language editor Daina Ostrovska ; 
layout design: Ģirts Semevics. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(240 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,06 MB. — Autori: Nadezh-
da Kunicina, Andrejs Romanovs, Igors Utesevs, Antons Patlins, Anatolijs Zabasta 
u.c. — Bibliogrāfija: 226.-240. lp. — ISBN 978-9934-22-675-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmata paredzēta studentiem, kas specializējas lietišķajā fizikā un 
elektrotehnikā. Tajā sniegts pārskats par aktuālo elektrisko tehnoloģiju un IT elementu datorva-
dību, kā arī izskaidroti to darbības principi. Grāmata sniedz teorētisko pamatojumu un piedāvā 
procesu reālu sistēmu modelēšanai. Sintētiskie modeļi tiek pielietoti attiecīgajās simulācijas pa-
kotnēs un platformās ar mērķi iegūt precīzus datus kiberfiziskās sistēmas analīzei.

UDK	 004.89(075.8)

Kopkataloga Id: 001102619
Hoļms, Jurijs. Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras īstenošana = Imple-
mentation of Geospatial Information Infrastructure : promocijas darbs zinātnes 
doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas, elektronikas, infor-
mācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē / Jurijs Hoļms ; darba vadītājs Dr.sc.
ing. Gatis Vītols ; darba konsultante Dr.sc.ing. Irina Arhipova ; Latvijas Biozinātņu 
un tehnoloģiju universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datoru sistēmu 
katedra. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 121 lp. : ilustrācijas, ta-
bulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 79.-86. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu un krievu valodā.
UDK	 004.78:910.2(043)+004.6:001.103.2(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110572
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001102619
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Kopkataloga Id: 001115742
Hoļms, Jurijs. Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras īstenošana : promocijas 
darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai elektro-
tehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē = Im-
plementation of Geospatial Information Infrastructure : summary of the doctoral 
thesis for the scientific degree doctor of science (Ph.D.) / Jurijs Hoļms ; darba 
zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Gatis Vītols ; darba zinātniskā konsultante Dr.sc.
ing. Irina Arhipova ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.comp. Juris Borzovs, Dr.sc.
ing. Jānis Kaminskis, PhD Mircea Risteiu ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju uni-
versitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. — Jelgava : 
[Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte], 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(84 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,37 MB. — Bibliogrāfija: 76.-84. lp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 004.78:910.2(043)+004.6:001.103.2(043)

Kopkataloga Id: 001102616
Hoļms, Jurijs. Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras īstenošana : promocijas 
darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai elektro-
tehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē = Im-
plementation of Geospatial Information Infrastructure : summary of the doctoral 
thesis for the scientific degree doctor of science (Ph.D.) / Jurijs Hoļms ; darba 
zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Gatis Vītols ; darba zinātniskā konsultante Dr.sc.
ing. Irina Arhipova ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.comp. Juris Borzovs, Dr.sc.
ing. Jānis Kaminskis, PhD Mircea Risteiu ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju uni-
versitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Datoru sistēmu katedra. — Jelgava : 
[Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte], 2022. — 84 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 76.-84. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā.
UDK	 004.78:910.2(043)+004.6:001.103.2(043)

Kopkataloga Id: 001107461
Model-Oriented Control in Intelligent Manufacturing Systems / language edi-
tor Oksana Ivanova ; layout design: Ģirts Semevics. — Riga : RTU Press, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (259 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 8,41 MB. — Au-
tori: Nadezhda Kunicina, Anatolijs Zabasta, Andrejs Romanovs, Jurijs Merkurjevs 
u.c. — Bibliogrāfija: 246.-259. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu 
valodā. — ISBN 978-9934-22-674-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Datormodeļu izmantošana viedās ražošanas sistēmās ir noteicoša pazīme, 
kas nodrošina to kā kiberfizisko sistēmu attīstību. Elektroniskā grāmata ir domāta kā mācību 
līdzeklis datortehnikas nozares maģistrantiem, apgūstot priekšmetus, kas saistīti ar programma-
tūras vadību, ražošanas apstākļu un to vides modelēšanu. E-grāmata var būt noderīga arī speciā-
listiem, kas iesaistīti ražošanas procesu kvalitātes plānošanā un novērtēšanā, kā arī inženieriem, 
kuri darbojas industriālo robotu ražošanas jomā.

UDK	 004.896(075.8)+681.5(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115742
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001102616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107461
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Kopkataloga Id: 001110896
Ozols, Ainārs. Paplašinātās realitātes displejos izmantojama multifokālā šķidro 
kristālu difuzora materiālu, dizaina un ražošanas tehnoloģijas optimizācija : pro-
mocijas darba kopsavilkums fizikas doktora grāda iegūšanai, apakšnozare: mate-
riālu fizika / Ainārs Ozols ; vadītājs Dr.phys. Mārtiņš Rutkis ; recenzenti: Dr.habil.
phys. Juris Purāns, Dr.habil.phys. Māris Knite, Dr.chem. Romaric Massard ; Latvi-
jas Universitāte. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte = Optimization of 
Materials, Design and Production Technology of Multifocal Liquid Crystal Diffus-
er for Augmented Reality Displays : summary of doctoral thesis submitted for the 
degree of doctor of physics, subfield: material physics / Ainārs Ozols ; supervisor 
Dr.phys. Martins Rutkis ; reviewers: Dr.habil.phys. Janis Purans, Dr.habil.phys. 
Maris Knitte, Dr.chem. Romaric Massard ; University of Latvia. Faculty of Physics, 
Mathematics and Optometry. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (95 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,49 MB. — Resursā 
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934188848. — Angļu valodas tekstā 
kļūda: reviewers: Dr.habil.phys. Janis Purans, pareizi jābūt Juris Purans. — Bib-
liogrāfija: 46.-48. lp., 92.-95. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, datnes noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-885-5 (PDF).
UDK	 004.353.254.3(043)+004.9-028.22(043)

02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 001114279
Rekomendācijas Latvijas izdevējdarbības statistikas datu bagātināšanai ar ci-
tiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas datiem / darba grupa: Mārīte Apenīte, Ilva 
Āķe, Emīls Boltris, Ilona Dukure, Ansis Garda, Maira Kreislere, Iveta Kurme, Rita 
Legzdaine, Gunta Lodziņa, Gita Mikuda, Anita Rašmane, Jogita Sauka, Eduards 
Skvireckis, Elza Ungure ; LNB Bibliogrāfijas institūts. — Rīga : LNB Bibliogrā-
fijas institūts, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 
714,33 KB. — Pētījumu finansējusi Latvijas Zinātnes padome, projekts „Latvijas 
atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu”, projekta 
Nr. lzp-2019/1-0365. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 
978-9934-610-29-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Rekomendācijās Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti identificē esošās 
problēmas izdevējdarbības statistikas datu veidošanā — gan esošajās darba plūsmās, gan datu 
kvalitātes un pēc iespējas plašāka datu aptvēruma nodrošināšanā, t.sk. ņemot vērā standartu ISO 
9707 „Informācija un dokumentācija — Statistika par grāmatu, laikrakstu, periodisko izdevumu 
un elektronisko izdevumu izdošanu un izplatīšanu”.

UDK	 025.3(474.3)+655.4(474.3)

030  Vispārīga satura uzziņu literatūra

Kopkataloga Id: 001114149
Bērnu enciklopēdija / Alise Meja Bērmingema ; ilustrāciju autors Žans Klods ; 
no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 127, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 26×26 cm. — 
Rādītājs: 123.-127. lpp. — Oriģinālnosaukums: My First Encyclopedia. — ISBN 
978-9934-31-043-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bērnu enciklopēdijā mazais lasītājs uzzinās daudz aizraujoša par mūsu pla-
nētu un Visumu, par augiem un dzīvniekiem, vēsturi, zinātni, cilvēka ķermeni un sabiedrību. Bēr-
niem tajā būs daudz interesanta, ko izzināt un mācīties. Vecāki, kopā ar bērniem lasot un pētot 
brīnišķīgos attēlus, palīdzot sameklēt nepazīstamos vārdus vārdnīcā grāmatas beigās, padarīs 
lasīšanu saistošāku, veicinās bērna lasīšanas, klausīšanās un komunikācijas prasmju attīstību.

UDK	 (031)-053.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110896
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114279
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114149
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001114395
Barbie Mermaid Power : krāsojamā grāmata : ar burvīgām uzlīmēm / tulkojusi 
Linda Kalna. — Rīga : Story House Egmont, [2023]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Barbie Mermaid Power. — ISBN 978-9934-27-210-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ienirsti zemūdens pasaku valstībā kopā ar brīnumskaistām nāriņām! Atrodi 
savus labākos zīmuļus, glīti izkrāso ik lappusi šajā grāmatā un papildini ainas ar uzlīmēm. Lai 
sākas piedzīvojums!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114381
Cocomelon. — Rīga : Story House Egmont, [2023]. 

Mēs visu darām kopā! : krāsojamā grāmata. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: CoComelon. — ISBN 978-
9934-27-221-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Džeidžejam, viņa ģimenei un draugiem šajā jaukajā krāsojamā 
grāmatā! Te satiksi iemīļotos varoņus un ainas no animācijas seriāla „Cocomelon”. Spēlēsimies 
kopā!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114379
Hot Wheels. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. 

Trases līkumos : krāsojamā grāmata. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilus-
trācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Hot Whe-
els. — ISBN 978-9934-27-222-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114498
Kraule-Kūna, Ieva. Lapsas ziema : krāso un pēti ziemu kopā ar Lapsu! : „Tutas 
lietas” darba burtnīca / Ieva Kraule-Kūna, ilustrācijas. — [Rīga] : Ausma Media, 
[2022]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm + pielikums (1 atse-
višķa lp. uzlīmes, 1 kartīte). — Bez lingvistiska satura. — ISBN 978-9934-9147-1-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cik ēdienu ir Tutas svētku galdā? Kas ietīts čaukstošajos dāvanu papīros? 
Kurš piepēdojis Tutas istabu un grib ielūkoties zem eglītes atstātajās dāvanās? Un kas slēpjas aiz 
jautrajiem ķekatnieku tērpiem? Palīdzi Lapsai celt sniegavīrus, cept piparkūkas un atpiņķerēt 
garo ziemas šalli! Darba burtnīcā atrodamas krāsojamās lapas, uzdevumi, kā arī mazā pētnieka 
ziemas piedzīvojumu apliecība un uzlīmītes.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114504
Kraule-Kūna, Ieva. Rebase talv : värvi ja avasta talve koos Rebasega! : „Tuta 
asjad” töövihik / Ieva Kraule-Kūna, illustratsioonid. — [Rīga] : Ausma Media, 
[2022]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm + pielikums (1 at-
sevišķa lp. uzlīmes, 1 kartīte). — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: 
Lapsas ziema. — ISBN 978-9934-9147-2-0 (brošēts).
UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114395
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114381
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114379
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114498
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114504
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Kopkataloga Id: 001114382
Ķepu patruļa : izkrāso! / Neita Loveta ilustrācijas ; tulkojis Mārtiņš Karelis. — 
Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. — ISBN 978-9934-
27-223-3 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114384
Ledus sirds : laiks krāsām! / tulkojusi Eva Jansone ; Disney. — Rīga : Story House 
Egmont, [2023]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen Colouring 
Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-205-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pievienojies Elzai un Annai burvīgā polārās nakts piedzīvojumā! Vispirms 
draugi sastop Ēriku un palīdz puisēnam pārvarēt bailes. Tas vēl nav viss. Apburtajā mežā Olafs 
iegūst jaunu draugu. Lai burvīgs ceļojums kopā ar iemīļotajiem varoņiem polārās nakts maģis-
kajā pasaulē!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114393
Lielākie noslēpumi : krāsojamā grāmata / tulkojis Mārtiņš Karelis ; Disney. — 
Rīga : Story House Egmont, [2023]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — „Disney 100”—Uz vāka. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: Disney 100 Colouring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-216-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Laipni aicināti Disneja studijas klasisko animācijas filmu pasaulē! Tajā pat 
mazākajiem varoņiem ir lieli noslēpumi. Laiks ķerties pie krāsošanas un tos atklāt. Lai prieku 
sagādā arī rotaļas ar uzlīmēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114373
Princeses / Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. 

Krāsu burvība. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney princeses). — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Princess Colouring Book. — 
ISBN 978-9934-27-234-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pelnrušķīte, Roze un Sniegbaltīte, Jasmīna, Ariela, Tiāna un Salātlapiņa dzīvo 
brīnumpilnā pasaku pasaulē. Sameklē zīmuļus un steidz krāsot un risināt uzdevumus kopā ar 
jaukajām princesēm!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114390
Princeses / tulkojusi Eva Jansone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2023]. 

Mazā princese Pelnrušķīte : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jaunākā sko-
las vecuma bērniem. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney princeses). — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Princess Colouring Book with Stickers. — ISBN 978-
9934-27-206-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Uzzini arī tu lielo noslēpumu, ko mazā Pelnrušķīte uztic savai māmiņai. Un 
steidz izkrāsot jaukās ainas kopā ar princesīti un viņas draugiem dzīvnieciņiem.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114382
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114384
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114393
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114373
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114390
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Kopkataloga Id: 001114386
Vāģi: uz ceļa : krāsojamā grāmata : ar lieliskām uzlīmēm / tulkojusi Dace Andžā-
ne ; Disney, Pixar. — Rīga : Story House Egmont, [2023]. — 24 lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Cars Colouring Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-218-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sagatavo savus krāsošanas piederumus, un lai sākas tavs piedzīvojums uz 
ceļa kopā ar vāģiem! Izkrāso attēlus, rotaļājies ar uzlīmēm un gūsti prieku!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114346
Vinnijs Pūks : krāsojam! / Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2022]. — 
16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Winnie the Pooh Colouring book. — ISBN 978-9934-27-225-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vinnijs Pūks, Sivēns, Trusītis, Tīģeris, ēzelītis I-ā un pārējie Simtjūdžu meža 
iemītnieki priecājas par saulaino laiku un aicina arī tevi piebiedroties viņu rotaļām! Sameklē 
zīmuļus, pārvelc svītrlīnijas, kur nepieciešams pabeigt zīmējumu, un koši izkrāso draugu piedzī-
vojumus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001114154
Zīmē un dzēs! : darbošanās grāmata / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; 
redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022].

Dzīvnieciņi. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm + 1 flomāsters. — Oriģinālnosau-
kums: Wipe-Clean Animal Activities. — ISBN 978-9934-31-149-9 (spirāliesē-
jums).

A n o t ā c i j a :  Grāmata aicina bērnu paviesoties džungļu iemītnieku pasaulē. Grāmatai ir 
pievienots īpašs flomāsters, ar kuru var iziet labirintus, secīgi savienot punktus, norādīt atšķirī-
bas 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=001114386
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114346
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114154


Latvijas jaunākās grāmatas 2023 Nr. 2, 16.–31. janvāris

7

1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 001115356
Bryce, Patricia. Writings from the Source / Patricia Bryce ; editor Kristīne Lapi-
ņa ; proofreader Ilze Kreišmane ; layout: Ivars Vimba ; cover design: Ingus Feld-
manis. — [Rīga] : Jumava, [2022]. — 375 lpp. ; 24 cm. — Rādītājs: 370.-374. lpp. — 
ISBN 978-9934-20-615-3 (brošēts).
UDK	 133.9

Kopkataloga Id: 001114017
Segliņš, Valdis. Ieskatīties nākotnē jeb Nostradama mantojums / Valdis Seg-
liņš ; recenzenti: Dr.philol. Janīna Kursīte-Pakule, Dr.philol. Ina Druviete, Dr.hist. 
Kaspars Kļaviņš, Dr.hist. Andris Šnē ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka 
dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. — 349, [1] lpp. ; 
20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-871-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zinātniskā monogrāfija veltīta Mišela Nostradama literārajam mantojumam, 
kura atsevišķi fragmenti nonāk sabiedrības uzmanības lokā jau gandrīz piecus gadsimtus. Tomēr 
kopumā Nostradama darbi Ziemeļeiropā līdz šim ir bijuši pieejami tikai kādā no plašāk izplatī-
tajām valodām, un nereti tas ir raisījis neizpratni un daudzus pārpratumus. Grāmatā ir apskatīta 
Nostradama trauksmainā dzīve, viņa darbu avoti (senāku manuskriptu teksti) un paša Nostrada-
ma darbi. Tās ir „Centūrijas”, pareģojumi „Alamanahā” un nozīmīgākās vēstules.

UDK	 133.3(44)(091)+159.961.3(44)(092)

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 001114004
Hiršs, Andris. Persona un personālisms: pārdzīvojot ideālisma sabrukumu : pir-
mā latviešu filosofa Jēkaba Oša dzīve un uzskati / Andris Hiršs ; recenzentes: 
Dr.phil. Aija Priedīte-Kleinhofa, Dr.phil. Ella Buceniece ; literārā redaktore Arta 
Jāne ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Aka-
dēmiskais apgāds, 2022. — 572, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — 
(Filosofiskā bibliotēka). — (Letonika). — Jēkaba Oša darbu bibliogrāfija: 515.-
[516.] lpp. — Bibliogrāfija: 517.-[553.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-917-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kas ir personība? Kas veido individualitātes kodolu? Kā norisinās apziņas 
attīstība, un ko par šo attīstību mums var atklāt filosofijas vēsture? Šie un vēl virkne citu jautā-
jumu risināti grāmatas ietvaros, pievēršoties pirmā akadēmiski izglītotā latviešu filosofa Jēkaba 
Oša dzīvei un atziņām.

UDK	 14(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115356
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114017
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114004
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159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001115208
Egere, Edīte Eva. Dāvana : 13 mācību stundas, kā izglābt savu dzīvi / Edīte Eva 
Egere ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2023]. — 188, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Gift. — 
ISBN 978-9934-31-342-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir vēstījums par dziedināšanu un arī praktisks ceļvedis, ar kuru 
atslēgt sava prāta cietumu un kļūt brīvam, jo „vispostošākais cietums atrodas mūsu prātā un 
atslēga no tā ir mūsu kabatā”. Autore izmanto gan savus, gan klientu pieredzes stāstus, uzdod 
provokatīvus jautājumus un izsaka nozīmīgas atziņas. Piemēram: vai jūs gribētu būt precējies ar 
sevi; vai jūs attīstāties vai tikai tīstāties; ko nejūt, to nevar izārstēt; vajag drosmi, lai nezaudētu 
drosmi; klusas dusmas ir pašiznīcinošas; ja neesat laimīgs vienatnē, nebūsiet laimīgs arī kopā ar 
kādu…

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 001116028
Klīniskā un veselības psihologa profesionālā darbība veselības aprūpes vidē : 
aktualitāte, pieredze, izaicinājumi / Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, 
Gunta Freimane, Ivans Jānis Mihailovs ; recenzentes un konsultantes: Dr.psych. 
Jeļena Harlamova, Dr.psych. Ilona Krone, Jeļena Lučkina, Svetlana Zaslavska ; re-
daktore Inga Lievīte ; vāka dizaina autors Egils Turss ; Rīgas Stradiņa universi-
tāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp., 
PDF) ; 2,54 MB. — Bibliogrāfija: 27.-31. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-618-17-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Izdevuma mērķis ir īsi raksturot klīniskās un veselības psiholoģijas jomas 
pārstāvju darbu veselības aprūpes vidē. Te ietverta informācija par tiesisko regulējumu un pra-
sībām izglītībā, kā arī raksturoti klīnisko un veselības psihologu darba uzdevumi un aprakstīta 
profesionālā darbība atsevišķās Latvijas veselības aprūpes iestādēs.

UDK	 159.98:61(082)+614.2(082)

Kopkataloga Id: 001114103
Klīniskā un veselības psihologa profesionālā darbība veselības aprūpes vidē : 
aktualitāte, pieredze, izaicinājumi / Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, 
Gunta Freimane, Ivans Jānis Mihailovs ; recenzentes un konsultantes: Dr.psych. 
Jeļena Harlamova, Dr.psych. Ilona Krone, Jeļena Lučkina, Svetlana Zaslavska ; re-
daktore Inga Lievīte ; vāka dizaina autors Egils Turss ; Rīgas Stradiņa universitā-
te. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2022. — 32 lpp. ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 
26.-30. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-618-16-1 (brošēts).
UDK	 159.98:61(082)+614.2(082)

Kopkataloga Id: 001103351
Metodiskie ieteikumi sporta psihologa darbam / Žermēna Vazne, Dace Eike-
na, Irina Simoņenkova, Gundega Ulme ; recenzenti: Lāsma Lapiņa, Rita Niedre, 
Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ; tulkojums angļu valodā: Agnese Iskrova = Metho-
dological Recommendations for Practicing Sport Psychologists / Žermēna Vazne, 
Dace Eikena, Irina Simoņenkova, Gundega Ulme ; reviewers: Lāsma Lapiņa, Rita 
Niedre, Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ; translation by Agnese Iskrova. — [Rīga] : 
[Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija], [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (104 lp., 
PDF) ; 1,65 MB. — Bibliogrāfija: 39.-41. lp. un 94.-96. lp. — Teksts latviešu un an-
gļu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes noformējums abās valodās; tulkots 
no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-9096-1-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Metodiskajā materiālā detalizēti un vispusīgi izklāstīta psihologa profesio-
nālā darbība sporta vidē. Informācija sniedz plašu priekšstatu par psihologa profesionālā darba 
lomu sporta vidē, pievērš uzmanību psihologa darba niansēm sadarbībā ar sportistiem, trene-
riem, bērnu-sportistu vecākiem, un citiem speciālistiem, kas darbojas sporta vidē.

UDK	 159.98:796-051(072)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115208
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001116028
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114103
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103351
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001111869
Brastiņu Ernests. Dievtuŗu cerokslis jeb teoforu katķisms : tas ir senlatviešu 
dievestības apcerējums / Brastiņu Ernests. — Piektais izdevums. — [Rīga] : Iz-
devniecība Veselis, 2022. — 149, [2] lpp. ; 18 cm. — Oriģinālizdevums: Rīga : Latvi-
jas dievtuŗu sadraudze, 1932. — ISBN 978-9934-23-708-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cerokslis ir latviešu vārds katehismam. Šis nosaukums radies no vārdiem 
cerēt, apcerēt, cerība, kas nozīmē — apdomāt, uzturēt pārliecību. Par katehismu biežāk runā 
ticības mācībā. „Cerokslis tad nu ir īsumā saņemts apcerējums par latviešu Dieva turēšanu, tās 
saturu un mērķiem. Ar šo ceroksli mūsu senču reliģija tiek atjaunota un mācīta latviešu tautai, lai 
tās patiesības atkal cerotu” (autors).

UDK	 257.7(=174)+257.7-282.4

Kopkataloga Id: 001112234
Dievs aicina augšup / Māris Ludviks (apceres), Elīna Lāce (dzeja) ; redaktore 
Elīna Lāce. — [Talsi] : Talsu evaņģēliski luteriskā draudze, [2022]. — 227 lpp. ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-23-689-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Svēto Rakstu iedvesmotas mācītāja Māra Ludvika apceres un Elīnas Lāces 
dzejoļi — 70 apceres un 70 dzejoļi. Grāmata ir ļoti veldzējoša, tieša, atklāta un mīlestības pilna. 
Ļoti uzrunājoša grāmata! Var izlasīt vienā piegājienā, bet var baudīt kā šokolādi — pa vienam 
gabaliņam svētdienās turpat gada garumā, caur katru lapaspusi saņemot Dieva pieskārienu.

UDK	 27-29+821.174-1

Kopkataloga Id: 001114683
Lūdzies bērns : pareizticīgo lūgsnu grāmatiņa bērniem / mākslinieks Juris 
Andrejs Mihels ; Jurīša foto autors Harijs Daina Liepiņš. — Rīga : [Kaspars Di-
miters], 2022. — 45, [1] lpp. : ilustrācijas ; 12×13 cm. — ISBN 978-9934-8358-7-2 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Juris Mihels vai vienkārši Jurītis savu dzīvi saistīja ar Krusta Skolu. Viņš dzī-
vo netālu no Kosas pareizticīgo dievnama. Jurītis ļoti mīl savu Baznīcu, priecājas gan par dzīvē 
redzētajiem dievnamiem, gan par tiem, ko redz savos sapņos. Dzīve un sapņi Jurīša gleznojumos 
saplūst un kļūst par lūgšanu krāsās. Jurītim ir Dieva dots talants. Viņa mākslas spēks ir pilnīgi ne-
tradicionāla, bet sava patiesā izjūta. Neparastais krāsu salikums pauž līksmi un gaišu, pacilājošu 
prieku par dabas un arhitektūras skaistumu un harmoniju.

UDK	 27-534.3(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111869
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112234
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114683
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 001108781
Kultūras krustpunkti (16 : 2022 : Rīga, Latvija). Starptautiskā zinātniskā kon-
ference „Kultūras krustpunkti” : 2.-4.11.2022. : programma/ tēžu krājums / Latvi-
jas Kultūras akadēmija. — [Rīga] : [Latvijas Kultūras akadēmija], [2022].

XVI [16]. — 1 tiešsaistes resurss (61 lp., PDF) : portreti ; 8,49 MB. — „ISSN 
2599-9958”—Datnes 2. lapā. — Teksts latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Latvijas Kultūras akadēmija aicina apmeklēt starptautiskās zinātniskās kon-
ferences „Kultūras Krustpunkti XVI” sekcijas un notikumus, kuros vairāk nekā 80 pētnieki, kul-
tūras un radošā sektora profesionāļi no Latvijas un Eiropas pievērsīsies mākslas, kultūras un 
mantojuma lomai epidemioloģiskās, drošības, ekonomiskās un psiholoģiskās krīzes kontekstā un 
vērtēs to nozīmi sabiedrības izturētspējas veicināšanā.

UDK	 304.2(062)+316.7(062)

Kopkataloga Id: 001103609
Sociālās zinības 1.-3. klasei : skolēna mācību materiāli krievu valodā / Natālija 
Dektereva, Marina Drozda, Aiga Hudobčenoka, Signita Gabrāne, Iveta Gaile, Eleo-
nora Smirnova ; no latviešu valodas tulkojušas Svetlana Brasnujeva, Lidija Izo-
tova, Eleonora Smirnova ; krievu mācībvalodas satura eksperte Marina Drozda ; 
redaktore Anželika Pogodina ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts 
izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, 
ZIP) ; 37,22 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 250,98 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli 
PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — 
Teksts krievu valodā, apraksta datne latviešu valodā. — ISBN 978-9934-24-076-8 
(PDF).
UDK	 3(075.2)

Kopkataloga Id: 001103607
Sociālās zinības 4.-6. klasei : skolēna mācību materiāli krievu valodā / Natāli-
ja Dektereva, Marina Drozda, Signita Gabrāne, Aiga Hudobčenoka, Vineta Kan-
tāne, Santa Kazaka, Aija Kļaviņa, Dzintra Liepiņa, Liene Ozoliņa, Vilnis Purēns, 
Ingrīda Trups-Kalne ; no latviešu valodas tulkojusi Svetlana Lāce ; krievu mācīb-
valodas satura eksperte Marina Drozda ; redaktore Anželika Pogodina ; Valsts 
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tieš-
saistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 26,79 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 
251,78 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mā-
cību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 
„Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — Teksts krievu valodā, apraksta 
datne latviešu valodā. — ISBN 978-9934-24-077-5 (PDF).
UDK	 3(075.2)

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kopkataloga Id: 001108546
COVID-19 Pandemic’s Impact on Migrants’ Decision to Return Home to Latvia / 
Zane Varpina, Kata Fredheim. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (20 lp., PDF) ; 251,60 KB. — (SSE Riga/BICEPS Occa-
sional papers, ISSN 1691-3620 ; No. 16). — Titullapā: Stockholm School of Econo-
mics in Riga, Baltic International Centre for Economic Policy Studies. — Biblio-
grāfija: 14.-20. lp.
UDK	 314.151.7

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108781
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103609
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103607
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108546


Latvijas jaunākās grāmatas 2023 Nr. 2, 16.–31. janvāris

11

Kopkataloga Id: 001108549
Ukrainian Asylum Seekers in Latvia: the Circumstances of Destination Choice / 
Zane Varpina, Kata Fredheim. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (23 lp., PDF) : karte, tabula ; 381,27 KB. — (SSE Riga/
BICEPS Occasional papers, ISSN 1691-3620 ; No. 17). — Titullapā: Stockholm Sc-
hool of Economics in Riga, Baltic International Centre for Economic Policy Stu-
dies. — Bibliogrāfija: 19.-23. lp.
UDK	 314.151.3-054.73(477)+314.15-026.49(477)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001107346
Bērziņš, Viesturs. Chinese Arctic Narratives: how Chinese Media is Approaching 
the Nordic-Arctic States / Viesturs Bērziņš ; content editor Elīna Lange-Ionata-
mishvili ; design: Kārlis Ulmanis ; copy editor Leonie Haiden ; NATO StratCom 
COE. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (32 lp., PDF) : diagrammas, tabula ; 2,85 MB. — Bibliogrāfija 
piezīmēs: 26.-31. lp. — ISBN 978-9934-619-17-5 (PDF).
UDK	 316.774(510)+07(510)

Kopkataloga Id: 001108584
How To Deal with Piles of Spontaneously Bought Clothing: a Study on Post-Impul-
sive Buying Emotions and Coping Strategies in the Context of Online Shopping / 
Laura Bukēviča, Linda Dubina ; supervisor Ivars Austers. — Riga : [Stockholm 
School of Economics in Riga], 2022. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : diagram-
mas, tabulas ; 3,32 MB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 
2022:6 (248)). — Bibliogrāfija: 41.-46. lp. — ISBN 978-9984-822-72-3 (PDF).
UDK	 316.728+159.922.28

Kopkataloga Id: 001114422
Krasnopjorovs, Oļegs. Ready for the Next 820? Looking for the Keys to Paradise 
of Riga City / Oļegs Krasnopjorovs. — Riga : Latvijas Banka, [2022]. — 1 tiešsais-
tes resurss (108 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,78 MB. — (Dis-
cussion Paper / Latvijas Banka ; 2022/2). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistē-
ma. — Bibliogrāfija: 75.-79. lp. — ISBN 978-9934-578-51-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šis diskusijas materiāls apkopo 2022. gada laikā publicētos desmit rakstus 
par Latvijas galvaspilsētas līdzšinējo sniegumu un nākotnes izaicinājumiem. Kā savu dzīves kva-
litāti vērtē rīdzinieki, salīdzinot ar ļaudīm citās pilsētās Latvijā, Baltijā un Eiropā, un kas darāms, 
lai situāciju uzlabotu? Dzīves kvalitāte galvaspilsētā var būt ievērojami augstāka pat pie esošā 
ienākumu līmeņa un iedzīvotāju skaita. Tas norāda uz Rīgas ievērojamu attīstības potenciālu.

UDK	 316.334.56(474.362.2)(047)+364.658(474.362.2)(047)

Kopkataloga Id: 001115278
Medicīnas socioloģija : mācību grāmata / Dinas Bites zinātniskajā redakcijā ; 
autori: Dr.sc.soc. Dina Bite, Dr.phil. Vija Sīle, Dr.sc.soc. Ritma Rungule, Vents Sī-
lis, Dr.phil. Uldis Vēgners, Dr.phil. Andrejs Balodis, Guntis Ķilkuts ; sastādītājas: 
Vija Sīle, Agnese Cera ; recenzenti: Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs, Dr.sc.soc. Ilze 
Koroļeva ; literārās redaktores: Indra Orleja un Inga Lievīte ; vāka dizaina au-
tors Egils Turss. — Rīga : RSU, 2022. — 270 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmes. — ISBN 978-9934-
618-12-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirmo reizi latviešu valodā tiek izdota mācību grāmata medicīnas socioloģijā. 
Tajā sniegts pārskats par raksturīgākajām medicīnas socioloģijas teorētiskajām pieejām un prak-
si, kā arī par situāciju Latvijā dažādās medicīnas socioloģijas izpētes jomās. Grāmata paredzēta 
Rīgas Stradiņa universitātē studējošajiem un plašam lasītāju lokam.

UDK	 316:61(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108549
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107346
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108584
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114422
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115278
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Kopkataloga Id: 001108583
„They Will Force Everyone”: Main Themes, Arguments and Complaints Pre-
sent in Latvian COVID-19 Anti-Vaccine Movement on Facebook / Kārlis Eiduks, 
Elīza Ozola ; supervisor Kata Fredheim. — Riga : [Stockholm School of Econo-
mics in Riga], 2022. — 1 tiešsaistes resurss (70 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 
4,74 MB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2022:5 (247)). — 
Bibliogrāfija: 51.-63. lp. — ISBN 978-9984-822-71-6 (PDF).
UDK	 316.353(474.3)

323(474.3)  Latvijas Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 001115469
Lipša, Ineta. Viena. Grozāmo sarakstu slazdā: sieviešu politiskā vēsture Latvijā 
1922-1934 / Ineta Lipša ; redaktore Ieva Kalniņa ; tulkotāja Marianna Zvaigzne ; di-
zainers Aleksejs Muraško. — Rīga : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2022]. — 375 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Rādītājs: 354.-363. lpp. — Bib-
liogrāfija: 345.-351. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-615-01-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pētījums meklē atbildi uz jautājumu, kāpēc Saeimā tik ilgi netika ievēlētas 
sievietes, kā arī aplūko politiski un sociāli aktīvo sieviešu balotēšanos Saeimas un pašvaldību vē-
lēšanās, viņu izvēlētās politiskās stratēģijas un taktikas, analizē kandidāšu rezultātus un darbību 
ikdienā starpkaru Latvijā. Grāmata atspoguļo sieviešu neatlaidīgo ieinteresētību politikā, viņu 
centienus kļūt par tās pilntiesīgām dalībniecēm un rāda, kāpēc par redzamāko šķērsli šī mērķa 
sasniegšanai kļuva tolaik vēlēšanās izmantotais grozāmo sarakstu princips.

UDK	 323(474.3)-055.2”1922/1934”

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

Kopkataloga Id: 001113252
Trīs jūru iniciatīva : nacionālo perspektīvu kartēšana / redaktori: Mārtiņš Var-
gulis, Andris Sprūds ; tulkojums uz latviešu valodu: Santa Pelše ; latviešu valo-
das zinātniskais redaktors Mārtiņš Vargulis ; vāka dizains: Oskars Stalidzāns ; 
ievadvārdi: Egils Levits, Edgars Rinkēvičs ; Latvijas Ārpolitikas institūts. — Rīga : 
Latvijas Ārpolitikas institūts, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (216 lp., PDF) : tabu-
las ; 13,52 MB. — Ziņas par autoriem: 206.-214. lp. — 2022. gada 20. un 21. jūnijā 
Rīgā norisinājās Trīs jūru iniciatīvas (3JI) septītais ikgadējais samits un ceturtais 
ikgadējais biznesa forums. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Tulkots no angļu va-
lodas. — Oriģinālnosaukums: Three Seas Initiative. — ISBN 978-9934-567-84-1 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Līdz šim notikuši 3JI Samiti Horvātijā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā, Igaunijā 
un Bulgārijā. Šajā rakstu krājumā aplūkotas iniciatīvas prioritātes no dalībvalstu nacionālā ska-
tījuma. Publikācija sniedz lasītājam ieskatu par iniciatīvu, tās attīstību un trūkumiem. Grāma-
tā pārstāvēti visu dalībvalstu eksperti, ļaujot sniegt pilnvērtīgu kopainu par katras dalībvalsts 
nacionālajām interesēm un to kopīgo un atšķirīgo kopējās iniciatīvas kontekstā. Atsaucoties uz 
Krievijas agresiju Ukrainā 2022. gadā, publikācijā tiek apskatīts arī tas, kā nesenie drošības noti-
kumi ietekmē iniciatīvu. Šīs publikācijas angļu versija tapa pirms Rīgā 2022. gada jūnijā notikušā 
Trīs jūru iniciatīvas samita, bet latviskā versija ir tulkota jau pēc samita.

UDK	 327(4)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108583
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115469
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113252


Latvijas jaunākās grāmatas 2023 Nr. 2, 16.–31. janvāris

13

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001108575
Big Three in Net-Zero Transition: Green Branding or Actual Footprint Reduc-
tion? / Daria Shepetko, Daryna Koval ; supervisor Marta Khomyn. — Riga : 
[Stockholm School of Economics in Riga], 2022. — 1 tiešsaistes resurss (42 lp., 
PDF) : diagrammas, tabulas ; 2,54 MB. — (SSE Riga Student Research Papers, 
ISSN 1691-4643 ; 2022:2 (244)). — Bibliogrāfija: 37.-40. lp. — ISBN 978-9984-822-
68-6 (PDF).
UDK	 330.34(047)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 001108581
Asymmetric Volatility of Cryptocurrencies: what Is the Effect of Leveraged Tra-
ding? / Elis Reitalu, Rihards Bajārs ; supervisor Tālis J. Putniņš. — Riga : [Stock-
holm School of Economics in Riga], [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 4,47 MB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-
4643 ; 2022:4 (246)). — Bibliogrāfija: 45.-48. lp. — ISBN 978-9984-822-70-9 
(PDF).
UDK	 336.74:004(047)+336.747.5(047)

Kopkataloga Id: 001108577
Helping Hand: the Relationship of Microfinance and Poverty, a Macro Perspecti-
ve / Kristofers Roberts Jurjāns, Kristers Melnis ; supervisor Nicolas Gavoille. — 
Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(79 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,84 MB. — (SSE Riga Student 
Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2022:3 (245)). — Bibliogrāfija: 43.-46. lp. — 
ISBN 978-9984-822-69-3 (PDF).
UDK	 336.717.5(047)

Kopkataloga Id: 001112421
Bojāre, Kristīna. Īsa svārstīga finanšu cikla novērtēšana CESEE reģiona valstīs : 
promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) 
sociālajās zinātnēs iegūšanai / Kristīna Bojāre ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Inna 
Romānova ; recenzenti: Daina Šķiltere, Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Kārlis Ket-
ners ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte = Asses-
ment of Short and Volatile Financial Cycle in CESEE Region Countries : summary 
of the doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in social 
sciences / Kristīna Bojāre ; supervisor Dr.oec. Inna Romānova ; reviewers: Daina 
Šķiltere, Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Kārlis Ketners ; University of Latvia. Faculty 
of Business, Management and Economics. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (69 lp., PDF) : shēmas, tabulas ; 910,50 KB. — CESEE = Cen-
tral, Eastern, and Southeastern Europe (Centrālā, Austrumu un Dienvidaustrumu 
Eiropa). — Bibliogrāfija: 67.-68. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atseviš-
ķām titullapām, datnes noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-904-3 
(PDF).
UDK	 336(4)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108575
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108581
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108577
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112421
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Kopkataloga Id: 001114112
Bojāre, Kristīna. Īsa svārstīga finanšu cikla novērtēšana CESEE reģiona valstīs : 
promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) 
sociālajās zinātnēs iegūšanai / Kristīna Bojāre ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Inna 
Romānova ; recenzenti: Daina Šķiltere, Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Kārlis Ket-
ners ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte = Asses-
sment of Short and Volatile Financial Cycle in CESEE Region Countries : summary 
of the doctoral thesis submitted for the scientific doctor’s degree (Ph.D.) in social 
sciences / Kristīna Bojāre ; supervisor Dr.oec. Inna Romānova ; reviewers: Daina 
Šķiltere, Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Kārlis Ketners ; University of Latvia. Faculty 
of Business, Management and Economics. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 
67 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — CESEE = Central, Eastern, and Southeastern 
Europe (Centrālā, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropa). — Bibliogrāfija: 66.-
67. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka nofor-
mējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-903-6 (brošēts).
UDK	 336(4)(043)

Kopkataloga Id: 001114119
Bojāre, Kristīna. Īsa svārstīga finanšu cikla novērtēšana CESEE reģiona valstīs : 
promocijas darbs zinātnes doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās 
zinātnēs iegūšanai / Kristīna Bojāre ; darba zinātniskā vadītāja Dr.ekon. Inna 
Romānova ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — 
230 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — CESEE = Central, Eastern, 
and Southeastern Europe (Centrālā, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropa). — 
Bibliogrāfija: 162.-173. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 336(4)(043)

Kopkataloga Id: 001108586
How Good Are Multinational EU Companies at Escaping from Paying Taxes? / 
Ēriks Kristsons, Toms Osis ; supervisor Oļegs Tkačevs. — Riga : [Stockholm Sc-
hool of Economics in Riga], 2022. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : tabulas ; 
2,69 MB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2022:7 (249)). — 
Bibliogrāfija: 37.-39. lp. — ISBN 978-9984-822-73-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Autori pēta starptautisko uzņēmumu tendenci iesaistīties peļņas novirzīšanā 
uz zemu nodokļu valstīm. Jautājuma aktualitāti pastiprina aplēses, ka šo procesu ietekmē Latvija 
zaudē aptuveni piektdaļu no uzņēmumu nodokļu ieņēmumiem. Autori aprēķina salikto nodokļu 
mainīgo kā rādītāju stimulam novirzīt peļņu un ar regresiju konstatē ierobežotu elastību, kas 
liecina par to, ka šādās darbībās iesaistās 75% uzņēmumu, turklāt lielāki uzņēmumi peļņu novir-
za biežāk. Tiek secināts, ka uzņēmumi peļņu visbiežāk novirza eiro zonas valstīs, taču kopējais 
novirzītās peļņas apjoms ilgākā laikposmā ir sarucis.

UDK	 336.22(4)(047)

Kopkataloga Id: 001108574
How Widespread is Shadow Trading in ETFs? / Elza Eglīte, Dans Štaermans ; 
supervisor Tālis J. Putniņš. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (56 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 3,53 MB. — (SSE 
Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2022:1 (243)). — Bibliogrāfija: 
42.-46. lp. — ISBN 978-9984-822-67-9 (PDF).
UDK	 336.76(047)+338.054.23(047)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114112
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114119
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108586
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108574


Latvijas jaunākās grāmatas 2023 Nr. 2, 16.–31. janvāris

15

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

Kopkataloga Id: 001105294
Economic Science for Rural Development (23 : 2022 : Jelgava, Latvija). Cir-
cular Economy: Climate Change, Environmental Aspect, Cooperation, Supply 
Chains ; Efficiency of Production Process and Competitive of Companies ; Integra-
ted and Sustainable Regional Development ; New Dimensions in the Develop-
ment of Society ; Rural Development and Entrepreneurship ; Sustainable Bioe-
conomy : proceedings of the international scientific conference / editor-in-chief 
Anita Auzina ; responsible compilers of the proceedings: Gunta Grinberga-Zalite, 
Simona Cirule ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of 
Economics and Social Development. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences 
and Technologies, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (633 lp., PDF) : diagrammas, ilus-
trācijas, shēmas, tabulas ; 9,70 MB. — (Economic Science for Rural Development, 
ISSN 2255-9930 ; No 56). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-
397-9 (PDF).
UDK	 338:502.174.1(062)

338(474.3)  Latvijas ekonomika

Kopkataloga Id: 001107511
Eiropas enerģētikas nākotne un transformācijas izaicinājumi Latvijai / pētījuma 
autori: Dr.oec. Olga Bogdanova, Elmārs Kehris, Dr.oec. Māris Balodis, Uldis Spu-
riņš ; priekšvārds: Ojārs Kehris, Roberts Zīle ; Ekonomistu apvienība. — [Rīga] : 
[Ekonomistu apvienība 2010], [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 20,17 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9934-23-735-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Ekonomistu apvienība izstrādāja pētījumu, lai Latvijas sabiedrība un lēmu-
mu pieņēmēji spētu labāk izprast notiekošos procesus Eiropā un sagatavoties transformācijas 
izaicinājumiem vietējam enerģētikas sektoram.

UDK	 338(474.3)(047)+620.9(474.3)(047)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001115974
Krimināllikums ; Likums „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemēroša-
nas kārtību”. — Rīga : AFS, 2023. — 231 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-889-73-3 
(brošēts).
UDK	 343(474.3)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105294
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107511
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115974
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Kopkataloga Id: 001113344
Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumos ietvertie kritēriji veselības, 
vides un ekonomisko interešu līdzsvarošanai : pētījuma gala ziņojums, 2022. gada 
septembris / Ilze Ziemane ; redaktore Inese Grumolte-Lerhe ; Saeimas Analītis-
kais dienests. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(102 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 2,17 MB. — Bibliogrāfija: 93.-100. lp. — ISBN 
978-9934-598-36-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījumā ir aplūkots Satversmes normu saturs un kritēriji vides, veselības un 
ekonomisko interešu līdzsvarošanai, ņemot vērā indivīda pamattiesības, sabiedrības un valsts 
intereses un pamatojoties uz ST spriedumos ietvertajām un atsevišķu ST tiesnešu izteiktajām 
atziņām. Pētījumā izmantoti ST prakses materiāli laikposmā no 1999. gada, literatūras avoti, do-
kumenti un normatīvie tiesību akti.

UDK	 342.4(474.3)(047)+342.565.2(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001116737
Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumos ietvertie kritēriji veselības, 
vides un ekonomisko interešu līdzsvarošanai : pētījuma gala ziņojums, 2022. gada 
septembris / Ilze Ziemane ; redaktore Inese Grumolte-Lerhe ; Saeimas Analītis-
kais dienests. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2022. — 98 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 91.-98. lpp. — ISBN 978-9934-598-35-7 (brošēts).
UDK	 342.4(474.3)(047)+342.565.2(474.3)(047)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 001114582
Policijas tiesības : mācību līdzeklis / Ēriks Treļs, Andris Sudārs, Svetlana Liepa, 
Ērika Krutova ; zinātniskais redaktors Ēriks Treļs ; literārais redaktors Ludmila 
Viļumova ; Valsts policijas koledža. — [Cēsu novads] : Sava grāmata, 2022. — 373, 
[1] lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 349.-[374.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-604-98-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis ir Valsts policijas koledžā izstrādāts pētījums, kas domāts 
visu līmeņu izglītojamiem, augstskolu studentiem un pasniedzējiem, kā arī tiesībsargājošo iestā-
žu darbiniekiem, kuru ikdienas pienākumos ietilpst jautājumi, kas skar personu un sabiedriskās 
drošības garantēšanu, noziedzīgo nodarījumu un citu likumpārkāpumu novēršanu un atklāšanu. 
Policijas tiesības ir juridiskās zinātnes apakšnozare, kura teorētiski un empīriski pēta policiju kā 
institūciju, tās darbības tiesiskumu, organizāciju, uzdevumus un tās nozīmi sociālajā struktūrā, 
tās darba stilu, efektivitāti, kā arī izpausmes veidu un attieksmi pret sabiedrību.

UDK	 351.74(075)

355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 001113239
Communicating Defence in Slovakia and the Czech Republic: Mapping Actors 
and Narratives Online / Martin Brezina, Peter Dubóczi, Matej Kandrík, Veronika 
Krátka Špalková, Tomáš Kriššák ; content editor Mário Nicolini ; copy editor Ai-
den Hoyle ; design: Kārlis Ulmanis ; NATO StratCom COE. — Riga : NATO Strategic 
Communications Centre of Excellence, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,61 MB. — ISBN 978-9934-619-01-4 (PDF).
UDK	 355.02(437.3+439.22)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113344
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001116737
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114582
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113239
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355.48  Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas.  
Militārie varoņdarbi

Kopkataloga Id: 001103272
Jobse, Leander. Rejection and Neglect : the dawn of Dutch armor 1914-1933 / Le-
ander Jobse ; editing, layout and design by Alex Tarasov ; cover design by Edward 
Jackson ; illustrations by Andrei Kirushkin, David Bocquelet, Bernard Baker, Jaro-
slaw Janas. — [Rīga] : Tank Encyclopedia Publishing, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(100 lp., PDF) : ilustrācijas, karte, portreti, tabulas ; 8,22 MB. — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934910920. — Bibliogrāfija: 97.-99. lp. — ISBN 
978-9934-9109-0-6 (PDF).
UDK	 355.48(492)

Kopkataloga Id: 001103276
Jobse, Leander. Rejection and Neglect : the dawn of Dutch armor 1914-1933 / Le-
ander Jobse ; editing, layout and design by Alex Tarasov ; cover design by Edward 
Jackson ; illustrations by Andrei Kirushkin, David Bocquelet, Bernard Baker, Jaro-
slaw Janas. — [Rīga] : Tank Encyclopedia Publishing, 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(ePUB) : ilustrācijas, karte, portreti, tabulas ; 19,19 MB. — Resursā uzrādīts arī 
iespiestā izdevuma ISBN 9789934910920. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-
9934-9109-1-3 (ePUB).
UDK	 355.48(492)

Kopkataloga Id: 001115936
Slaidiņš, Jānis. No Krimas līdz Marinkai / majors Jānis Slaidiņš ; vāks: Aigars 
Nesters. — [Rīga] : Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2022. — 319 lpp. : 
ilustrācijas, kartes ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 272.-301. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9984-9912-3-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ukrainas konflikta īsto vēsturi, tāpat kā Otrā pasaules kara īsto vēsturi diez 
vai tik drīz uzrakstīs. Daudz būs noklusēts, daudz būs aizmirsts, bet galvenais ir un paliks — uk-
raiņu brīvprātīgie, karavīri un vienkāršie Ukrainas iedzīvotāji savu valsti ir nosargājuši un ierak-
stījuši savu vārdu pasaules kara vēstures lappusēs. Tas ir tautas spēks, un, kamēr tauta būs stipra 
un vienota, tā varēs stāties pretim pat tādam spēcīgam militārajam agresoram kā Krievija. Mācī-
simies no Ukrainas, analizēsim, secināsim un būsim stipri savā vienotībā un Tēvzemes mīlestībā.

UDK	 355.48(477)

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

Kopkataloga Id: 001108587
Consumer Ethnocentrism and Its Determinant Impact on the Purchase Inten-
tion of Domestic and Foreign Beer Brands in Latvia / Vincents Kārlis Goldmanis, 
Viktors Zubarevičs ; supervisor Ivars Austers. — Riga : [Stockholm School of Eco-
nomics in Riga], 2022. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 2,55 MB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 
2022:8 (250)). — Bibliogrāfija: 37.-39. lp. — ISBN 978-9984-822-74-7 (PDF).
UDK	 366.1(047.31)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103272
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103276
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115936
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108587
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37  Izglītība

Kopkataloga Id: 001111693
Daugule, Iveta. Knowledge Flow Research in E-learning Environment : sum-
mary of the doctoral thesis / Iveta Daugule ; scientific supervisor Dr.phys. Atis 
Kapenieks ; official reviewers: Dr.sc.comp. Anita Jansone, Dr. Māris Vītiņš, Dr.sc.
ing. Päivi Aarreniemi-Jokipelto ; Riga Technical University. Faculty of E-learning 
Technologies and Humanities. Centre for Distance Learning Studies. — Riga : 
RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, ta-
bulas ; 7,86 MB. — Ziņas par autori: 49. lp. — Bibliogrāfija: 45.-48. lp. — ISBN 
978-9934-22-847-6 (PDF).
UDK	 37.018.43(043)

Kopkataloga Id: 001111698
Daugule, Iveta. Zināšanu plūsmas pētījumi e-studiju vidē : promocijas darba 
kopsavilkums / Iveta Daugule ; zinātniskais vadītājs Dr.phys. Atis Kapenieks ; 
oficiālie recenzenti: Dr.sc.comp. Anita Jansone, Dr.dat. Māris Vītiņš, Dr.sc.ing. Päi-
vi Aarreniemi-Jokipelto ; Rīgas Tehniskā universitāte. E-studiju tehnoloģiju un 
humanitāro zinātņu fakultāte. Tālmācības studiju centrs. — Rīga : RTU Izdevnie-
cība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
7,86 MB. — Ziņas par autori: 49. lp. — Bibliogrāfija: 41.-44. lp. — ISBN 978-9934-
22-846-9 (PDF).
UDK	 37.018.43(043)

Kopkataloga Id: 001103904
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Studentu un 
maģistrantu zinātniskā konference (2022 : Jelgava, Latvija). Studentu un 
maģistrantu zinātniskās konferences raksti : 2022. gada 22. aprīlis / Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības 
institūts. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2022. — 1 tiešsais-
tes resurss (165 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 4,43 MB. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi un rakstu no-
saukumi arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-393-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference tiek rīkota, lai veicinātu 
studentu zinātniski pētniecisko darbību un iepazīstinātu konferences dalībniekus ar inovācijām, 
aktualitātēm un problemātiku atbilstošajā nozarē.

UDK	 37(062)+331.548(062)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 001108539
Implications of the COVID-19 Pandemic on High School Graduates’ Plans and 
Education Path / Zane Varpina, Kata Fredheim, Marija Krumina. — Riga : [Stoc-
kholm School of Economics in Riga], 2022. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., PDF) : 
diagrammas, karte ; 446,03 KB. — (SSE Riga/BICEPS Occasional papers, ISSN 
1691-3620 ; No. 14). — Titullapā: Stockholm School of Economics in Riga, Baltic 
International Centre for Economic Policy Studies. — Bibliogrāfija: 22.-24. lp.
UDK	 373.5(474.3)(047.3)+373.5.015.3:005.32(474.3)(047.3)

Kopkataloga Id: 001108545
Mobility Intentions of Latvian High-School Graduates Amid COVID-19 Pande-
mic and Beyond / Zane Varpina, Kata Fredheim. — Riga : [Stockholm School of 
Economics in Riga], 2022. — 1 tiešsaistes resurss (16 lp., PDF) : diagrammas ; 
320,51 KB. — (SSE Riga/BICEPS Occasional papers, ISSN 1691-3620 ; No. 15.). — 
Titullapā: Stockholm School of Economics in Riga, Baltic International Centre for 
Economic Policy Studies. — Bibliogrāfija: 14.-16. lp.
UDK	 373.5.018.5(048)+314.151.3-053.6(474.3)(048)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111693
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111698
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103904
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108539
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108545
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Kopkataloga Id: 001108569
Vadlīnijas attālinātu mācību īstenošanai kombinēta mācību procesa ietvaros : 
aktualizēti metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestā-
dēm / izstrādāja: Austra Avotiņa, Mihails Basmanovs, Inese Bautre, Zane Bēķe, 
Madara Kosolapova, Inga Krišāne, Rita Kursīte, Inese Lāčauniece, Irēna Nelsone, 
Ansis Nudiens, Pāvels Pestovs, Arvils Šalme, Dina Šavlovska, Lita Vēvere, Jānis 
Vilciņš ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) ; 985,67 KB. — Mācību līdzeklis ir iz-
strādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” ietvaros. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-24-115-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Lai īstenotu un nodrošinātu attālinātās mācības, iesaistītajām pusēm ir jā-
strādā komandā, veidojot pozitīvu attieksmi. Gan izglītības iestādei ar saviem tehniskajiem un 
tehnoloģiskajiem resursiem un atbalstu, gan pedagogiem ar atbilstošu sagatavotības līmeni un 
savām zināšanām, pašvaldībām kā izglītības iestāžu dibinātājiem, nozares ministrijām, sadarbī-
bas partneriem, sniedzot atbalstu digitālo risinājumu attīstībai.

UDK	 373.018.43(035)+377.018.43(035)

Kopkataloga Id: 001104627
Vadlīnijas projekta darba vidējās izglītības pakāpē novērtēšanai / izstrādāja: 
Kristīne Amatniece, Elīna Apsīte, Gunita Bičule, Anita Birzniece, Justīne Buliņa, 
Ieva Freidenfelde, Santa Kazaka, Kristīne Ļeontjeva, Svens Martuļevs, Evija Ro-
zentāle ; eksperti: Linda Bēce, Una Bērziņa, Liene Daugule, Sandra Erinovska, 
Ieva Ērgle, Beāte Kaupasa, Ilze Ose, Sintija Pilsuma, Vēsma Sūna, Lita Vēvere un 
Ieva Zīverte ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : tabulas ; 772,76 KB. — Mā-
cību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 
„Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — ISBN 978-9934-24-113-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Dokumentā ir aprakstītas vadlīnijas projekta darba vidējās izglītības pakāpē 
novērtēšanai, izpildot vispārējās vidējās izglītības programmā īstenotā starpdisciplinārā kursa 
„Projekta darbs” apguves prasības. Izglītības iestādes īsteno starpdisciplināru kursu „Projekta 
darbs”, kurā skolēns saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem veic un aizstāv pēt-
niecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu.

UDK	 373.5

39  Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. Tradīcijas.  
Tautu dzīve. Folklora

Kopkataloga Id: 001115979
Pilāne, Baiba. Cimdi : Rīgas Kultūras centra „Iļģuciems” Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Irbi” 45 gadu jubilejas katalogs / teksts: Baiba Pilāne ; foto: Oskars Ku-
pics, Ģirts Ozoliņš. — [Rīga] : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas 
Kultūras centrs „Iļģuciems”, 2022. — 55 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-
9934-23-632-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tautas lietišķās mākslas studija „Irbi” dibināta 1977. gada rudenī, kad pie 
Tautas lietišķās mākslas studijas „Rota” Austras Skutules vadībā izveidojās rokdarbnieku pulciņš. 
Kopš 1991. gada „Irbi” darbojas patstāvīgi kā Tautas lietišķās mākslas studija. Irbi ir apvidvārds — 
sens adāmadatu nosaukums. Šobrīd studijas dalībnieču lielākā aizraušanās ir tradicionālo cimdu 
adīšana. Katalogā ievietoti gan cimdu attēli, gan to musturi.

UDK	 391(474.3)(084.12)+646.48:646.26(474.3)(084.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108569
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104627
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115979
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398  Folklora

Kopkataloga Id: 001114585
Vīķe-Freiberga, Vaira. The Cosmological Sun in Latvian Dainas and Folk Be-
liefs / Vaira Vīķe-Freiberga ; translated into English by Gunta Dreifelde and upda-
ted by Vaira Vīķe-Freiberga ; editor Kārlis Roberts Freibergs ; design idea of the 
book: Ilmārs Blumbergs ; artwork and design: Ivo Grundulis. — Rīga : Pētergailis, 
2022. — 286 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 282.-286. lpp. — Tulkots no 
latviešu valodas, dainas paralēli latviešu un angļu valodā. — Oriģinālnosaukums: 
Trejādas saules. Kosmoloģiskā saule. — ISBN 978-9984-33-558-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Saule pieder pie latviešu folklorā visplašāk apdziedātajiem priekšstatiem. V. 
Vīķes-Freibergas darbs ir fundamentāls pētījums par Sauli, tās izpratni un izzināšanu, godināša-
nu latvju dainās. Tajā sniegts plašs saules dainās balstīts tēmu un motīvu analizējums. Šajā sēju-
mā aplūkotas dziesmas, kurās atspoguļojas izpratne par Visuma uzbūvi, kā arī dziesmas, kurās 
atrodami ticējumi par metafiziskajām dabas un cilvēku dzīves likumībām.

UDK	 398.8(=174)(091)+398(=174)(091)+398.8(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114585
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

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

Kopkataloga Id: 001105303
Latvijas Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (80 : 2022 : Rīga, 
Latvija). Dabisko zālāju saglabāšana Latvijā: sociāli-ekoloģiskā perspektīva : 
80. Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference, 2022. gada 25.-
26. aprīlis, Rīga : programma un referātu tēzes. — Rīga : [Latvijas Universitāte], 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (52 lp., PDF) ; 500,40 KB. — Bibliogrāfija dažu tēžu 
beigās. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, daži raksti angļu valodā.
UDK	 502.17:633.2.032(474.3)(062)+633.2.032(474.3)(062)

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 001103616
Matemātika 4.-6. klasei : skolēna mācību materiāli krievu valodā / Antra Avena, 
Laine Blūma, Liene Krieviņa, Evija Slokenberga, Skaidrīte Ūzuliņa ; no latviešu 
valodas tulkojusi Lidija Izotova ; krievu mācībvalodas satura eksperte Tatjana 
Matrosova ; redaktore Emma Arhangeļska ; Valsts izglītības satura centrs. — 
[Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (kompre-
sēta arhīva datne, ZIP) ; 38,46 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 268,90 KB). — ZIP datnē 
atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts 
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” ietvaros. — Teksts krievu valodā, apraksta datne latviešu valodā. — ISBN 
978-9934-24-087-4 (PDF).
UDK	 51(075.2)

Kopkataloga Id: 001103364
Valsts izglītības satura centrs. Matemātika vidusskolai : integrētā kursa pro-
grammas paraugs vispārējai vidējai izglītībai : matemātikas optimālā un augstā-
kā līmeņa satura integrēta apguve / izstrādāja: Aivars Ančupāns, Maija Balode 
un Maruta Avotiņa ; eksperti: Baiba Āboltiņa, Dace Kūma ; Valsts izglītības satura 
centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss 
(126 lp., PDF) : tabulas ; 1,84 MB. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Soci-
ālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietva-
ros. — ISBN 978-9934-24-100-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Matemātikas vidusskolas integrētā kursa programmas paraugs ir veidots, 
lai palīdzētu skolotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr.416 „Noteikumi par 
valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu parau-
giem” noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus matemātikas mācību jomā optimā-
lajā un augstākajā mācību satura apguves līmenī.

UDK	 51(073)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 001111851
Langins, Aigars. Magnētisko šķidrumu brīvo virsmu dinamikas simulācijas tri-
jās dimensijās ar robežintegrālvienādojumiem : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozarē: šķidrumu un gāzu mehānika / Ai-
gars Langins ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers ; darba recen-
zenti: Dr.phys. Jānis Priede, Jānis Bajārs, Jaakko Timonen ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 9,51 MB. — 
Bibliogrāfija: 30.-34. lp. — ISBN 978-9934-18-897-8 (PDF).
UDK	 537.84(043)+532(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105303
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103364
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111851
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Kopkataloga Id: 001114325
Langins, Aigars. Magnētisko šķidrumu brīvo virsmu dinamikas simulācijas tri-
jās dimensijās ar robežintegrālvienādojumiem : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozarē: šķidrumu un gāzu mehānika / Ai-
gars Langins ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers ; darba recen-
zenti: Dr.phys. Jānis Priede, Jānis Bajārs, Jaakko Timonen ; Latvijas Universitāte. 
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2022. — 33 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-33. lpp. — 
ISBN 978-9934-18-896-1 (brošēts).
UDK	 537.84(043)+532(043)

Kopkataloga Id: 001112253
Langins, Aigars. Three-Dimensional Simulations of Magnetic Fluid Free In-
terface Dynamics Using Boundary Integral Equations : summary of doctoral 
thesis, submitted for the degree of doctor of physics, subfield of fluid and gas 
mechanics / Aigars Langins ; scientific advisor Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers ; re-
viewers: Dr.phys. Jānis Priede, Jānis Bajārs, Jaakko Timonen ; University of Latvia. 
Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (35 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 1,03 MB. — 
Bibliogrāfija: 30.-34. lp. — ISBN 978-9934-18-899-2 (PDF).
UDK	 537.84(043)+532(043)

Kopkataloga Id: 001114312
Langins, Aigars. Three-Dimensional Simulations of Magnetic Fluid Free In-
terface Dynamics Using Boundary Integral Equations : summary of doctoral 
thesis, submitted for the degree of doctor of physics, subfield of fluid and gas 
mechanics / Aigars Langins ; scientific advisor Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers ; re-
viewers: Dr.phys. Jānis Priede, Jānis Bajārs, Jaakko Timonen ; University of Latvia. 
Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : University of Latvia, 
2022. — 33 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-33. lpp. — 
ISBN 978-9934-18-898-5 (brošēts).
UDK	 537.84(043)+532(043)	

Kopkataloga Id: 001114304
Langins, Aigars. Three-Dimensional Simulations of Magnetic Fluid Free Interfa-
ce Dynamics Using Boundary Integral Equations : this dissertation is submitted 
for the degree of doctor of physics / Aigars Langins ; scientific advisor Dr.habil.
phys. Andrejs Cēbers ; Department of Physics, Mathematics and Optometry Uni-
versity of Latvia. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 99 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 87.-99. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija 
arī latviešu valodā.
UDK	 537.84(043)+532(043)

Kopkataloga Id: 001106736
Latvijas Universitāte. Cietvielu fizikas institūts. Zinātniskā konference (38 : 
2022 : Rīga, Latvija). [38. zinātniskā konference] : [2022. gadā no 22. līdz 24. feb-
ruārim : tēzes] / Latvijas Universitāte. Cietvielu fizikas institūts. — [Rīga] : [LU 
Cietvielu fizikas institūts], [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (62 lp., PDF) : ilustrā-
cija ; 24,53 MB. — Trūkst datnes sākumlapas, nosaukums no LU Cietvielu fizikas 
institūta tīmekļa vietnes. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 539.2(062)+537.311.322(062)+544.6(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114325
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112253
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114312
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114304
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106736
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Kopkataloga Id: 001114253
Zaben, Abdelqader. Dynamics of Spontaneously Magnetized Micro-Filaments 
under an External Magnetic Field: Experimental Investigation : doctoral thesis, 
a thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of doctor of 
physics, subfield: fluid and gas mechanics / Abdelqader Zaben ; supervisors: An-
drejs Cēbers, Guntars Kitenbergs ; University of Latvia. Faculty of Physics, Math-
ematics and Optometry. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — xi, 112 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 81.-86. lpp.
UDK	 537.6(043)

Kopkataloga Id: 001114261
Zaben, Abdelqader. Dynamics of Spontaneously Magnetized Micro-Filaments 
under an External Magnetic Field: Experimental Investigation : summary of doc-
toral thesis submitted for the doctoral degree in physics, subfield: fluid and gas 
mechanics / Abdelqader Zaben ; supervisors: Andrejs Cēbers and Guntars Kiten-
bergs ; reviewers: Dr.phys. Juris Prikulis, Peter Kopčanský, Mojca Vilfan ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : Univer-
sity of Latvia, 2022. — 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
32.-35. lpp. — ISBN 978-9934-18-894-7 (brošēts).
UDK	 537.6(043)

Kopkataloga Id: 001110901
Zaben, Abdelqader. Dynamics of Spontaneously Magnetized Micro-Filaments 
under an External Magnetic Field: Experimental Investigation : summary of the 
doctoral thesis submitted for the doctoral degree in physics, subfield: fluid and 
gas mechanics / Abdelqader Zaben ; supervisors: Andrejs Cēbers and Guntars 
Kitenbergs ; reviewers: Dr.phys. Juris Prikulis, Peter Kopčanský, Mojca Vilfan ; 
University of Latvia. Faculty of Physics, Mathematics and Optometry. — Riga : 
University of Latvia, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilus-
trācijas ; 3,18 MB. — Bibliogrāfija: 33.-36. lp. — ISBN 978-9934-18-895-4 (PDF).
UDK	 537.6(043)

Kopkataloga Id: 001110899
Zaben, Abdelqader. Spontāni magnetizētu mikrostīgu dinamika ārējā magnē-
tiskajā laukā: eksperimentāla izpēte : promocijas darba kopsavilkums iesniegts 
doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: šķidrumu un gāzu mehānika / Ab-
delqader Zaben ; darba vadītāji: Andrejs Cēbers un Guntars Kitenbergs ; recen-
zenti: Dr.phys. Juris Prikulis, Peter Kopčanský, Mojca Vilfan ; Latvijas Universitā-
te. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 3,18 MB. — 
Bibliogrāfija: 33.-36. lp. — ISBN 978-9934-18-893-0 (PDF).
UDK	 537.6(043)

Kopkataloga Id: 001114263
Zaben, Abdelqader. Spontāni magnetizētu mikrostīgu dinamika ārējā magnē-
tiskajā laukā: eksperimentāla izpēte : promocijas darba kopsavilkums iesniegts 
doktora grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: šķidrumu un gāzu mehānika / Ab-
delqader Zaben ; darba vadītāji: Andrejs Cēbers un Guntars Kitenbergs ; recen-
zenti: Dr.phys. Juris Prikulis, Peter Kopčanský, Mojca Vilfan ; Latvijas Universitā-
te. Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2022. — 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 32.-35. lpp. — 
ISBN 978-9934-18-892-3 (brošēts).
UDK	 537.6(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114253
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114261
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110901
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110899
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114263
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55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 001116148
Mennena, Patrīcija. Saule, vējš un lietus : izzinoša grāmata bērniem no 2-4 ga-
diem / Patrīcija Mennena ; ilustrācijas: Konstance Šargana ; no vācu valodas tul-
kojusi Skaidrīte Naumova. — Rīga : Madris, [2022]. — 16 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 20 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?. Juniors). — Oriģinālnosaukums: Soony, 
Wind und Regen. — ISBN 978-9984-31-149-4 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Bērni uzdod neskaitāmus jautājumus. Kas notiek negaisa laikā? Kad rodas 
varavīksne? Kāpēc snieg? Grāmatiņa palīdz rast atbildes uz dažādiem — kāpēc?

UDK	 551.5(03.053.2)+551.5(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001116148
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001108591
Healthcare Information Technology (HIT) Acceptance in Lithuanian Healthcare 
Organization: Healthcare Professional’s Perspective / Andrius Šimėnas, Donata 
Zabielskienė ; supervisor Aivars Timofejevs. — Riga : [Stockholm School of Eco-
nomics in Riga], 2022. — 1 tiešsaistes resurss (64 lp., PDF) : diagrammas, karte, 
shēmas, tabulas ; 1,51 MB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 
2022:10 (252)). — Bibliogrāfija: 49.-53. lp. — ISBN 978-9984-822-76-1 (PDF).
UDK	 614.2:33(047)

Kopkataloga Id: 001114301
Kozirovskis, Viktors. Embrioģenēzi regulējošā Sonic Hedgehog signālceļa no-
zīme sīkšūnu plaušu vēža prognozē un rezistences attīstībā : promocijas darba 
kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai medicīnas un veselības 
zinātnēs / Viktors Kozirovskis ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.med. Uldis Vikma-
nis, Dr.med. Gunta Purkalne ; darba recenzenti: Dr.med. Alinta Hegmane, Dr.med. 
Simona Doniņa, Dr.med. Gyula Ostoros ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakul-
tāte = Role of Sonic Hedgehog Embryonic Signalling Pathway in Small Cell Lung 
Cancer Prognosis and Development of Resistance : summary of doctoral thesis, 
submitted for the doctor of science degree (Ph.D.) in medicine and health sci-
ences / Viktors Kozirovskis ; doctoral advisors: Dr.habil.med. Uldis Vikmanis, 
Dr.med. Gunta Purkalne ; reviewers: Dr.med. Alinta Hegmane, Dr.med. Simona 
Doniņa, Dr.med. Gyula Ostoros ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 131 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 60.-65. un 126.-131. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-
906-7 (brošēts).
UDK	 616.24-006(043)

Kopkataloga Id: 001112420
Kozirovskis, Viktors. Embrioģenēzi regulējošā Sonic Hedgehog signālceļa no-
zīme sīkšūnu plaušu vēža prognozē un rezistences attīstībā : promocijas darba 
kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai medicīnas un veselības 
zinātnēs / Viktors Kozirovskis ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.med. Uldis Vikma-
nis, Dr.med. Gunta Purkalne ; recenzenti: Dr.med. Alinta Hegmane, Dr.med. Simo-
na Doniņa, Dr.med. Gyula Ostoros ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte = 
Role of Sonic Hedgehog Embryonic Signalling Pathway in Small Cell Lung Cancer 
Prognosis and Development of Resistance : summary of doctoral thesis, submit-
ted for the doctor of science degree (Ph.D.) in medicine and health sciences / Vik-
tors Kozirovskis ; doctoral advisors: Dr.habil.med. Uldis Vikmanis, Dr.med. Gunta 
Purkalne ; reviewers: Dr.med. Alinta Hegmane, Dr.med. Simona Doniņa, Dr.med. 
Gyula Ostoros ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (133 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 1,85 MB. — Bibliogrāfija: 61.-66. un 127.-132. lp. — Teksts latviešu un an-
gļu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9934-18-907-4 (PDF).
UDK	 616.24-006(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108591
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114301
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112420
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Kopkataloga Id: 001114287
Kozirovskis, Viktors. Embrioģenēzi regulējošā Sonic Hedgehog signālceļa nozī-
me sīkšūnu plaušu vēža prognozē un rezistences attīstībā : promocijas darbs zi-
nātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai medicīnas un veselības zinātnēs / Viktors 
Kozirovskis ; darba vadītāji: Dr.habil.med. Uldis Vikmanis, Dr.med. Gunta Purkal-
ne ; konsultante Dr.biol. Aija Linē ; recenzenti: Dr.med. Alinta Hegmane, Dr.med. 
Simona Doniņa, Dr.med. Gyula Ostoros ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultā-
te. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 121 lp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 90.-102. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā.
UDK	 616.24-006(043)

Kopkataloga Id: 001089656
Pilsētniece, Zane. Urodinamisko rādītāju analīze sievietēm ar urīna nesaturēša-
nu un to nozīme slimības diagnostikā un ārstēšanā : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai klīniskās medicīnas nozarē, apakšnozare: internā 
medicīna / Zane Pilsētniece ; zinātniskais vadītājs Dr.med. Egils Vjaters ; konsul-
tante Dr.sc.ing. Inese Poļaka ; recenzenti: Dr.med. Inese Folkmane, Dr.med. Aivars 
Pētersons, Dr.med. Mindaugas Jievaltas ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultā-
te = Analysis of Urodynamic Variables in Females with Urinary Incontinence and 
their Role in the Diagnostic and Treatment of the Disease : summary of doctoral 
thesis promotion to the degree of doctor of clinical medicine, subfield of internal 
medicine / Zane Pilsētniece ; supervisor Dr.med. Egils Vjaters ; consultants Dr.sc.
ing. Inese Poļaka ; reviewers: Dr.med. Inese Folkmane, Dr.med. Aivars Pētersons, 
Dr.med. Mindaugas Jievaltas ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2022. — 105, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 102.-[106.] lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atse-
višķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-807-7 
(brošēts).
UDK	 616.63(043.2)

Kopkataloga Id: 001089649
Pilsētniece, Zane. Urodinamisko rādītāju analīze sievietēm ar urīna nesaturē-
šanu un to nozīme slimības diagnostikā un ārstēšanā : promocijas darbs dokto-
ra grāda iegūšanai klīniskās medicīnas nozarē, apakšnozare: internā medicīna / 
Zane Pilsētniece ; zinātniskais vadītājs Dr.med. Egils Vjaters ; konsultante Dr.sc.
ing. Inese Poļaka ; recenzenti: Dr.med. Inese Folkmane, Dr.med. Aivars Pētersons, 
Dr.med. Mindaugas Jievaltas ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. — Rīga : 
[izgatavotājs nav zināms], 2022. — 100 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Biblio-
grāfija: 92.-96. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 616.63(043.3)

Kopkataloga Id: 001105340
Rīgas Stradiņa universitāte. Starptautiskā studentu konference (2022 : 
Rīga, Latvija). Rīga Stradiņš University International Student Conference 2022 : 
March 24th-25th, 2022 : abstract book / layout: Andris Strazdīts ; Rīga Stradiņš 
University Student Union. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2022.

Health Sciences. — 1 tiešsaistes resurss (270 lp., PDF) ; 5,21 MB. — Autoru 
rādītājs: 265.-267. lp. — ISBN 978-9934-8927-9-0 (PDF).

UDK	 61(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114287
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089656
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001089649
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105340
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Kopkataloga Id: 001112866
Upīte, Jolanta. Anti-Amyloid-β Treatment and Improved Methodology for Int-
racerebral Drug Delivery Combined with Quantitative Histopathological Analy-
sis in Alzheimer’s Disease Mouse Models : doctoral thesis submitted for the de-
gree of doctor degree in basic medical science including pharmacy, subfield of 
pharmaceutical pharmacology / Jolanta Upīte ; supervisor Dr.habil.med. Baiba 
Jansone ; co-advisor Dr.med. Jens Pahnke ; reviewers: Dr.habil.biol. Ruta Muce-
niece, Dr.med. Līga Zvejniece, PhD Mojca Kržan ; University of Latvia. Faculty of 
Medicine. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — 132, [34] lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 105.-122. lp. — Teksts angļu valodā, 
kopsavilkums arī latviešu valodā.
UDK	 615.21(043.3)

Kopkataloga Id: 001112260
Upīte, Jolanta. Anti-β-amiloīda terapija un uzlabota metodoloģija zāļu intrace-
rebrālai ievadei apvienojumā ar kvantitatīvo histopatoloģisko analīzi Alcheimera 
slimības peļu modeļos : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā farmācijas nozarē, apakšnozare: farmaceitis-
kā farmakoloģija / Jolanta Upīte ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.med. Baiba Janso-
ne ; zinātniskais līdzvadītājs Dr.med. Jens Phanke ; darba recenzenti: Dr.habil.biol. 
Ruta Muceniece, Dr.med. Līga Zvejniece, PhD Mojca Kržan ; Latvijas Universitā-
te. Medicīnas fakultāte = Anti-Amyloid-β Treatment and Improved Methodology 
for Intracerebral Drug Delivery Combined with Quantitative Histopathological 
Analysis in Alzheimer’s Disease Mouse Models : summary of the doctoral the-
sis submitted for the degree of doctor degree in basic medical science including 
pharmacy, subfield of pharmaceutical pharmacology / Jolanta Upīte ; supervisor 
Dr.habil.med. Baiba Jansone ; co-advisor: Dr.med. Jens Pahnke ; reviewers: Dr.ha-
bil.biol. Ruta Muceniece, Dr.med. Līga Zvejniece, PhD Mojca Kržan ; University of 
Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (81 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 3,86 MB. — Bibliogrāfija: 78.-
81. lp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, datnes sā-
kumlapa noformēta abās valodās. — ISBN 978-9934-18-901-2 (PDF).
UDK	 615.21(043.2)

Kopkataloga Id: 001112869
Upīte, Jolanta. Anti-β-amiloīda terapija un uzlabota metodoloģija zāļu intrace-
rebrālai ievadei apvienojumā ar kvantitatīvo histopatoloģisko analīzi Alcheimera 
slimības peļu modeļos : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūša-
nai medicīnas bāzes zinātņu, tai skaitā farmācijas nozarē, apakšnozare: farma-
ceitiskā farmakoloģija / Jolanta Upīte ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.med. Baiba 
Jansone ; zinātniskais līdzvadītājs Dr.med. Jens Phanke ; recenzenti: Dr.habil.biol. 
Ruta Muceniece, Dr.med. Līga Zvejniece, PhD Mojca Kržan ; Latvijas Universitā-
te. Medicīnas fakultāte = Anti-Amyloid-β Treatment and Improved Methodology 
for Intracerebral Drug Delivery Combined with Quantitative Histopathological 
Analysis in Alzheimer’s Disease Mouse Models : summary of the doctoral the-
sis submitted for the degree of doctor degree in basic medical science including 
pharmacy, subfield of pharmaceutical pharmacology / Jolanta Upīte ; supervisor 
Dr.habil.med. Baiba Jansone ; co-advisor Dr.med. Jens Pahnke ; reviewers: Dr.ha-
bil.biol. Ruta Muceniece, Dr.med. Līga Zvejniece, PhD Mojca Kržan ; University 
of Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 80 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 77.-80. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9934-18-900-5 (brošēts).
UDK	 615.21(043.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112866
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112260
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112869
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Kopkataloga Id: 001088354
Zaļizko, Poļina. Determining the Role of Thiopurine Metabolism Using Immuno-
logical, Molecular Biology Methods, and Metabolic Status in Patients with Inflam-
matory Bowel Disease : doctoral thesis promotion to the degree of doctor of cli-
nical medicine (PhD in medicine), subfield of internal medicine / Poļina Zaļizko ; 
supervisor Dr.med. Aldis Puķītis ; reviewers: Valdis Pīrāgs, Santa Purviņa, Limas 
Kupčinskas ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — Riga : [izgatavotājs nav 
zināms], 2022. — 123 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 77.-86. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 616.34-07(043.3)

Kopkataloga Id: 001088362
Zaļizko, Poļina. Tiopurīna metabolisma noteikšana, pielietojot imunoloģiskās 
un molekulārās bioloģijas metodes, un vielmaiņas stāvokļa izvērtēšana pacien-
tiem ar iekaisīgām zarnu slimībām : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai klīniskās medicīnas nozarē, apakšnozare: internā medicīna / 
Poļina Zaļizko ; darba zinātniskais vadītājs Dr.med. Aldis Puķītis ; recenzenti: Dr.
med. Valdis Pīrāgs, Dr.med. Santa Purviņa, Dr.med. Limas Kupčinskas ; Latvijas 
Universitāte. Medicīnas fakultāte = Determining the Role of Thiopurine Metabo-
lism Using Immunological, Molecular Biology Methods, and Metabolic Status in 
Patients with Inflammatory Bowel Disease : summary of doctoral thesis, promo-
tion to the degree of doctor of clinical medicine (Ph.D. in Medicine), subfield of 
internal medicine / Poļina Zaļizko ; supervisor Dr.med. Aldis Puķītis ; reviewers: 
Dr.med. Valdis Pīrāgs, Dr.med. Santa Purviņa, Dr.med. Limas Kupčinskas ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 99 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā iz-
devuma ISBN 9789934188138. — Bibliogrāfija: 96.-99. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9934-18-812-1 (brošēts).
UDK	 616.34-07(043.2)

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

Kopkataloga Id: 001112427
Baitimirova, Margarita. Fabrication of Graphene Containing Layered Nano-
structures and Investigation of their Properties : summary of doctoral thesis su-
bmitted for the degree of doctor of chemistry, subfield of physical chemistry / 
Margarita Baitimirova ; supervisor Dr.chem. Donāts Erts ; reviewers: Dr.chem. 
Agris Bērziņš, Dr.sc.ing. Andris Šutka, PhD Justin D. Holmes ; University of Latvia. 
Faculty of Chemistry. Institute of Chemical Physics. — Riga : University of Lat-
via, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
1,98 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934188763. — Bib-
liogrāfija: 40.-43. lp. — ISBN 978-9934-18-877-0 (PDF).
UDK	 620.2-024.25-022.513.2(043)+546.26-162-026.76(043)

Kopkataloga Id: 001112422
Baitimirova, Margarita. Grafēnu saturošo slāņainu nanostruktūru veidošana 
un to īpašību pētījumi : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūša-
nai ķīmijas nozarē, apakšnozare: fizikālā ķīmija / Margarita Baitimirova ; zināt-
niskais vadītājs Dr.chem. Donāts Erts ; recenzenti: Dr.chem. Agris Bērziņš, Dr.sc.
ing. Andris Šutka, PhD Justin D. Holmes ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. 
Ķīmiskās fizikas institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (43 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,89 MB. — Resursā uz-
rādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934188749. — Bibliogrāfija: 38.-41. lp. — 
ISBN 978-9934-18-875-6 (PDF).
UDK	 620.2-024.25-022.513.2(043)+546.26-162-026.76(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088354
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001088362
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112427
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112422
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621  Mehāniskā inženierija vispār. Kodolu tehnoloģija.  
Elektriskā inženierija. Ražošanas iekārtas

Kopkataloga Id: 001112268
Avišāns, Didzis. Aizsarggāzes ietekme uz augstas izturības tērauda metināša-
nas procesu un šuvi pusautomātiskā metināšanā : promocijas darba kopsavil-
kums / Didzis Avišāns ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Irīna Boiko ; oficiālie recen-
zenti Dr.sc.ing. Viktors Mironovs, Dr.sc.ing. Olegas Černašejus, Dr.sc.ing. Fjodor 
Sergejev ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta un aeronauti-
kas fakultāte. Mehānikas un mašīnbūves institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
4,46 MB. — Ziņas par autoru: 40. lp. — Bibliogrāfija: 37.-39. lp. — ISBN 978-9934-
22-849-0 (PDF).
UDK	 621.791.754(043)

Kopkataloga Id: 001112270
Avišāns, Didzis. The Effect of Shielding Gas on the Welding Process and Weld 
Seam in Semi-Automatic Welding of High Strength Steel : summary of the doc-
toral thesis / Didzis Avišāns ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Irīna Boiko ; offi-
cial reviewers Dr.sc.ing. Viktors Mironovs, Dr.sc.ing. Olegas Černašejus, Dr.sc.ing. 
Fjodor Sergejev ; Riga Technical University. Faculty of Mechanical Engineering, 
Transport and Aeronautics. Institute of Mechanics and Mechanical Engineer-
ing. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 4,45 MB. — Ziņas par autoru: 40 lp. — Bibliogrāfija: 37.-
39. lp. — ISBN 978-9934-22-848-3 (PDF).
UDK	 621.791.754(043)

Kopkataloga Id: 001112590
Muhitovs, Ruslans. Dzelzceļa pārmijas termālā stāvokļa multi sensoru vadības 
sistēmu izveides principi un to izpēte : promocijas darba kopsavilkums / Rus-
lans Muhitovs ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Mareks Mezītis, Dr.habil.sc.ing. 
Ivars Raņķis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Pēteris Apse-Apsītis, Dr.sc.ing. Mi-
hails Savrasovs, Dr.habil.sc.ing. Tomasz Perzyński ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Industriālās elektronikas un 
elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes re-
surss (38 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 6,63 MB. — Ziņas 
par autoru: 38. lp. — Bibliogrāfija: 36.-37. lp. — ISBN 978-9934-22-851-3 (PDF).
UDK	 621.332.53(043)

Kopkataloga Id: 001112595
Muhitovs, Ruslans. Principles of Development of Multi-Sensor Control Systems 
for the Thermal State of Railway Point and their Research : summary of the doc-
toral thesis / Ruslans Muhitovs ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Mareks Mezītis, 
Dr.habil.sc.ing. Ivars Raņķis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Pēteris Apse-Apsītis, 
Dr.sc.ing. Mihails Savrasovs, Dr.habil.sc.ing. Tomasz Perzyński ; Riga Technical 
University. Faculty of Electrical and Environmental Engineering. Institute of 
Industrial Electronics and Electrical Engineering. — Riga : RTU Press, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
6,55 MB. — Ziņas par autoru: 38. lp. — Bibliogrāfija: 36.-37. lp. — ISBN 978-9934-
22-852-0 (PDF).
UDK	 621.332.53(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112268
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112270
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112590
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112595
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Kopkataloga Id: 001105488
Rīgas Tehniskā universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (62 : 
2021 : Rīga, Latvija). Riga Technical University 62nd International Scientific 
Conference „Mechanical Engineering Technology and Heat Engineering” : ab-
stract book : Riga, Latvia, 15 October 2021 = Rīgas Tehniskās universitātes 62. 
starptautiskā zinātniskā konference „Mašīnbūves tehnoloģija un siltumtehnika” : 
tēžu krājums : Rīga, Latvija 2021. gada 15. oktobris / Riga Technical University. — 
Riga : RTU Press, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (51 lp., PDF) : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 3,28 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu un lat-
viešu valodā. — ISBN 978-9934-22-756-1 (PDF).
UDK	 621.7(062)+536(062)

Kopkataloga Id: 001110555
Rudušs, Armands. Development of Novel Structural Approaches for Cost-Effec-
tive OLED Emitter : summary of the doctoral thesis / Armands Rudušs ; scienti-
fic supervisors: Dr.chem. Kaspars Traskovskis, Dr.chem. Valdis Kokars ; official 
reviewers: Dr.chem. Pāvels Arsenjans, Dr.phys. Mārtiņš Rutkis, Dr.habil. Juozas 
Vidas Gražulevičius ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science and 
Applied Chemistry. Institute of Applied Chemistry. — Riga : RTU Press, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,13 MB. — 
Ziņas par autoru: 38. lp. — Bibliogrāfija: 34.-36. lp. — ISBN 978-9934-22-834-6 
(PDF).
UDK	 621.3.032.273(043)

Kopkataloga Id: 001110551
Rudušs, Armands. Jaunas izstarotāju strukturālās pieejas OLED iekārtu ražo-
šanas izmaksu samazināšanai : promocijas darba kopsavilkums / Armands Ru-
dušs ; zinātniskie vadītāji: Dr.chem. Kaspars Traskovskis, Dr.chem. Valdis Kokars ; 
oficiālie recenzenti: Dr.chem. Pāvels Arsenjans, Dr.phys. Mārtiņš Rutkis, Dr.habil. 
Jozs Vids Gražulevičs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte. Lietišķās ķīmijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,19 MB. — 
Ziņas par autoru: 38. lp. — Bibliogrāfija: 34.-36. lp. — ISBN 978-9934-22-835-3 
(PDF).
UDK	 621.3.032.273(043)

628  Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija. Apgaismes tehnika

Kopkataloga Id: 001107298
Vesere, Rudīte. Atkritumi kā efektīvs resurss ceļā uz aprites ekonomikas mode-
li : promocijas darba kopsavilkums / Rudīte Vesere ; zinātniskās vadītājas: Dr.ha-
bil.sc.ing. Dagnija Blumberga, Dr.sc.ing. Silvija Nora Kalniņš ; oficiālie recenzenti: 
Saulius Vasarevicius, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakul-
tāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecī-
ba, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
3,95 MB. — Ziņas par autori: 54. lp. — Bibliogrāfija: 49.-53. lp. — ISBN 978-9934-
22-828-5 (PDF).
UDK	 628.47(474.3)(043)+502.174(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105488
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110555
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110551
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107298


Latvijas jaunākās grāmatas 2023 Nr. 2, 16.–31. janvāris

31

Kopkataloga Id: 001107301
Vesere, Rudīte. Waste as an Efficient Resource on the Way to a Circular Eco-
nomy Model : summary of the doctoral thesis / Rudīte Vesere ; scientific super-
visors: Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga, Dr.sc.ing. Silvija Nora Kalniņš ; official 
reviewers: Saulius Vasarevicius, Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Dr.sc.ing. Edmunds 
Teirumnieks ; Riga Technical University. Faculty of Electrical and Environmen-
tal Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU 
Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
4,86 MB. — Ziņas par autori: 54. lp. — Bibliogrāfija: 49.-53. lp. — ISBN 978-9934-
22-827-8 (PDF).
UDK	 628.47(474.3)(043)+502.174(474.3)(043)

629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 001107507
Cyber-Physical Systems for Clean Transportation / editors: Andrii Hnatov, Sh-
chasiana Arhun, Kateryna Danylenko ; language editor Daina Ostrovska ; layout 
design: Ģirts Semevics. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (392 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 11,51 MB. — Autori: Nadezhda Kunicina, 
Anatolijs Zabasta, Leonids Ribickis, Jeļena Pečerska, Andrejs Romanovs u.c. — 
Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-22-676-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā sniegts pārskats par hibrīdautomobiļiem un elektromobiļiem, 
skaidroti to darbības principi un enerģijas taupīšanas tehnoloģija transportā. Autori skaidro ki-
berfizisko sistēmu projektēšanas un ieviešanas specifiku, apraksta viedās informācijas tehnolo-
ģijas un sistēmas transportā, kā arī automobiļu kiberfizisko sistēmu elektromagnētiskās saderī-
bas aspektus un ceļu satiksmes kiberfizisko sistēmu mikrosimulāciju.

UDK	 629.3-83(082)+004.89(082)

Kopkataloga Id: 001103906
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Studentu un 
maģistrantu zinātniskā konference (2022 : Jelgava, Latvija). LLU TF studen-
tu un maģistrantu zinātniskā conference 2022 : inženierzinātņu sekcija : 2022. 
gada 22. aprīlī / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. — 
Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2022. — 1 tiešsaistes resurss 
(40 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,19 MB. — Nosaukumā kļūdaini 
norādīts vārds: conference, pareizi jābūt: konference. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi un satura rādītājs arī angļu valodā.
UDK	 629.3(062)+62(062)

631  Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 001115452
Marijas Tūnas biodinamiskais kalendārijs : sēšanas un stādīšanas laiki / kalen-
dāriju sagatavojuši Titija un Fridrihs Tūni ; no vācu valodas tulkoja Vita Valdma-
ne ; no angļu valodas tulkoja, redaktore Anita Legzdiņa. — Rīga : Alis, [2023].

2023. — 98 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm + pielikums (1 salocīta 
lp.). — Izdevumam pievienota atsevišķa A3 loksne ar kalendāru. — Teksts 
latviešu valodā, tulkots no vācu un angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Aus-
saattage 2023 Maria Thun. — ISBN 978-9934-504-51-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Biodinamiskās lauksaimniecības metodes praktiķes Marijas Tūnas radītais 
kalendārijs ir tradicionāla vērtība, kas latviešu valodā iznāk jau 9. gadu, un otro gadu tas iznāk 
jaunā veidolā, kas palīdz to viegli saprast un lietot arī iesācējiem. Katrā kalendāra daļas lapā ir 
divas nedēļas, tā ļaujot ātri un precīzi atrast padomu, kad vislabāk sēt, stādīt un apkopt augus, 
lai tie augtu veselīgi un jūs ievāktu bagātu ražu. Šogad kalendārijā tuvāk aplūkota meža tematika.

UDK	 631.147(059)+633/635:551.590.2(059)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107301
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107507
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103906
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115452
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Kopkataloga Id: 001107391
Ražas svētki „Vecauce” (2022 : Vecauce, Latvija). Ražas svētki „Vecauce — 
2022” : zinātniskā semināra rakstu krājums / atbildīgie par izdevumu: Zinta Gai-
le, Jānis Kaņeps, Dace Siliņa ; angļu valodas redaktore: Inga Skuja, Gundega Gai-
le ; vāku dizains: Evija Godiņa ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. 
Lauksaimniecības fakultāte, SIA Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”. — 
Jelgava : Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, 2022.

Miers baro, karš posta. — 1 tiešsaistes resurss (115 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 5,17 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9984-48-405-1 (PDF).

UDK	 631.117(474.3)(062)+63(474.3)(062)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001113374
Dimante, Ilze. Kartupeļu sīkbumbuļu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas 
iespēju izvērtējums = Evaluation of Possibilities to Increase Efficiency of Potato 
Minituber Production : promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūša-
nai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē / Ilze Dimante ; 
promocijas darba vadītāja Dr.agr. Zinta Gaile ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju 
universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 
2022. — 150 lp., 33 nenumurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 131.-149. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, ano-
tācija arī angļu valodā.
UDK	 633.491(043)+631.53.02(043)

Kopkataloga Id: 001113372
Dimante, Ilze. Kartupeļu sīkbumbuļu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas 
iespēju izvērtējums : promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) 
grāda iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē = 
Evaluation of Possibilities to Increase Efficiency of Potato Minituber Production : 
summary of the doctoral thesis for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) 
in agriculture, forestry and fisheries sciences / Ilze Dimante ; darba zinātniskā 
vadītāja Dr.agr. Zinta Gaile ; recenzenti: Dr.biol. Ina Alsiņa, Dr.agr. Gunita Bimštei-
ne, Dr.agr. Līga Lepse ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Lauksaim-
niecības fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte], 
2022. — 77 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 75.-77. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK	 633.491(043)+631.53.02(043)

636  Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā.  
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana

Kopkataloga Id: 001115740
Jonova, Sintija. Topinambūra koncentrāta un tā kombinācijas ar Saccharomy-
ces cerevisiae ietekme uz teļu postnatālo attīstību : promocijas darba kopsavil-
kums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai veterinārmedicīnas nozarē = 
The Effect of Jerusalem Artichoke Concentrate and its Combination with Sac-
charomyces cerevisiae on the Postnatal Development of Calves : summary of the 
doctoral thesis for acquiring a doctoral degree in veterinary medicine (Ph.D.) / 
Sintija Jonova ; zinātniskā vadītāja Dr.med.vet. Aija Ilgaža ; oficiālie recenzenti: 
Dr.med.vet. Anda Valdovska, Dr.med.vet. Ruta Medne, D.M.Sci. Piret Hussar ; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. — Jelgava : 
[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2022. — 1 tiešsaistes resurss (94 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,10 MB. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 636.2.09(043)+636.2.086.7:633.494(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107391
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113374
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113372
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115740
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Kopkataloga Id: 001100811
Jonova, Sintija. Topinambūra koncentrāta un tā kombinācijas ar Saccharomy-
ces cerevisiae ietekme uz teļu postnatālo attīstību : promocijas darba kopsavil-
kums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai veterinārmedicīnas nozarē = 
The Effect of Jerusalem Artichoke Concentrate and its Combination with Sac-
charomyces cerevisiae on the Postnatal Development of Calves : summary of the 
doctoral thesis for acquiring a doctoral degree in veterinary medicine (Ph.D.) / 
Sintija Jonova ; zinātniskā vadītāja Dr.med.vet. Aija Ilgaža ; oficiālie recenzenti: 
Dr.med.vet. Anda Valdovska, Dr.med.vet. Ruta Medne, D.M.Sci. Piret Hussar ; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. — Jelgava : 
[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2022. — 94 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 636.2.09(043)+636.2.086.7:633.494(043)

Kopkataloga Id: 001100813
Jonova, Sintija. Topinambūra koncentrāta un tā kombinācijas ar Saccharomyces 
cerevisiae ietekme uz teļu postnatālo attīstību = The Effect of Jerusalem Arti-
choke Concentrate and its Combination with Saccharomyces cerevisiae on the 
Postnatal Development of Calves : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda 
(Ph.D.) iegūšanai veterinārmedicīnas nozarē / Sintija Jonova ; zinātniskā vadītāja 
Dr.med.vet. Aija Ilgaža ; oficiālie recenzenti: Dr.med.vet. Anda Valdovska, Dr.med.
vet. Ruta Medne, D.M.Sci. Piret Hussar ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Veterinārmedicīnas fakultāte. Preklīniskais institūts. — Jelgava : [izgatavotājs 
nav zināms], 2022. — 127 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 97.-122. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija un nosaukums arī angļu 
valodā.
UDK	 636.2.09(043)+636.2.086.7:633.494(043)

Kopkataloga Id: 001106317
Jonova, Sintija. Topinambūra koncentrāta un tā kombinācijas ar Saccharomyces 
cerevisiae ietekme uz teļu postnatālo attīstību = The Effect of Jerusalem Arti-
choke Concentrate and its Combination with Saccharomyces cerevisiae on the 
Postnatal Development of Calves : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda 
(Ph.D.) iegūšanai veterinārmedicīnas nozarē / Sintija Jonova ; zinātniskā vadītāja 
Dr.med.vet. Aija Ilgaža ; oficiālie recenzenti: Dr.med.vet. Anda Valdovska, Dr.med.
vet. Ruta Medne, D.M.Sci. Piret Hussar ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Veterinārmedicīnas fakultāte. Preklīniskais institūts. — Jelgava : [Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte], 2022. — 1 tiešsaistes resurss (127 lp., PDF) : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 2,72 MB. — Bibliogrāfija: 97.-122. lp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija un nosaukums arī angļu valodā.
UDK	 636.2.09(043)+636.2.086.7:633.494(043)

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

Kopkataloga Id: 001115362
Masiļūne, Antonina. Povuoru gruomota / Antonina Masiļūne ; dizainere Va-
lentīna Siņakova ; dizaina konsultante, atbildīgā par izdevumu, [ievada autore] 
Diāna Apele ; valodas konsultante Lidija Leikuma ; fotogrāfiju autore Zaiga Pette-
re. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2022. — 137 lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-44-255-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums ir mūsdienīgi redizainēts un atkārtoti izdots bibliogrāfiskais re-
tums — A. Masiļūnes recepšu grāmata latgaliešu rakstu valodā „Povōru grōmota”. Grāmata ir 
piedzīvojusi otro elpu, ir veidotas uzskatāmas ēdienu fotogrāfijas, pilnveidota latgaliešu rakstu 
valoda. Recepšu grāmata ir lielisks veids kā ģimenei kopā gatavot maltīti un iepazīt latgaliešu 
valodu. Projekts realizēts ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tū-
risma centrs” līdzfinansējumu Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursā.

UDK	 641.568(=174)(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100811
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001100813
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001106317
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115362


Latvijas jaunākās grāmatas 2023 Nr. 2, 16.–31. janvāris

34

Kopkataloga Id: 001105745
Projekts „Dvieļu raksti” / foto: Kaspars Ratnieks ; Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskola. Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programma. — Rēzekne : Rē-
zeknes Mākslas un dizaina vidusskola, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (52 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 10,51 MB. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu. 

A n o t ā c i j a :  Projektu „Dvieļu raksti” īstenoja Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības pro-
grammas audzēknes pedagogu Ineses Ratnieces un Lienītes Ratnieces vadībā laikā no 2021. gada 
aprīļa līdz 2022. gada jūlijam. Tā ietvaros tika pētīti Latgalē austie dvieļi kā tradicionālās kultūras 
mantojuma sastāvdaļa, analizētas dvieļu kompozīcijas, raksta elementu kārtojums audumā ko-
pumā. Rezultātā ir izveidots izglītojošs materiāls, kurā apkopoti 20 Latgalei raksturīgākie dvieļu 
raksti, auduma iekārtošanas tehniskie zīmējumi un fotogrāfijas.

UDK	 645.486(474.38)+677.024.1(474.38)

656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 001108590
Reliability and Statistics in Transportation and Communication (22 : 2022 : 
Rīga, Latvija). The 22nd International Multi-Conference „Reliability and Statis-
tics in Transportation and Communication” (RelStat’22) : 19-22 October 2022, 
Riga, Latvia : abstracts / edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv ; Transport 
and Telecommunication Institute. — Riga : Transport and Telecommunication 
Institute, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (108 lp., PDF) ; 1,01 MB. — Bibliogrāfija 
tēžu beigās un autoru rādītājs: 107.-108. lp. — ISBN 978-9934-622-02-1 (PDF).
UDK	 656(062)+621.39(062)

658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 001108589
Auctions: the Choice to Buy-it-Now / Artūrs Fleišmans, Artem Zavarin ; supervi-
sor Nicolas Gavoille. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2022. — 
1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 2,60 MB. — (SSE Riga 
Student Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2022:9 (251)). — Bibliogrāfija: 37.-
38. lp. — ISBN 978-9984-822-75-4 (PDF).
UDK	 658.849.7(047)

Kopkataloga Id: 001108454
Back for Business: the Link Between Foreign Experience and Entrepreneu-
rial Activity in Latvia / Zane Varpina, Marija Krumina, Kata Fredheim, Anders 
Paalzow. — Riga : [Stockholm School of Economics in Riga], 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (36 lp., PDF) : tabulas ; 430,81 KB. — (SSE Riga/BICEPS Research papers ; 
No. 10). — Titullapā: Stockholm School of Economics in Riga, Baltic International 
Centre for Economic Policy Studies. — Bibliogrāfija: 25.-30. lp.
UDK	 658(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 001108579
Kaplans, Jaroslavs. The Fabulous Fable of Goshio the Goldfish : a business 
tale with a spark of wisdom / Jaroslavs Kaplans. — [Rīga] : [Jaroslavs Kaplans], 
[2022]. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,84 MB. — Nosau-
kums krievu valodā: Одиссея Гошио-золоторыбки. — ISBN 978-9934-8899-0-5 
(PDF).
UDK	 658

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108590
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108589
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108454
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108579
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Kopkataloga Id: 001111688
Ņikitina, Tatjana. Individual Entrepreneurial Orientation and Business Educa-
tion Development : summary of the doctoral thesis / Tatjana Ņikitina ; scientific 
supervisor Dr.oec. Inga Lapiņa ; official reviewers: Dr.oec. Maija Šenfelde, Dr.oec. 
Iveta Mietule, Dr.hab. Julita Wasilczuk ; Riga Technical University. Faculty of Engi-
neering Economics and Management. Institute for Quality Engineering. — Riga : 
RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : karte, shēmas, tabulas ; 
1,86 MB. — Ziņas par autori: 43. lp. — Bibliogrāfija: 41.-42. lp. — ISBN 978-9934-
22-836-0 (PDF).
UDK	 658:37(043)

Kopkataloga Id: 001112423
Ņikitina, Tatjana. Individuālā uzņēmējdarbības orientācija un biznesa izglītības 
attīstība : promocijas darba kopsavilkums / Tatjana Ņikitina ; zinātniskā vadītāja 
Dr.oec. Inga Lapiņa ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Maija Šenfelde, Dr.oec. Iveta Mie-
tule, Dr.hab. Julita Wasilczuk ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas 
un vadības fakultāte. Ražošanas kvalitātes institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : karte, shēmas, tabulas ; 1,86 MB. — 
Ziņas par autori: 43. lp. — Bibliogrāfija: 41.-42. lp. — ISBN 978-9934-22-837-7 
(PDF).
UDK	 658:37(043)

Kopkataloga Id: 001108573
Каплан, Ярослав. Одиссея Гошио-золоторыбки : бизнес-сказка с искрин-
кой мудрости / Ярослав Каплан. — [Rīga] : [Jaroslavs Kaplans], [2022]. — 
1 tiešsaistes resurss (58 lp., PDF) : ilustrācijas ; 9,17 MB. — Nosaukums angļu 
valodā: Fabulous Fable of Goshio the Goldfish. — ISBN 978-9934-8989-0-7 (PDF).
UDK	 658

68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi

Kopkataloga Id: 001110568
Bormanis, Oskars. Increasing Reliability of Robotized Manufacturing Systems : 
summary of the doctoral thesis / Oskars Bormanis ; scientific supervisor Dr.ha-
bil.sc.ing. Leonīds Ribickis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jānis Zaķis, Ph.D. Tanel 
Jalakas, Ph.D. Frede Blaabjerg ; Riga Technical University. Faculty of Electrical 
and Environmental Engineering. Institute of Industrial Electronics and Electrical 
Engineering. — Riga : RTU Press, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,06 MB. — Ziņas par autoru: 34. lp. — Bibliogrā-
fija: 31.-33. lp. — ISBN 978-9934-22-840-7 (PDF).
UDK	 681.513.3(043)+004.896(043)

Kopkataloga Id: 001110565
Bormanis, Oskars. Uzticamības paaugstināšanas metožu izstrāde automatizē-
tām robotu ražotnēm : promocijas darba kopsavilkums / Oskars Bormanis ; zi-
nātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.
ing. Jānis Zaķis, Ph.D. Tanel Jalakas, Ph.D. Frede Blaabjerg ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Industriālās elektroni-
kas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2022. — 1 tiešsaistes 
resurss (33 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,25 MB. — Ziņas par 
autoru: 33. lp. — Bibliogrāfija: 30.-32. lp. — ISBN 978-9934-22-839-1 (PDF).
UDK	 681.513.3(043)+004.896(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001111688
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112423
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108573
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110568
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110565
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001105842
Artistic Research: Various Fields, Approaches, Experiences (2022 : Rīga, Lat-
vija). International Conference „Artistic Research: Various Fields, Approaches, 
Experiences” : 5-7 May 2022, Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, Riga, Lat-
via : programme and abstracts / edited by Diāna Zandberga ; Jāzeps Vītols Lat-
vian Academy of Music. — [Rīga] : [Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music], 
[2022]. — 1 tiešsaistes resurss (108 lp., PDF) ; 2,49 MB. 
UDK	 7.01(062)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 001115517
Kalnačs, Jānis. Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca / teksta autors un sastādītājs Jānis 
Kalnačs ; māksliniece Dace Kiršpile ; fotogrāfi: Aleksejs Koziņecs, Leopolds Kļa-
viņš, Imants Lancmanis, Jānis Kalnačs. — Papildināts un pārstrādāts izdevums. — 
[Valmiera] : Valmieras novada pašvaldība : Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski 
luteriskā draudze, 2022. — 27 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 21 cm. — „Johans Kristofs 
Broce. Valmieras skats, 1797”—Uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-23-589-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Baznīcu Gaujas stāvajā krastā sāka būvēt 13. gadsimtā, tāpat kā Zobenbrāļu 
ordeņa vai tā pēcteča Livonijas ordeņa pili, tomēr otrā pasaules kara nogalē vēsturiskā centra 
apbūve tika gandrīz pilnībā iznīcināta — saglabājušies tikai ārējo mūru un pagrabu fragmenti. 
Arī baznīca vairākkārt cietusi — gan kara ietekmē, gan ugunsgrēkos. Valmieras Sv. Sīmaņa baznī-
ca ir būtiskākais pilsētas vēstures liecinieks, kā arī viens no nozīmīgākajiem Latvijas viduslaiku 
sakrālās arhitektūras pieminekļiem.

UDK	 726.54:274.5(474.364)+274.5-523.4(474.364)

Kopkataloga Id: 001115523
Kalnačs, Jānis. Valmiera St Simon’s Church / author and compiler Jānis Kal-
načs ; artist-layout designer Dace Kiršpile ; photographers: Aleksejs Koziņecs, 
Leopolds Kļaviņš, Imants Lancmanis, Jānis Kalnačs. — Updated and revised 
edition. — [Valmiera] : Valmiera Municipality : Valmiera St Simon’s Evangelical 
Lutheran Church, 2022. — 27 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 21 cm. — „Johann Christoph 
Brotze. View of Valmiera, 1797”—Uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts latviešu valodas 
izdevuma ISBN. — Oriģinālnosaukums: Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca. — ISBN 
9789934235894 (kļūda).
UDK	 726.54:274.5(474.364)+274.5-523.4(474.364)

Kopkataloga Id: 001112535
Mašnovskis, Vitolds. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdi-
ja / autors, sastādītājs Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Dr.art. Agnese Berghol-
de-Volfa, Māra Siliņa ; tulkotājas vācu valodā: Agnese Bergholde-Volfa, Christina 
Runce ; mākslinieks Kārlis Jakadels ; priekšvārds: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis. — 
Rīga : DUE, 2022.

V [5. sējums], T-Z. — 287 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm + pieli-
kums (1 salocīta lp. karte). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fon-
da atbalstu. — Bibliogrāfija: 279.-280. lpp. un enciklopēdijā ievietoto muižu 
rādītājs: 281.-287. lpp. — Teksts latviešu valodā, satura rādītājs, priekšvārdi 
un paskaidrojumi pie attēliem arī vācu valodā. — ISBN 978-9934-8999-2-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vitolds Mašnovskis veicis ap 1200 Latvijas muižu kompleksu dokumentālu 
fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas „Muižas Latvijā” vairāku sējumu izdevums radīts kā veltī-
jums Latvijas valsts simtgadei. 5. sējumā apkopoti muižu apraksti alfabētiskā secībā no burta T 
līdz Z. Vispirms tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums, tad īsa īpašnie-
ku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un beigas. Seko kungu mājas vai pils būvvēsture un 
saimnieciskās apbūves ansambļa un parka raksturojums.

UDK	 728.83(474.3)(031)+908(474.3)(031)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001105842
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115517
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115523
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112535
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Kopkataloga Id: 001114000
Piemineklis lauku sētai : Turaidas pagasta zemnieku sētu uzmērojumi (1973-
1976) Turaidas muzejrezervāta krājumā : katalogs / sastādītāja, ievada autore 
Līga Kreišmane ; redaktors Dāvis Beitlers ; mākslinieks Andris Nikolajevs. — [Si-
guldas novads] : Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis — Turaidas muzejre-
zervāts, [2022]. — 255, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, tabulas ; 25 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-9158-0-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katalogs ir kā simbolisks piemineklis lauku sētai un ceļ godā tieši uzmēro-
jumus un situācijas piefiksējumus. Līdz mūsdienām daudzas no tradicionālajām lauku saimnie-
cībām nav saglabājušās vai ir ievērojami pārbūvētas. Turaidas muzejrezervāta krājumā glabājas 
139 uzmērojumu zīmējumi un skices par 17 Turaidas pagasta lauku sētām. Tie tapuši pagājušā 
gadsimta 70. gadu pirmajā pusē, kad muzejs uzsāka bijušā Turaidas pagasta lauku sētu apzinā-
šanu. Grāmatā publicēti Viļa Druģa, Pētera Jurkāna un Zigurda Ērika Vītola veiktie uzmērojumu 
zīmējumi, kā arī pētnieku raksti.

UDK	 728.84(474.362)(083.82)

Kopkataloga Id: 001114703
Putniņa, Mārīte. Zaļā muiža / Mārīte Putniņa ; māksliniece Inese Hofmane ; re-
daktore Ieva Zarakovska ; tulkotājs angļu valodā Uldis Brūns ; tulkotāja krievu va-
lodā Ludmila Kļešņina ; fotogrāfi: Ints Lūsis, Mārīte Putniņa, Imants Lancmanis, 
Artis Jutus, Marika Vanaga, Aivars Holms, Valija Barkovska, Dainis Bruģis, Edgars 
Šulcs. — Jelgava : [Jelgavas novada pašvaldība], [2022]. — 158, [1] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, plāni, portreti ; 24 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 122.-125. lpp. un personu rādītājs: 126.-129. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-
23-771-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pagājuši vairāk nekā 10 gadi, kopš iznāca iepriekšējais nelielais izdevums par 
Zaļo muižu. Tas izrādījies pietiekami ilgs laiks, lai paplašinātu pētījumu, apkopotu līdz šim nezi-
nāmās ziņas, ieraudzītu vēl neredzētus attēlus un varētu turpināt stāstu par Zaļo muižu. Autore 
jaunam izdevumam iedvesmojās 2018. gadā, kad pili apmeklēja tās pēdējās īpašnieces Elizabetes 
fon Bēras, dzimušas fon Mēdemas, mazmeita ar ģimeni. Viņu līdzi paņemtais albums ar 20. gad-
simta sākuma pils iekšskatiem ir līdz šim plašākais zināmais vizuālais materiāls, kas ļāva uzzināt 
un precizēt pils interjera apdares detaļas, kā arī ieraudzīt pils otrā stāva telpu iekārtojumu.

UDK	 728.83(474.334)+908(474.334)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001114190
Imanta Lancmaņa māksla (2022 : Rīga, Latvija). Imanta Lancmaņa māksla : 
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 12.11.2022.—26.02.2023. : izstādes ceļvedis / 
kuratore, [ievadvārdu autore] Helēna Demakova ; teksts: Imants Lancmanis ; 
foto: Normunds Brasliņš, Ints Lūsis, Jānis Pipars ; Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, [2022]. — 28 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt 
ar QR kodu. — ISBN 978-9934-538-44-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izstāde „Imanta Lancmaņa māksla” kārtota vairākos tematiskos lokos, pie-
turoties pie klasiskajiem Eiropas glezniecības vēstures žanriem. Tie ir klusā daba, ainava un 
portrets, taču I. Lancmaņa mākslā īpaši izceļamas figuratīvās kompozīcijas. Viņš radījis arī te-
matiskas gleznu kopas, kas apliecina mākslinieka skatījuma episkumu apvienojumā ar rūpīgu 
detaļu izstrādi. Eiropas un Latvijas vēstures mezglu punkti viņa darbos savijušies ar vietējiem 
etnogrāfijas un dabas paraugiem, un gleznu simboliskais vēstījums iemiesots mākslas vēsturē un 
reālajā dzīvē atrastajos motīvos.

UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114000
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114703
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114190
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Kopkataloga Id: 001114193
Imanta Lancmaņa māksla (2022 : Rīga, Latvija). The Art of Imants Lancma-
nis : Latvian National Museum of Art, 12.11.2022.—26.02.2023. : exhibition guide / 
curator, [author of the introduction] Helēna Demakova ; text: Imants Lancmanis ; 
translation into English Andris Mellakauls ; photo: Normunds Brasliņš, Ints Lū-
sis, Jānis Pipars ; Latvian National Museum of Art. — [Rīga] : [Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs], [2022]. — 28 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Grāmatai 
ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu. — ISBN 978-9934-538-45-2 
(brošēts).
UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 001113849
Rozenfelds, Gatis. The Power of Rowing : photography by Gatis Rozenfelds = 
Airēšanas spēks : Gata Rozenfelda fotogrāfijas / priekšvārda autore Anta Buka-
va ; teksta autore Elīna Sproģe ; tulkojums: Annija Šerpa ; dizains: Madara Krie-
viņa. — Rīga : Bafo, 2022. — 63 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 34 cm. — Grāmatai 
ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu. — Saraksts: 150 nozīmīgas 
personības Latvijas airēšanā, 61. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, 
tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-23-757-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gatis Rozenfelds ir viens no pieredzējušākajiem foto žurnālistiem, neskaitā-
mu digitālu un drukātu kampaņu autoriem, izstāžu dalībniekiem un fotoaģentūras F64 dibinā-
tājs. Pats būdams burātājs, viņš pazīst ūdens stihiju, sacensību kaislību un nepārprotamo sajūtu, 
kas dzen uz ūdens katru dienu. Fotogrāfijas tapušas 2022. gada laikā kā dāvana Latvijas airēšanas 
sporta 150. gadadienā. Sezonas garumā Gatis Rozenfelds ir tvēris Latvijas airētāju ikdienišķos un 
pavisam unikālos mirkļus.

UDK	 77-051(474.3)(084.12)+77.04(474.3)(084.12)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 001103610
Mūzika 1.-3. klasei : skolēna mācību materiāli krievu valodā / Andra Fenhane, 
Ilze Vilde ; no latviešu valodas tulkojusi Svetlana Lāce ; krievu mācībvalodas 
satura eksperte Svetlana Brasnujeva ; redaktore Rozanna Kurpniece ; Valsts iz-
glītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tieš-
saistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 83,66 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 
210,33 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mā-
cību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002) ietvaros. — Teksts krievu valodā, apraksta 
datne latviešu valodā. — ISBN 978-9934-24-080-5 (PDF).
UDK	 78(075.2)

Kopkataloga Id: 001110735
Mūzika 4.-6. klasei : skolēna mācību materiāli krievu valodā / Agnese Fjodorova, 
Inta Godiņa, Elīna Lūse, Irēna Nelsone ; no latviešu valodas tulkojusi Svetlana 
Lāce ; krievu mācībvalodas satura eksperte Svetlana Brasnujeva ; redaktore Ro-
zanna Kurpniece ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura 
centrs, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 80,08 MB + 
1 PDF datne (3 lp. ; 391,45 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 978-9934-24-081-2 (PDF).
UDK	 78(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114193
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113849
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001103610
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001110735
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Kopkataloga Id: 001114051
Šlēzke, Martins. Skaņa : par nedzirdēto dzīves jēgu / Martins Šlēzke, vijoļmeis-
tars ; no vācu valodas tulkojusi Ilze Ķezbere-Herle ; redaktore Maiga Veilande ; 
mākslinieks Gints Veilands. — [Rīga] : Libri Style, [2022]. — 335 lpp. : ilustrācijas, 
plāni ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 324.-333. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģināl-
nosaukums: Der Klang. — ISBN 978-9934-602-08-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir vijoļmeistara Martina Šlēzkes aizraujošs stāstījums par savas pro-
fesijas noslēpumiem. Katrs vijoles izgatavošanas posms, sākot no piemērota izejmateriāla atra-
šanas līdz instrumenta velvju veidošanai un lakošanai, rada līdzības personības attīstībai, cilvēka 
aicinājuma atklāšanai un piepildījuma īstenošanai dzīvē. Līdzīgi kā vijoles skaņas kvalitāte nav 
strikti definēts lielums, bet tās dziļums atklājas līdzsvarā starp pazīstamo un pārsteidzošo, tā arī 
dzīve kļūst aizraujoša, ja pieļaujam veselīgu spriedzi starp degsmi un mieru, saistībām un brīvī-
bu, patiesumu un iejūtību un citiem pretējiem ideāliem, vērtībām un tikumiem.

UDK	 780.614.332-051(430)

791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 001114672
Balčus, Zane. „Dokumentālo filmu teksti un konteksti: tēmas, stili un sistēmas 
Latvijas kinomākslā”. Zinātnisko publikāciju kopa : promocijas darba kopsavil-
kums zinātniskā doktora grāda „zinātnes doktors” (Ph.D.)” iegūšanai, nozare — 
mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra, apakšnozare — kultūras teorija / Zane 
Balčus ; darba vadītāja Dr.art. Inga Pērkone-Redoviča ; zinātniskie recenzenti: 
Dr.art. Ieva Gintere, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.art. Dita Rietuma ; Lat-
vijas Kultūras akadēmija = „Texts and Contexts of Documentary Films: Themes, 
Styles and Systems in Latvian Cinema”. A Collection of Scientific Publications : 
summary of the doctoral dissertation for the scientific doctoral degree „Doctor of 
science (Ph.D.)”, field — music, visual arts and architecture, sub-field — cultural 
theory / Zane Balčus ; scientific supervisor Dr.art. Inga Pērkone-Redoviča ; sci-
entific reviewers: Dr.art. Ieva Gintere, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.art. 
Dita Rietuma ; Latvian Academy of Culture. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 
2022. — 62 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-30. un 60.-62. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — 
ISBN 978-9934-8959-6-8 (brošēts).
UDK	 791.229.2(474.3)(043.2)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 001115286
Guļevska, Lia. Mihails Kublinskis. Lielais noslēpums / Lia Guļevska ; atbildī-
gā redaktore Kristīne Lapiņa ; vāka foto: Laimonis Stīpnieks. — Rīga : Juma-
va, [2022]. — 198, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 
24 cm. — Atmiņās par Mihailu Kublinski dalās vairāk nekā 30 viņa kolēģi un lai-
kabiedri — Rita Melnace, Jānis Streičs, Aina Matīsa, Andrejs Migla, Ausma Zieme-
le, Jānis Kubilis, Māra Zemdega, Baiba Indriksone, Jānis Skanis, Lāsma Kugrēna, 
Lolita Cauka, Uldis Dumpis, Zigurds Neimanis, Voldemārs Šoriņš, Gunta Virkava, 
Juris Hiršs, Juris Lisners, Uldis, Anže, Ainārs Ančevskis, Indra Roga, Anna Klēve-
re, Mārcis Maņjakovs, Liene Gāliņa, Madara Saldovere-Zviedre, Mārtiņš Brūveris, 
Ilona Rubene, Valdis Zilvers, Lelde Stumbre, Dainis Kalns, Aleksandrs Viļumanis, 
Sonora Vaice, Alda Briede, Velta Karnilavičiene. — ISBN 978-9934-20-601-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  „Teātris bija nevis viņa dzīve, bet dzīvība” — šī ir viena no atziņām, kas iz-
lasāma tikko izdotajā Lias Guļevskas grāmatā par Mihailu Kublinski. Grāmata apkopoti kolēģu 
atmiņu stāsti, kas M. Kublinski, teātrī sauktu par Miku un Miķeli, atklāj kā ļoti talantīgu cilvēku ar 
sarežģītu, pat traģisku likteni. Mākslā viņš piedzīvoja lielas uzvaras un dažkārt arī nepieņemšanu, 
jo mēdza meklēt jaunus ceļus un nebaidījās riskēt. Bija izsmalcināts estēts, un tādas bija arī viņa 
izrādes — ar sakāpinātu skaistuma izjūtu.

UDK	 792.071.2.027(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114051
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114672
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115286
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Kopkataloga Id: 001114748
Mihaila Čehova teātris — 140 : no sirds uz sirdi — cauri gadsimtiem… / redakto-
re Marina Nasardinova ; dizains: Olga Bikova ; tekstu autori: Vadims Grosmans, 
Vitālijs Jakovļevs, Marina Nasardinova, Lina Ovčiņņikova, Dmitrijs Palēss, Jeļena 
Sigova ; tulkotājas: Marina Nasardinova, Lina Ovčiņņikova, Lelde Kristiāna Pa-
eglīte, Kristīna Tolmadževa ; fotogrāfi: Anna Konovalova, Mersedesa Margoit, 
Aigars Altenbergs ; [ievadvārdi]: Dana Bjorka, Nauris Puntulis, Mārtiņš Staķis, 
Ojārs Rubenis, Sergejs Golomazovs = Театр Михаила Чехова — 140 : от сердца 
к сердцу — сквозь века… / редактор Марина Насардинова ; дизайн: Ольга 
Быкова ; авторы текста: Вадим Гроссман, Марина Насардинова, Лина Ов-
чинникова, Дмитрий Палесс, Елена Сигова, Виталий Яковлев ; переводчи-
ки: Марина Насардинова, Лина Овчинникова, Лелде Кристиана Паэглите, 
Кристина Толмаджева ; фотографы: Анна Коновалова, Мерседес Маргойт, 
Айгарс Алтенбергс ; [вступительное слово]: Дана Бйорк, Наурис Пунтулис, 
Мартиньш Стакис, Оярс Рубенис, Сергей Голомазов. — Rīga : Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris, [2022]. — 92, [2] lpp., 92 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — 
Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija. — Teksts lat-
viešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-23-704-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris ir vecākais profesionālais krievu dra-
matiskais teātris ārpus Krievijas — tas dibināts 1883. gadā, tātad svin savu 140. sezonu. Gandrīz 
pusotru gadsimtu garā vēsture joprojām turpina veidoties unikālā stāstā. Jubilejas sezonā teātris 
ir izdevis žurnālu, kurā pagātnes lappuses satiekas ar mūsdienām. Tajā apkopota informācija par 
teātra vēsturi, leģendām, tāpat varēs iepazīties ar šīs sezonas teātra darbiniekiem — ne tikai ak-
tieriem, kuri radījuši interesantus aprakstus viens par otru, bet arī ikvienu „aizskatuves” cilvēku, 
kas ik dienu nodrošina Čehova teātra darbību.

UDK	 792:061(=161.1)(474.362.2)

793.3  Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 001114417
Zučiks, Sandis. Atašienes danči / teksts, deju apraksti, dizains: Sandis Zučiks ; 
deju aprakstu redaktore Daina Kjakste ; nošu pieraksts: Raitis Sondors ; dejas 
zīmējumi: Beāte Daņilova, Anda Kazaka ; teksta redaktore Džeina Dzimtā. — 
[Rīga] : Danču krātuve, 2022.

Moza beju, gonūs guoju. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : ilustrācijas, kar-
te, notis ; 11,53 MB. — (Danču krātuves kolekcija). — Resurss sagatavots ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 36. lp. — Teksts latviešu 
un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-9076-3-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Atašienes danču burtnīca ir Danču krātuves izdevums, kur tās autori ir atspo-
guļojuši Atašienes folkloras kopas „Vīraksne” vadītājas V. Mičules apkopotos dančus. Daži danči 
jau guvuši plašāku atpazīstamību mūsdienās, piemēram, Atašienes suseklis, Sila Jurs, Sila Ješka. 
Atašiene var lepoties ar to, ka ir viena no vietām Latvijā, kurai ir viens no lielākajiem danču pū-
riem Latvijā.

UDK	 793.31(474.344)+78.085.7(474.344)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114748
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114417
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Kopkataloga Id: 001114414
Zučiks, Sandis. Bērnu danči / teksts, deju apraksti, dizains: Sandis Zučiks ; deju 
aprakstu redaktore Daina Kjakste ; nošu pieraksts: Raitis Sondors ; dejas zīmē-
jumi: Beāte Daņilova, Anda Kazaka ; teksta redaktore Džeina Dzimtā. — [Rīga] : 
Danču krātuve, 2022.

I [1.], Nu, nu, nu, pa, pa, pa. — 1 tiešsaistes resurss (38 lp., PDF) : ilustrācijas, 
notis ; 8,13 MB. — (Danču krātuves kolekcija). — Resurss sagatavots ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 37. lp. — ISBN 978-9934-9076-
1-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šī danču burtnīca bērniem ir Danču krātuves izdevums, kur tās autori ir 
apkopojuši un atspoguļojuši dančus, kas vairāk piemēroti tieši mazākiem bērniem. Burtnīcā ie-
kļauti danči no visas Latvijas. Daļa danču tiek aktīvi dejoti arī mūsdienās, savukārt daļa mazāk. 
Burtnīca palīdz iepazīstināt jauno paaudzi ar danču mantojumu, kas sevī iekļauj ne tikai dejas 
norisi, bet arī mūziku un dziedamo tekstu.

UDK	 793.31-053.3(474.3)+78.085.7(474.3)

Kopkataloga Id: 001114416
Zučiks, Sandis. Bērnu danči / teksts, deju apraksti, dizains: Sandis Zučiks ; deju 
aprakstu redaktore Daina Kjakste ; nošu pieraksts: Raitis Sondors ; deju apraksti: 
Irita Vimba ; deju zīmējumi: Beāte Daņilova, Anda Kazaka ; teksta redaktore Džei-
na Dzimtā. — [Rīga] : Danču krātuve, 2022.

II [2.], Ruk, ruk, cūciņ’. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : ilustrācijas, notis ; 
8,99 MB. — (Danču krātuves kolekcija). — Resurss sagatavots ar Valsts Kul-
tūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 38. lp. — ISBN 978-9934-9076-2-3 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Danču burtnīca bērniem „Ruk, ruk, cūciņ’” ir Danču krātuves izdevums, kur 
tās autori ir apkopojuši un atspoguļojuši dančus, kas piemēroti dažāda vecuma bērniem. Burtnī-
cā iekļauti danči no visas Latvijas. Burtnīca palīdz iepazīstināt jauno paaudzi ar danču mantoju-
mu, kas sevī iekļauj ne tikai dejas norisi, bet arī mūziku un dziedamo tekstu.

UDK	 793.31-053.3(474.3)+78.085.7(474.3)

Kopkataloga Id: 001114418
Zučiks, Sandis. Lībiešu danči, rotaļas / teksts, deju apraksti, dizains: Sandis Zu-
čiks ; dejas aprakstu redaktore Daina Kjakste ; nošu pieraksts: Raitis Sondors ; 
dejas zīmējumi: Beāte Daņilova, Anda Kazaka ; teksta redaktore Džeina Dzim-
tā. — [Rīga] : Danču krātuve, 2022.

Ma kil midāgid äb räuk. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) : ilustrācijas, kar-
te, notis ; 2,77 MB. — (Danču krātuves kolekcija). — Resurss sagatavots ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 35. lp. — Teksts latviešu 
un lībiešu valodā. — ISBN 978-9934-9076-4-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Lībiešu danču un rotaļu burtnīca „Ma kil midāgid äb räuk” jeb „Es ne nieka 
nebēdāj’” ir izdevums, kur autori ir apkopojuši mūsdienu lībiešu dejas kultūru. Vispopulārākie 
no lībiešu dančiem ir „Sūŗ rīnda” un „Ak, tēvs, ak, vec’ Andre”, kā arī „Šotis. Ko jūs raudat”. Šo 
danču norises, domājams, izveidojušās pēdējo 50 līdz 60 gadu laikā. Diemžēl viens no oriģinālā-
kajiem un tikai pie lībiešiem sastopamais dancis „Sarabumbals” vairs netiek aktīvi dejots.

UDK	 793.31(=511.114)(474.3)+78.085.7(=511.114)(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114414
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114416
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114418
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Kopkataloga Id: 001114419
Zučiks, Sandis. Sēlijas danči, rotaļas / teksts, deju apraksti, dizains: Sandis Zu-
čiks ; deju aprakstu redaktore Daina Kjakste ; nošu pieraksts: Raitis Sondors ; 
dejas zīmējumi: Beāte Daņilova, Anda Kazaka ; teksta redaktore Džeina Dzim-
tā. — [Rīga] : Danču krātuve, 2022.

Bučot es tev’ gribu. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : ilustrācijas, karte, no-
tis ; 10,98 MB. — (Danču krātuves kolekcija). — Resurss sagatavots ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 34. lp. — ISBN 978-9934-9076-
5-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šajā danču burtnīcā ir apkopoti Sēlijas pusē sastopamie danči un rotaļas. Daži 
danči ir plaši atpazīstami mūsdienās, piemēram, Plaukstiņpolka, Lāci, lāci mazgā muti!, Madaliņa. 
Dažiem dančiem populārāki ir citi to varianti, piemēram, Tūdaliņam, Skroderim, bet daži danči ir 
glabājušies arhīvos un gaidījuši savu iespēju parādīties plašākai publikai. Kopumā Sēlijas danči 
nav plaši izplatīti, var pat teikt, ka tie ir retāk sastopami kā citu kulturvēsturisko novadu danči.

UDK	 793.31(474.34)+78.085.7(474.34)

Kopkataloga Id: 001114413
Zučiks, Sandis. Vidzemes danči / teksts, deju apraksti, dizains: Sandis Zučiks ; 
dejas aprakstu redaktore Daina Kjakste ; nošu pieraksts: Raitis Sondors ; deju 
zīmējumi: Beāte Daņilova, Anda Kazaka ; teksta redaktore Džeina Dzimtā. — 
[Rīga] : Danču krātuve, 2022.

Lika drusku pagaidīt!. — 1 tiešsaistes resurss (39 lp., PDF) : ilustrācijas, karte, 
notis ; 12,39 MB. — (Danču krātuves kolekcija). — Resurss sagatavots ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 37. lp. — ISBN 978-9934-9076-
6-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šī danču burtnīca ir Danču krātuves izdevums, kurā autori ir apkopojuši dan-
čus, kas pierakstīti Vidzemē. Burtnīcā apkopotas gan iepriekš jau publicētas dejas, gan tādas, kas 
tiek publicētas pirmo reizi. Vidzemes danči vēsturiski ir bijuši populāri jau no pagājušā gadsimta 
sākuma, kad tie tikuši izdoti dažādās burtnīcās. Pazīstamākās dejas mūsdienās varētu būt „Vi-
dzemes žīga”, kas ir iemīļota daudzu sadancošanās pasākumu deja, kā arī „Sudmaliņas”. Vidzemes 
reģions ir bagātīgs ar savu deju daudzveidību.

UDK	 793.31(474.36)+78.085.7(474.36)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001116149
Gernhejze, Suzanne. Viss par sacīkšu automašīnām : izzinoša grāmata bērniem 
no 4 līdz 7 gadiem / Suzannes Gernhejzes teksts ; Pētera Nīlendera ilustrācijas ; 
no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece. — Rīga : Madris, [2022]. — 16 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). — Oriģinālnosau-
kums: Alles über Rennfahrzeuge. — ISBN 978-9984-31-209-5 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Bērni uzdod neskaitāmus jautājumus. Kas ir sacīkšu auto? Kā var kļūt par 
sacīkšu braucēju? Kas ir rallijs? Kur notiek sacensības bez riepām? Ieskaties ilustrētajā grāmatā 
un atrodi atbildes!

UDK	 796.7(03.053.2)+629.371(03.053.2)+796.7(035)+629.371(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114419
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114413
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001116149
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001104626
Valsts izglītības satura centrs. Radošā rakstīšana : specializētā kursa program-
mas paraugs vispārējai vidējai izglītībai / izstrādāja: Zanda Gūtmane, Inese Lā-
čauniece, Lita Silova un Linda Zulmane ; eksperti: Signe Ābola, Haralds Matulis ; 
Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 
1 tiešsaistes resurss (22 lp., PDF) : tabulas ; 757,11 KB. — Mācību līdzeklis ir iz-
strādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” ietvaros. — Bibliogrāfija: 16.-17. lp. — ISBN 978-9934-24-098-0 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Kursa „Radošā rakstīšana” programmas paraugs ir veidots, lai palīdzētu sko-
lotājiem īstenot MK 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 „Noteikumi par valsts vispārē-
jās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” noteiktos 
plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus optimālajā un augstākajā līmenī kultūras izpratnes 
un pašizpausmes mākslā jomā un skolēnam sasniedzamos rezultātus augstākajā līmenī valodu 
mācību jomā (latviešu valoda).

UDK	 808.1(073)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001101590
Romāne-Kalniņa, Līga. Nacionālās identitātes veidošana un atspoguļojums 
Baltijas valstu prezidentu runās — korpusā balstīta kritiskā diskursa analīze = 
Construction and Representation of National Identity in the Speeches of the Pre-
sidents of the Baltic States: Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis : promo-
cijas darbs zinātniskā doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai valodniecības un litera-
tūrzinātnes nozarē, lietišķās valodniecības apakšnozarē / Līga Romāne-Kalniņa ; 
zinātniskā vadītāja Dr.philol. Indra Karapetjana ; Latvijas Universitātes Humani-
tāro zinātņu fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2022. — [18], 350 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 210.-219. lpp. — Teksts angļu valodā, 
anotācija arī latviešu valodā, titullapas noformējums pārsvarā latviešu valodā.
UDK	 81’33(043.3)+81’42(043.3)

Kopkataloga Id: 001101599
Romāne-Kalniņa, Līga. Nacionālās identitātes veidošana un atspoguļojums 
Baltijas valstu prezidentu runās — korpusā balstīta kritiskā diskursa analīze : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai valodniecības un litera-
tūrzinātnes nozarē, lietišķās valodniecības apakšnozarē / Līga Romāne-Kalniņa ; 
zinātniskā vadītāja Dr.philol. Indra Karapetjana ; recenzenti: Ina Druviete, Dace 
Markus, Jānis Sīlis ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = Con-
struction and Representation of National Identity in the Speeches of the Presi-
dents of the Baltic States: Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis : summary 
of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of philosophy in the field of 
linguistics and literature, subfield of applied linguistics / Līga Romāne-Kalniņa ; 
supervisor Dr.philol. Indra Karapetjana ; reviewers: Ina Druviete, Dace Markus, 
Jānis Sīlis ; University of Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2022. — 97 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elek-
troniskā izdevuma ISBN 9789934188558. — Bibliogrāfija: 93.-97. lpp. — Teksts 
angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valo-
dās. — ISBN 978-9934-18-854-1 (brošēts).
UDK	 81’33(043.2)+81’42(043.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001104626
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101590
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001101599
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001114085
Valoda: nozīme un forma = Language: Meaning and Form : Latvijas Universitā-
tes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas rakstu krā-
jums / krājuma sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Andra Kalnača ; re-
daktores vietniece Ilze Lokmane ; redakcijas kolēģija: Ilze Auziņa, Ina Druviete, 
Ilze Rūmniece [un vēl 5 redaktori] ; vāka noformējums: Baiba Lazdiņa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2022.

13, Gramatika un valodas prasme = Grammar and Language Skills. — 248 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — ISSN 2255-9256, e-ISSN 2256-
0602. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-908-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājums „Valoda: nozīme un forma” iznāk reizi gadā, tajā tiek publicē-
ti pētījumi latviešu un vispārīgajā valodniecībā par dažādiem tematiem — gramatiku, pragmati-
ku, semantiku, kognitīvo lingvistiku u.c., kā arī mūsdienīgu lingvistisko metodoloģiju. Rakstu krā-
jumā tiek apkopoti ikgadējo LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas 
rīkoto valodniecības starptautisko konferenču un semināru materiāli, kas ir oriģināli zinātniski 
pētījumi un nav iepriekš publicēti.

UDK	 811.174’36(062)+81’36(062)

Kopkataloga Id: 001115981
Valoda: nozīme un forma = Language: Meaning and Form : Latvijas Universitā-
tes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas rakstu krā-
jums / krājuma sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Andra Kalnača ; re-
daktores vietniece Ilze Lokmane ; redakcijas kolēģija: Ilze Auziņa, Ina Druviete, 
Ilze Rūmniece [un vēl 5 redaktori] ; vāka noformējums: Baiba Lazdiņa. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2022.

13, Gramatika un valodas prasme = Grammar and Language Skills. — 1 tieš-
saistes resurss (249 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,91 MB. — 
ISSN 2255-9256, e-ISSN 2256-0602. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
un kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-909-8 (PDF).

UDK	 811.174’36(062)+81’36(062)

82.0  Literatūra. Literatūrzinātne

Kopkataloga Id: 001114666
Kalnačs, Benedikts. Pavērsiens : Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas litera-
tūrā / Benedikts Kalnačs ; recenzenti: Dr.art. Kristiāna Ābele, Dr.philol. Raimonds 
Briedis, Dr.philol. Ieva Kalniņa ; zinātniskais redaktors Dr.philol. Pauls Daija ; re-
daktore Ligita Bībere ; kopsavilkuma redaktori: Dr. Violeta Kelertas (angļu valo-
dā), Dr. Rolfs Filmanis (vācu valodā) ; vāka mākslinieks Krišs Salmanis. — Rīga : 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2022]. — 383 lpp. ; 22 cm. — (Lat-
viešu literatūras vēsture). — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — Vāka noformējumā izmantota Georga Vilhelma Timma (1820-1895) 
glezna „Pērses upes ieleja vasarā”. — Bibliogrāfija: [347.]-362. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs, personu rādītājs: [363.]-374. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu un vācu valodā. — ISBN 978-9984-893-62-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir novatorisks pētījums par Blaumaņa daiļradi 19.-20. gadsimta 
mijas latviešu un Eiropas rakstniecības ietvarā. Darbā aplūkoti tie Blaumaņa daiļrades aspekti, 
kas līdzšinējā rakstnieka veikuma analīzē palikuši nenovērtēti un kuru izcēlums ļauj no cita ra-
kursa iztirzāt viņa literārās darbības novatorismu. Pētījumā Blaumaņa darbība analizēta vācbal-
tiešu sabiedrības un kultūras procesu kontekstā, aplūkota saikne starp Blaumaņa darbiem un 
populāro literatūru, iztirzāts latviešu literāro tradīciju tālākveidojums viņa daiļradē, skaidrota 
mijiedarbe ar laikabiedriem glezniecībā un mūzikā, Blaumaņa prozas poētika aplūkota kontek-
stā ar 19. gadsimta Eiropas romāna un noveles māksliniecisko veidojumu, risināts jautājums par 
Blaumaņa attiecībām ar sava laikmeta jaunajiem latviešu intelektuāļiem.

UDK	 821.174(092)+821.174.09+82.09

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114085
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115981
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114666
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821  Daiļliteratūra

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001115212
Ledus robeža : piedzīvojumu trilleris / Duglass Prestons, Linkolns Čailds ; no 
angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; re-
daktore Elīna Vēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 495, [1] lpp. ; 22 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: The Ice Limit. — ISBN 978-9934-31-158-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Netālu no Čīles uz neapdzīvotas salas tiek atrasts līdz šim lielākais meteorīts, 
kas miljoniem gadu gulējis dziļi zemē. Vērtīgais atradums sver vairāk par četriem tūkstošiem 
tonnu un šķietami nav pārvietojams. Tomēr Ņujorkas miljardieris Palmers Loids šo sensacionālo 
dārgumu vēlas iegūt savam jaunajam muzejam un noorganizē ekspedīciju, apvienojot gudrākos 
zinātniekus un inženierus. Notiek neparedzamais — tuvojoties meteorītam, cilvēki zaudē dzī-
vību, un atklājas biedējoša patiesība — ne jau cilvēki šo objektu kaut kur nogādās. Tas aizvedīs 
viņus…

UDK	 821.111(73)-311.3

Kopkataloga Id: 001114010
Vaita, Kārena. Antikvariāts Rojālstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas 
tulkojusi un rediģējusi Gunita Mežule. — Rīga : Kontinents, [2023]. — 478 lpp. ; 
21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Shop on Royal Street. — ISBN 978-9934-25-
074-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nola Trenholma, par spīti grūtajiem pusaudzes gadiem, ir gatava sākt pieau-
gušas sievietes dzīvi. Kas gan var būt labāks sākums par mājas iegādi? Tomēr izrādās, ka Nolas 
sapņu māju nemaz nav tik viegli iegūt — pirmkārt, īpašnieks to nemaz nevēlas pārdot. Un, otr-
kārt, šajā vecajā ēkā joprojām mīt pagātnes rēgi. Lai tiktu pie sava mitekļa, Nolai nāksies atrisināt 
noslēpumu, kas glabāts gadiem ilgi. Turklāt palīgos vajadzēs aicināt cilvēku, kuru viņa vismazāk 
vēlētos satikt, — pievilcīgo, bet valdonīgo studiju biedru Bo Raienu.

UDK	 821.111(73)-31

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 001115217
Šovo, Sofija. Sapnī ar Botičelli : romāns / Sofija Šovo ; no franču valodas tulkojusi 
Irēna Auziņa ; redaktore Emīlija Skulte ; dizainere Anna Aizsilniece. — [Rīga] : 
Aminori, 2022. — 348, [3] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: [347.-349.] lpp. — Oriģināl-
nosaukums: Le rêve Botticelli. — ISBN 978-9934-612-16-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns lasītājam ļauj ielūkoties 15. gadsimta Florences Republikā. Šeit valda 
Mediči — renesanses laikmeta mākslinieku mecenāts, kurš finansē mākslas darbu tapšanu, bet 
piever acis uz savu favorītu vājībām. Arvien biežāk augstākajās aprindās izskan jaunā un talantī-
gā gleznotāja Sandro Botičelli vārds. Sandro, būdams jūtīgas dabas cilvēks, asi pārdzīvo pārmai-
ņas dzimtajā pilsētā. Paci sazvērestība, dominikāņu mūka Savonarolas apokaliptiskie pareģojumi 
satricina Florenci, bet viņš turpina gleznot. Vispirms daudzu cienīts, pēc tam — aizmirsts, Boti-
čelli ir tikpat noslēpumains kā pati Florence.

UDK	 821.133.1-312.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115212
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114010
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115217


Latvijas jaunākās grāmatas 2023 Nr. 2, 16.–31. janvāris

46

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001115967
Babels, Izaks. Odesas stāsti / Izaks Babels ; no krievu valodas tulkojis Svens 
Kuzmins ; redaktors Uldis Tīrons ; mākslinieks Juris Petraškevičs. — Rīga : Rīgas 
Laiks, [2022]. — 127, [1] lpp. ; 15 cm. — (Rīgas Laika mazās grāmatiņas ; 4). — 
Nosaukums uz grāmatas muguriņas: Sarunas. — Oriģinālnosaukums: Одесские 
рассказы. — ISBN 978-9934-8802-5-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ievērojamais krievu rakstnieks Īzaks Bābels dzimis Odesā slavenajā Moldo-
vankā, ebreju tirgotāja ģimenē. Viņa bērnības un jaunības iespaidi vēlāk kļuva par pamatu ag-
rīnajai prozai un viņa „Odesas stāstiem”. Savos darbos Bābels glezno romantisku cēlu zagļu un 
kontrabandistu pasauli, stāsta par savu bērnību un pilsoņu karu, ko viņš piedzīvoja kopā ar Bud-
jonijas pirmo kavalērijas armiju. Rakstnieka savdabīgais metaforiskais stils, neparasta smieklīgā 
un skumja kombinācija Bābelam atnesa plašu popularitāti ne tikai Krievijā, bet arī ārzemēs.

UDK	 821.161.1-34

Kopkataloga Id: 001115351
Skuratova, Jeļena. Pasakas par Ezīti / Jeļena Skuratova ; atbildīgā redaktore 
Kristīne Lapiņa ; tulkojums no krievu valodas: Ineta Strazdiņa ; ilustrācijas: Je-
katerina Ternikova ; vāka grafiskais noformējums: Agnis Auns. — Rīga : Jumava, 
[2022]. — 54, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Герой земля-
ничной поляны. — ISBN 978-9934-20-569-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pasakas veltītas svarīgām tēmām, ar kurām saskaras pirmskolas vecuma 
bērni — draudzība un atbildība, drošība un prasme ievērot noteikumus, sevis pieņemšana un 
centieni būt noderīgam. Lai šīs sirsnīgās un pamācošās pasakas jums palīdz ar bērniem pārrunāt 
svarīgas lietas! Labestīgās pasakas bērniem ne tikai palīdz izjust pasauli sev apkārt, bet arī māca 
izprast savu iekšējo pasauli, ļaujot apzināties paša vēlmes, noteikt mērķus un tos realizēt.

UDK	 821.161.1-93-32(474.3)

Kopkataloga Id: 001115305
Шолк, Мария. 18+ / Мария Шолк ; главный редактор Кристине Лапиня ; 
иллюстрации: Эка Кереселидзе ; дизайн: Иварс Вимба. — Rīga : Jumava, 
[2022]. — 277, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-591-0 (iesiets).
UDK	 821.161.1-31(474.3)+821.161.1-993(474.3)

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001114708
Zarambaite, Igne. Melndzelmji / Igne Zarambaite ; no lietuviešu valodas tul-
kojusi Dace Meiere ; māksliniece Ella Mežule ; literārā redaktore Inga Karlsber-
ga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 141, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Re-
surss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Oriģinālnosaukums: 
Juodavandeniai. — ISBN 978-9984-23-931-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad sešpadsmitgadīgā Anika atgriežas dzimtajā pilsētiņā, viņu atkal nomāc 
bērnības atmiņas — nesaskaņas ģimenē, ņirgāšanās skolā. Senās pārestības iekšienē sūrst, bet 
ārēji meitene ir pārvērtusies, viņu neviens vairs neatpazīst. Tagad viņa ir nevis Anika, bet Ana. 
Klasesbiedri piedāvā Anai kopīgi pavadīt nakti palu ūdeņu ieskautās mājās, kas slavenas ar leģen-
dām un baisiem notikumiem. Šī nakts pārvēršas murgā, kura centrā — noslēpumaini pazudusi 
meitene. Vairs nav iespējams saprast, kas ir īsts, kas aizmirsts, kas sadomāts. Un kāds ir nakts 
notikumu iemesls — mistiski spēki, apreibinošas vielas, atriebība? Vai varbūt viss kopā?

UDK	 821.172-93-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115967
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115351
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115305
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114708
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001115203
Balode, Ilona. Ielu muzikantu piezīmes / Ilona Balode ; Lindas Kraules vāka di-
zains ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 1519, [1] lpp., 32 
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Resurss sagatavots ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-0-9517-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ilonas Balodes grāmatā skaidri nolasāmi divi laiki viņas dzīvē: „pirms” un 
„pēc”. Pirms nelaimes gadījuma ar dzīvesbiedru Rolandu un pēc tā. Abi šie laiki autores un viņas 
līdzgaitnieku dzīvēs pamīšus atspoguļoti, savijoties jau pazīstamajai ceļotāju bezrūpībai, vieg-
lam dzīves tvērumam, mākslinieciskam, neparastam skatījumam uz pasauli un norisēm tajā, 
ar skaudru, eksistenciāli dziļu cilvēka būtības un sūtības analīzi. No zemeņu un zeķu zagšanas, 
bohēmiska trakuma līdz nopietnām pārdomām par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, par sāpēm 
un nāvi.

UDK	 821.174-992+821.174-94

Kopkataloga Id: 001115296
Bels, Alberts. Latviešu labirints : romāns / Alberts Bels ; atbildīgais redaktors 
Miks Niedra ; vāka grafiskais noformējums: Ingus Feldmanis. — Rīga : Jumava, 
[2022]. — 174, [1] lpp. ; 21 cm. — Grāmatas ievadā Alberta Bela saruna ar Juri Vi-
socki. — ISBN 978-9934-20-609-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Latviešu labirints”, līdzīgi kā Blaumaņa „Indrāni”, ir laikmeta griežu romāns. 
Tas tapis 90. gados un atspoguļo to laiku, kas ir iekodēts varoņa traģiskumā — kad cilvēka jūtas 
viņu sagrauj. Grāmata attēlo laiku pēc totalitārisma būra sabrukšanas, kad irdenas ir kļuvušas arī 
tradicionālās un vispārcilvēciskās vērtības. Kad irst ģimenes, kad bērni nespēj un negrib saprast 
vecākus, kad aizvien asāk atklājas egoisms un atsvešinātība. Romāns vienlaikus ir intīms mīlas 
stāsts un psiholoģiski smalks, analītiski tiešs pagātnes un tagadnes tēlojums.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001115330
Čaks, Aleksandrs. Nakts meitenei : dzejas izlase / Aleksandrs Čaks ; atbildīgais 
redaktors Gustavs Vilks ; [ievads]: Mārtiņš Vilsons. — Rīga : Jumava, [2022]. — 
69, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-600-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejas izlasē iekļauti izjustākie A. Čaka darbi, kurus savās dziesmās izman-
tojuši Niks Matvejevs, Egons Valters, Ainars Mielavs un citi mūziķi. Čaks ir pirmais latviešu dzej-
nieks, kura dzejas tematika ir nepārprotami urbāna. Dzejā mijas traģēdija, bravūrība, alkas pēc 
mīlestības un ikdienišķas lietas, kam bieži nepievēršam uzmanību. Lai gan dzejoļi rakstīti vēl 
pagājušā gadsimta sākumā, tie joprojām ir aktuāli arī mūsdienās. Šo dzeju lasot, iztēlojies Rīgu, 
kāda tā bija senāk — citāda, bet tomēr tuva un pazīstama.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001115946
Dreika, Dagnija. Es mīlu tikai : romāns / Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: 
Lilija Rimicāne. — [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2022. — 202, [2] lpp. : notis, port-
rets ; 21 cm. — ISBN 978-9984-41-137-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romāns „Es mīlu tikai” ir ģimenes sāga, kas aplūko likteņus vairākās paau-
dzēs. Šajā reizē — pievēršoties franču literatūrai un diplomātijai, jo pēdas ved pagātnē, atklājot 
norises, kas savādā kārtā saskan ar mūsdienu notikumiem. Autore palikusi uzticīga mīlestībai 
pret klasiku un vēsturi, izmantojot šīs zināšanas un savus tulkojumus, lai stāstītu par jūtām, kas 
šādā vai tādā veidā skārušas mūs visus.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001115963
Dreika, Dagnija. Lapsaste un vāveršnipis : dzejoļi / Dagnija Dreika ; māksliniece 
Liene Laurinoviča. — [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2023. — 59, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 20 cm. — ISBN 978-9984-41-138-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā darbojas daudz dažādu radījumu — putnu un zvēru, bet gudrā, ap-
ķērīgā izdzīvotāja lapsa un rotaļīgā, taču prātīgā vāvere ir īpaši zīmīgas, grozoties starp niekkalb-
jiem un dauzoņām, aizvien iznirsot no raibā bara. Vārdu rotaļas attīstīs bērna valodu, 50 jautros 
dzejolīšos iepazīstinot ar Krauķi Kraukšķi, Krācējblusu, Vāveršnipi un Lapsu mamzeli.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115203
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115296
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115330
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115946
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115963
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Kopkataloga Id: 001115359
Dzintare, Vija. lokā / Vija Dzintare, dzeja un tēlniecības darbi ; dizains: Ieva 
Dzintare ; redaktore Lija Brīdaka. — [Rīga] : Jumava, [2022]. — 93, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-20-606-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vija Dzintare izsaka savas radošās domas tēlniecībā — granītā, marmorā, 
bronzā, bet vissmalkākos izjūtu pavedienus — pārdomu dzejā.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001115325
Eglītis, Andrejs. Ticībai un gaismai / Andrejs Eglītis ; Raimondas Strodes vāka 
grafiskais noformējums ; sastādītāja Daiga Puķīte ; atbildīgais redaktors Miks 
Niedra ; [ievads]: Ilze Arne. — Rīga : Jumava, [2022]. — 102, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-20-599-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jānis Lūsēns par sastapšanos ar A. Eglīti saka tā: „Nejauši manās rokās nonā-
ca kāda Andreja Eglīša dzejas izlase. Pirmskara laika dzeja uzrunāja ar vienkāršību, romantismu, 
un daži dzejoļi sāka skanēt paši no sevis. Interesanti, ka dziesmas „Neatrastai”, „Vasaras vainagā”, 
„Es vārgu sakni aplēju” tapa, paņemot rokās ģitāru un piemeklējot vienkāršus akordus”.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001113785
Es būšu tavi Ziemassvētki / sastādītāja un vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļā-
ne ; redaktore Iveta Reinsone. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 231 lpp. : 
ilustrācijas ; 19 cm. — Autori: Ingrīda Aizupe, Ina Anševica, Dace Ābeltiņa, Ārija 
Āre, Aiva Bergsone, Ingrīda Bērziņa, Dace Cabe, Valentīna Erele, Agnese Ezerro-
ze, Gunta Grietēna, Kaktuss, Biruta Kāpostiņa, Elīna Kubuliņa-Vilne, Linda Ķirse, 
Ināra Mitkus, Irēna Moreino, Indra Ludbārža, Astrīda Puķe, Iveta Priede, Silva 
Rēfelde, Tabita Stase, Ineta Steļmaka, Kristīne Sviridjuka, Līvija Vikšere, Ilze Vov-
ka. — ISBN 978-9934-30-073-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Es būšu tavi Ziemassvētki”, apkopoti 25 autoru darbi par adventes 
laiku, Ziemassvētku un Jaungada tēmu.

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

Kopkataloga Id: 001115242
Kalnmals, Rihards. Mīlestība staro ap mums / Rihards Kalnmals. — [Rīga] : 
Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 193 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
30-081-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001115247
Kāpostiņa, Biruta. Ne tikai vārdi : dzeja un novēlējumi / Biruta Kāpostiņa ; 
vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 143, 
[5] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-30-078-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115359
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115325
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113785
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115242
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115247
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Kopkataloga Id: 001115262
Ludbārža, Indra. Sirdsdomu zvani / Indra Ludbārža ; vāka dizaina izstrāde: Ag-
nese Piļāne. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 179, [6] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-30-079-0 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001114490
Lynx, Lauren. Gabaliņš Paradīzes : romāns / Lauren Lynx ; literārā redaktore 
Līga Lugovija. — [Ogres novads] : [Laura Lūsēna], [2022]. — 307 lpp. ; 22 cm. — 
(Aidaho sērijas romāns ; № 2). — ISBN 978-9934-9130-0-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sviests, milti, cukurs un olas ir Keiras Kingslijas uzticamākie sabiedrotie. Ik 
dienas viņa pulcē Montvilas mazpilsētas iemītniekus savā jaunatvērtajā kafejnīcā, lai cienātu ar 
svaigi ceptām maizītēm. Romantiskas attiecības ir pēdējais, uz ko nesas meitenes prāts. Diem-
žēl jaunais, izskatīgais vīrietis, kurš atmodina Keirā vēl nepieredzētas jūtas, nav attiecību tips. 
Deklans Deiviss ir kā tas solists slavenā rokgrupā, kuru jau uzlūkojot vien, zini — gaidāmas ne-
patikšanas.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001115230
Lynx, Lauren. Gabaliņš Paradīzes : romāns / Lauren Lynx ; literārā redaktore 
Līga Lugovija. — [Ogres novads] : [Laura Lūsēna], [2022]. — 1 tiešsaistes resurss 
(ePUB) ; 407,63 KB. — (Aidaho sērijas romāns ; № 2). — ISBN 978-9934-9130-1-3 
(ePUB).
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001115251
Mūris, Modris. Saķere : dzejas izlase / Modris Mūris. — [Rīga] : Ezerrozes grā-
matas, [2022]. — 196 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-30-080-6 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001114495
Neiznīcināmais. Mūsdienīgās asinis / Neiznīcināmais. — [Rīga] : Oto Stūris, 
2022. — 43 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-9078-1-4 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001115282
Petrockis, Harijs. Otto brīnās : gandrīz vai atmiņu stāsts / Harijs Petrockis ; ilus-
trējusi Baiba Baiba ; dizains: Anna Aizsilniece ; redaktore Marika Rozenberga. — 
[Rīga] : Aminori, 2022. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-612-17-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Savu pirmo grāmatiņu autors veltījis visiem bērniem un to vecākiem, kas 
nepārstāj brīnīties par sevi un pasauli ap mums. Galvenais varonis Otto ir zēns, kas visu dzirdēto 
saprot burtiski. Viņa domas nodarbina siļķe kažokā un viltotais zaķis, bezdelīgactiņas un gaiļ-
biksītes, kā arī citi vārdi, kas atstāj Otto neizpratnē. Viņš nebeidz brīnīties un uzdot jautājumus 
pieaugušajiem, kas viņam nespēj atbildēt. Grāmata ar humoru stāsta par to, kā bērns iepazīst 
latviešu valodu un sastopas ar dažādām viņa izpratnē dīvainībām.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115262
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114490
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115230
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115251
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114495
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115282
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Kopkataloga Id: 001114710
Ratniece, Sandra. Pastkastīte nenosūtītām vēstulēm : dzeja / Sandra Ratniece ; 
dzejas redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Lilija Berzinska ; fotogrāfijas au-
tors Gints Ivuškāns ; [pēcvārdu autori]: Viesturs Vecgrāvis, Māris Salējs. — Rīga : 
Jāņa Rozes apgāds, [2022]. — 90, [5] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — Ziņas 
par autori: [93.] lpp. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu. — ISBN 978-9984-23-940-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Pastkastīte nenosūtītām vēstulēm” ir Sandras Ratnieces otrais dzejas krā-
jums. Tajā viņa atspoguļo savu unikālo redzējumu par nozīmīgiem procesiem vēsturē, sabiedrībā 
un dabā, savos personīgajos pārdzīvojumos un izjūtās. Krājuma lielākā vērtība ir cilvēciskums, 
vēstures liecību atminēšanās un vienotība ar dabu autores pasaules izjūtas pamatā, spilgti lieci-
not, ka arī mūsdienu trauksmainajā laikmetā joprojām ir svarīgas mūžīgas vērtības.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001114050
Ričis Ra su muzika gera : 12 eilėraščių ir 12 dainelių : skaityk, dainuok, spalvink / 
Veronika Reinika, Lauris Reiniks ; eilėraščius išvertė Deivydas Zvonkus ; ilus-
tracijų autorė Guna Miķelsone ; grafikos dizainerė Monta Arnolde. — [Rīga] : 
 MicRec, [2022]. — 43 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm + 1 CD (digitāls, ste-
reo ; 12 cm). — Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu. — 
CD: Ričis Ra su muzika gera : dainos vaikimas / ierakstu kompānija „MicRec” ; 
kompozitorius Lauris Reiniks ; [dziesmas izpilda]: Lauris Reiniks, Liepa Norke-
vičienė ir Sofija Skaraitė. — Mūzikas producents Jānis Zvirgzdiņš. — Teksts lie-
tuviešu valodā, tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Ričijs Rū rīko 
koncertu. — ISBN 978-9934-9069-3-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ričijs Rū ir iekarojis milzīgu bērnu un vecāku mīlestību Latvijā. Tagad Ričijs 
Rū dodas pie lietuviešu bērniem ar grāmatu un dziesmām lietuviešu valodā. Grāmata „Ričis Ra 
su muzika gera” ir interaktīva — katra tās lappuse ir papildināta ar QR kodu, kuru noskenējot, 
dzejolis un sirsnīgās ilustrācijas „atdzīvojas” un kļūst par dziesmu un videoklipu, ko noskatīties 
kanālā YouTube. Grāmatā ir iekļautas arī krāsojamās lapas un kompaktdisks ar dziesmām un to 
pavadījumiem.

UDK	 821.174-93-1+784.67

Kopkataloga Id: 001115293
Roga, Kaspars. Kroplis : spriedzes romāns / Kaspars Roga ; atbildīgā redaktore 
Kristīne Lapiņa. — Rīga : Jumava, [2022]. — 302, [1] lpp. ; 21 cm. — Vāka noformē-
jumam izmantota Ģirta Brumsona glezna. — ISBN 978-9934-20-594-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tots, sava atšķirīgā izskata dēļ, līdz 23 gadu vecumam ir uzaudzis slēgtā 
vidē — vecāku mājā, praktiski četrās sienās, ārpasauli iepazīstot tikai caur grāmatām, televīziju 
un internetu. Pienāk mirklis, kad abi vecāki pamet šo pasauli un atstāj dēlam noslēpumu pilnu 
zīmīti ar mīklainiem pavedieniem. Visa viņa dzīve ir viens liels noslēpums un ir pienācis laiks pa-
mest māju, lai saviem spēkiem atklātu patiesību par savu izcelsmi. Un ceļojums it kā pazīstamajā, 
bet tomēr tik svešajā pasaulē var sākties…

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 001114695
Rōza! Viņas vārds ir Rōza! / Arturs un Kaspars Dimiteri. — Rīga : [Kaspars Dimi-
ters], 2022. — 45 lpp. : ilustrācijas ; 12×13 cm. — ISBN 978-9934-8358-6-5 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Veltījums Artura tēvam un Kaspara brālim gleznotājam Jurim Dimiteram 75. 
jubilejas gadā.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114710
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114050
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115293
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114695
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Kopkataloga Id: 001115274
Rutkēviča, Agnese. Skumjais laikmets : esejas par mākslu, cilvēkiem un dzīvi / 
Agnese Rutkēviča ; literārais redaktors Jānis Elsbergs ; mākslinece Anna Aizsil-
niece ; pēcvārds: Mārtiņš Meiers ; foto: Jānis Deinats. — Rīga : Aminori, [2022]. — 
121, [5] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas par autori: [123.] lpp. — Resurss sagata-
vots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-612-19-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Agneses Rutkēvičas esejas par mākslu, cilvēkiem un dzīvi, kas apkopotas vie-
nā krājumā, iedvesmo ļaut savā dzīvē ienākt mākslai un kultūrai. Tā ir grāmata, kas veicina do-
māšanu un interesi par mākslas parādībām un procesiem kultūrā. Lasot viņas sarakstītās esejas, 
saproti, ka vislielākā kļūda ir atdalīt mākslu no dzīves. Dzīve un māksla ir viens. Šis eseju krājums 
ir ne tikai poētisks, bet arī personisks iekšējs novērojums un laikmeta noskaņojuma fiksējums. 
Svarīga liecība par šo laiku šajā steidzīgajā laikmetā.

UDK	 821.174-4

Kopkataloga Id: 001115255
Saldus novads dzejā un prozā / sastādītāja Inta Svaža ; vāka ilustrācijas autore 
Daira Lāce-Kazradze ; literārā redaktore Guna Roze-Tamule. — [Rīga] : Ezerro-
zes grāmatas, [2022]. — 206 lpp. : ilustrācija ; 22 cm. — ISBN 978-9934-30-075-2 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pie lasītājiem ceļu uzsākusi grāmata par Saldus novadu, kurā apkopoti četr-
desmit radošu personību darbi. Dzejā un prozā apkopots mazs ieskats novada vēsturē, leģendās 
un liriskās apcerēs.

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

Kopkataloga Id: 001113789
Vestmanis, Andris. Ilūziju atvarā / Andris Vestmanis, teksts, vāka dizaina izstrā-
de ; redaktore Juta Rozenšteina. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 226 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-30-063-9 (iesiets).
UDK	 821.174-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115274
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115255
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001114563
Dunikas Laika grāmata 1812-1858 / atbildīgā redaktore Anita Helviga ; sagata-
votāji: Agris Dzenis, Mihails Ignats, Inese Veisbuka ; priekšvārds: Mihails Ignats ; 
vāka mākslinieks Helvijs Burka ; pēcvārds: Zanda Ekšteine. — Rucava : Rucavas 
tradīciju klubs, 2022. — 248 lpp. : faksimili, ģenealoģiskās tabulas, diagrammas, 
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda atbalstu. — Izdevumā iekļauti „Laika grahmatas” faksimila attēli (ro-
kraksts ar fraktūras burtiem) un pārlikums mūsdienu ortogrāfijā. — Bibliogrā-
fija: 247.-248. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-23-770-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas pamatteksts ir vēstures avots — Sikšņu pusmuižas vagara Jāņa 
Mucenieka (1800-1885) ikdienas pieraksti 19. gadsimta sākumā. Tā ir vecākā zināmā latviešu 
zemnieka rakstītā dienasgrāmata, kas sniedz liecības par ļaudīm, mājām, saimniecisko dzīvi un 
notikumiem tajā Dienvidkurzemes daļā, kas šodien saistās ar Dunikas, Bārtas, Nīcas, Otaņķu un 
Rucavas pagastiem. Ap šo tekstu veidots bagātīgs uzziņas materiāls par hronikas autora dzimtu, 
par Nīcas kroņa muižas Sikšņu pusmuižas vēsturi, par mājām un to iemītniekiem, kā arī pievie-
nots vēsturnieku skatījums uz šo unikālo materiālu. Grāmatu veido idejas autora priekšvārds, 
vēsturnieku M. Stepermaņa un V. Klētnieka 20. gadsimta pirmās puses apskati par šo vēstures 
avotu, tad lasāma pati hronika ar paskaidrojumiem un komentāriem.

UDK	 908(474.321)

Kopkataloga Id: 001115291
Ozoliņš, Gatis. Kaives stāsti : zinātniskā monogrāfija / Gatis Ozoliņš ; recen-
zentes: Dr.philol. Angelika Juško-Štekele un Dr.philol. Ieva Ančevska ; atbildīgā 
redaktore Kristīne Lapiņa ; pēcvārds: Agnese Caunīte-Bērziņa ; kopsavilkuma 
tulkojums angļu valodā: Biruta Kalniņa ; Ivara Vimbas vāka grafiskais nofor-
mējums. — Rīga : Jumava, [2022]. — 294, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : 
faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 276.-[289.] lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-
20-602-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas uzmanības centrā ir Cēsu novada Kaives pagasta kultūras procesi, 
folkloras vākumi un tradīcijas, sākot ar 19. gs. beigām līdz mūsdienām. Sevišķa uzmanība veltīta 
vietējo nelielo muižiņu vietai vēstures notikumos, bijušajām skolām, skolotājiem un folkloras vā-
kumiem, Kaives komūnai 1919. gadā, kolhozu laika pretrunīgajiem procesiem. Nozīmīga grāmatas 
vērtība ir līdz šim plašākai publikai nepieejamu folkloras un periodikas materiālu, individuālo 
atmiņu iekļāvums grāmatā caur plašāku vēstures un kultūras dzīves skatījumu.

UDK	 908(474.365)+398(474.365)

Kopkataloga Id: 001115269
Švaža, Inta. Cilvēks dabai : 27 stāsti par Aizvīķu parku / sastādītāja Inta Svaža ; 
redaktore Iveta Reinsone ; foto: Iluta Dreimane, Inga Ezeriete, Edgars Šteins, Inta 
Svaža, Rudīte Tiļļa. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 88, [1] lpp. : foto-
grāfijas ; 25 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — 
ISBN 978-9934-30-076-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aizvīķu parks ir īpaša vieta — tā neviļus jādomā, izjūtot šis vietas nomieri-
nošo un dziedējošo spēku. Kas to padara īpašu? Varbūt mežs, kurš tiek saukts par gadsimta zīmi? 
Varbūt teikas par to, kas parkā reiz noticis? Varbūt ar informāciju bagātās koktēlnieka Egona 
Ķeruža veidotās koka skulptūras un vēlāk tapušie akmens stāsti? Tie vēsta par vietējiem notiku-
miem, par vēsturi un tās pieskārieniem, par individuālām pārdomām, par dabu, par cilvēkiem.

UDK	 908(474.321)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114563
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115291
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115269
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91  Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi. 
Reģionālā ģeogrāfija

Kopkataloga Id: 001116724
Melluma, Aija. Āraišos : piezīmes pēc 50 gadiem / Aija Melluma ; attēlu konsul-
tants Mārtiņš Lūkins. — Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava, 
2022. — 126 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 94.-96. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-603-11-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Daudz kas ir mainījies 50 gados, nākušas jaunas paaudzes ar savu skatījumu 
uz pasauli, ar saviem vērtējumiem. Mainījušies arī Āraiši. Tieši tādēļ ir rakstītas šīs piezīmes — ar 
skatu no šodienas pagātnē, salīdzinot un vērtējot. Gribēju nosaukt vārdos cilvēkus, kas pagājušā 
gadsimta 70.-80. gados piedalījušies Āraišu muzejparka izveidošanā, bet palikuši nezināmi. Vē-
lējos pastāstīt par pētījumu pieredzi, par to, kā laika gaitā tapa un pilnveidojās priekšstati par 
Āraišu vērtībām, to aizsardzību un attīstību, par nodomiem un kas no tā īstenojās, arī par to, kas, 
gadiem ritot, saglabājies vai zudis”, tā saka autore.

UDK	 911.53(474.365)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001115214
Aierlends, Džošs. Čērčils un dēls / Džošs Aierlends ; no angļu valodas tulkojusi 
Karīna Tillberga ; redaktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 
400 lpp. : ilustrācija ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [380.]-385. lpp. un rādītājs: [387.]-
400. lpp. — Oriģinālnosaukums: Churchill & Son. — ISBN 978-9934-31-321-9 (ie-
siets) ; ISBN 9789984313219 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Aizkustinošs un skaudri patiess Vinstona Čērčila portrets, kas atklāts caur 
tēva attiecībām ar dēlu. Čērčils šķiet pazīstams: labdabīga buldoga grimase, mūždien klātesošs 
cigārs, ass prāts, apņēmība un neizsīkstoša enerģija, kas ļāva Lielbritānijai uzvarēt II pasaules 
karā. Leģendārais politiķis bija arī lielas ģimenes galva, kurš ļoti mīlēja sievu un bērnus, īpaši 
Rendolfu, vienīgo dēlu un dzimtas turpinātāju. Desmitiem gadu, kamēr Vinstons virzījās uz poli-
tisko panākumu virsotnēm, tēvs un dēls bija nešķirams tandēms. Tomēr Rendolfs tā arī nespēja 
iziet no tēva ēnas, un viņu attiecības bija sarežģītas. Tām kaitēja ne tikai abu ambīcijas, nerealizētās 
cerības, savstarpējie apvainojumi un strīdi, bet arī nauda, privilēģijas un abu eksplozīvie raksturi.

UDK	 94(410)(092)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001114020
20. gadsimta Latvijas vēsture : 1940-1945/1946 / Daina Bleiere, Dzintars Ērglis, 
Edvīns Evarts, Andrievs Ezergailis, Kārlis Kangeris, Ainārs Lerhis, Uldis Neiburgs, 
Juris Pavlovičs, Irēne Šneidere, Rudīte Vīksne, Arturs Žvinklis ; atbildīgie redak-
tori: Daina Bleiere, Kārlis Kangeris ; recenzenti: Dr.hist. Ainārs Bambals, Dr.hist. 
Aleksandrs Ivanovs, Lubošs Švecs ; latviešu teksta literārā redaktore Ruta Pu-
riņa ; angļu teksta redaktore Andra Damberga ; Latvijas Universitātes Latvijas 
vēstures institūts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022.

III [3.] sējums. — 615 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs un personu rādītājs: [549.]-594. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-905-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Trešais sējums aptver divas okupācijas — Padomju Savienības īstenoto oku-
pāciju 1940.-1941. gadā un nacistiskās Vācijas okupāciju 1941.-1944./45.gadā. Pirmajā daļā tiek 
aplūkota PSRS 1940. gada 17. jūnijā īstenotās okupācijas sagatavošana un norise, neatkarīgās 
Latvijas politisko, valsts pārvaldes, militāro, sabiedrisko institūciju pakļaušana okupācijas va-
ras mērķiem un iznīcināšana, Latvijas sovetizācijas politiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti. 
Būtiska vieta atvēlēta pretošanās izpausmēm un Latvijas diplomātu centieniem nepieļaut in-
korporācijas Padomju Savienībā starptautisku atzīšanu. Otrajā daļā tiek aplūkota karadarbības 
gaita Latvijas teritorijā Vācijas-PSRS kara sākumā, kā arī tā noslēguma posmā 1944./45. gadā, 
kad Latvijas teritorijas atbrīvošana no nacistiskās okupācijas nozīmēja arī vienlaicīgu padomju 
okupācijas režīma atgriešanos.

UDK	 94(474.3)”19”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001116724
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115214
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114020
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Kopkataloga Id: 001115283
Čakste, Jānis. Taisnība vienmēr uzvarēs : atziņas, runas, dokumenti, raksti, vēs-
tules / Jānis Čakste ; sastādītājs, [priekšvārda autors] Ainārs Dimants ; māksli-
nieks Valdis Villerušs. — Trešais, papildināts un pilnveidots izdevums. — Rīga : 
Jumava, [2022]. — 215 lpp. : tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Ietver runu tulkojumus no franču valodas. — ISBN 978-9934-20-605-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ir pagājuši simt gadi, kopš Jānis Čakste jaunievēlētās Saeimas priekšā no-
lasīja pirmo prezidenta zvērestu: „Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas la-
bumam…” Prezidenta amatā viņš nostrādāja pēdējos sešus mūža gadus, apzinīgi pildot ikvienu 
solījumā izteikto vārdu. Visa Čakstes dzīve bija veltīta latviešu pašapziņas celšanai, tālaika pilso-
niskās sabiedrības veidošanai un demokrātijas veicināšanai. Grāmata ir iespēja ikvienam ar viņa 
runu un līdzcilvēku atmiņu starpniecību atklāt J. Čakstes personību, iepazīties ar tiem ideāliem 
un garīgajām vērtībām, kas viņam bija vissvarīgākās un tika nodotas nākamajām paaudzēm.

UDK	 94(474.3)”1918/1940”(093)

Kopkataloga Id: 001112441
Ligere, Renāte. Dauģu ceļš : zudušās „Dauģu” mājas Jūrkalnē un Jāņa Raibarta 
dzimtas traģiskais liktenis 50 krievu (Padomju Savienības) okupācijas gados Lat-
vijā / Renāte Ligere ; rediģētāja Daiga Rugāja. — [Latvija] : [izdevējs nav zināms], 
2022. — 338 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā profesore Renāte Ligere iepazīstina ar cilvēkiem un notikumiem 
Jūrkalnes pagasta „Dauģu” mājās. Atmiņu pavedieni stāsta gan par laika posmu vēl pirms Otrā 
pasaules kara, par izsūtījumu un piedzīvoto GULAG nometnē, gan ieskatās mūsdienu Latvijas 
likteņos. Stāstījums domāts arī jaunākajai paaudzei kā atgādinājums par baisajiem notikumiem 
vienā dzimtā un Latvijas tautas vēsturē.

UDK	 94(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 001115307
The Story of Jānis Čakste : the first president of Latvia / Ineta Freimane, Biruta 
Bēra ; English translation: Ilze Kreišmane ; editor Kristīne Lapiņa ; proofreader 
Kārlis Streips ; forword: Egils Levits ; cover design by Valdis Villerušs ; cover pho-
to by Jānis Rieksts. — [Rīga] : Jumava, [2022]. — 215, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. 
ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 213.-215. lpp. — 
ISBN 978-9934-20-604-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata atklāj pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes personību, 
kā arī viņa ceļu uz šo augsto amatu. Tas ir stāsts par personības veidošanos, spēju uzņemties 
atbildību un ticību ideāliem. Tas ir arī stāsts par intelektuālām un emocionālām vērtībām, kas 
tiek nodotas nākamajām paaudzēm. J. Čakstes un viņa pēcteču dzīve saistās ar ļoti nozīmīgiem 
notikumiem latviešu tautas vēsturē, tāpēc grāmata ir arī Latvijas vēstures stāsts, kas balstīts uz 
konkrētu personu likteņiem.

UDK	 94(474.3)”1918/1940”(092)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115283
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