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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 001119349
Mielonens, Tero. Pasaules pētnieki / Tero Mielonens [teksts], Mari Ahokoivu 
[ilustrācijas] ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; atbildīgā redaktore Līva 
Kukle ; literārā redaktore Māra Ulme. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 54 ne-
numurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Maailman tutkijat. — 
ISBN 978-9934-29-137-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Klērai patīk kāpt kokos, Eduardo — spēlēt datorspēles, bet Keita labprāt vēro 
zvaigznājus kopā ar tēti. Kādās zinātnes jomās un karjerās var noderēt viņu intereses? Visu, ko 
zinām par pasauli, ir atklājuši pētnieki. Un par pētnieku var kļūt ikviens! Grāmatā „Pasaules pēt-
nieki” somu rakstnieks un zinātnieks Tero Mielonens iepazīstina ar visdažādākajām jomām — no 
jūras dzīļu izzināšanas līdz medicīnai, arheoloģijai, vēsturei, vulkānu pētniecībai un pat psiholo-
ģijai.

UDK	 001(02.053.2)+087.5

002  Dokumentācija. Grāmatas. Raksti. Autorība

Kopkataloga Id: 001119273
Dimants, Ainārs. Latvijas prese 200 gados: no Latviešu Avīzēm līdz digitālo me-
diju laikmetam : Latvijas plašsaziņas mediju sistēmas vēsture no pirmsākumiem 
līdz mūsdienām / Ainārs Dimants ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Pauls Daija, 
Dr.soc.comm. Mārtiņš Kaprāns, Dr. philol. Linda Kusiņa-Šulce ; mākslinieks Jā-
nis Pavlovskis ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; foto: Māris Bērsons, Uldis 
Briedis, Valdis Ilzēns, Uldis Pāže, Juris Poišs, Ilmārs Znotiņš. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2022]. — 367, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — 
Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 319.-
360. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-29-117-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas preses vēsture Aināra Dimanta monogrāfijā atklājas kā aizraujošs 
stāsts, kas pilns intriģējošām detaļām un negaidītiem pavērsieniem. Monogrāfija ir rezultāts no-
pietnam un pamatīgam darbam, ko raksturo autora erudīcija, prasme veidot izklāstu saistošā 
valodā, plašas zināšanas par norisēm medijos un sabiedrībā. Preses vēsture tajā attēlota ciešā 
sasaistē ar Latvijas vēsturisko procesu, politiskajiem un ekonomiskajiem notikumiem, ne tikai 
aprakstot procesus, bet arī formulējot problēmas.

UDK	 002.2(474.3)(091)+070(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119349
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119273
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004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 001112520
Эйч, Ольга. Укрощение IТ: опыт дилетантки / Ольга Эйч. — [Rīga] : [Olga 
Hamenoka], [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 2,39 MB. — IT = Information Technology, информационные техноло-
гии. — ISBN 978-9934-23-780-5 (ePUB) ; ISBN 9789934237812 (kļūda).
UDK	 004.4+331.54:004

Kopkataloga Id: 001112522
Эйч, Ольга. Укрощение ІТ: опыт дилетантки / Ольга Эйч. — [Rīga] : [Olga 
Hamenoka], [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (208 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 1,90 MB. — IT = Information Technology, информационные техно-
логии. — ISBN 978-9934-23-781-2 (PDF).
UDK	 004.4+331.54:004

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 001120157
Dūce, Kristīne. Draugi laukos : izkrāso! / Kristīne Dūce, ilustrācijas. — Rīga : 
Akopeks, [2022]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņa iepazīstina ar biežāk sastopamajiem dzīvniekiem. Ņem rokās zī-
muļus un izkrāso suni, kaķi, trusi, sivēnu, zirgu, peli, ezi, putnus un citus zvēriņus!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001118493
Dzīvnieki : krāso, griez un lipini! / [ilustrācijas]: Gus ; [vāka dizains]: Cecile Mar-
behant ; [grafika]: Tania de Brito. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 16 nenu-
murētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm + pielikums (šķē-
res). — Pielikumā zilas plastikāta šķēres uzlīmju izgriešanai. — Bez lingvistiska 
satura. — Oriģinālnosaukums: Les animaux. Colorie, caupe & colle. — ISBN 978-
9934-31-227-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paredzēta, lai attīstītu bērna smalko motoriku un spēju koncentrē-
ties. Izkrāso attēlu atbilstoši paraugam, meklē attēla pelēkajiem laukumiem atbilstošas uzlīmes, 
izgriez katru uzlīmi ar šķērēm, kuras pievienotas grāmatai, ielipini uzlīmes tām paredzētajās 
vietās.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001118488
Dzīvnieki : uzdevumu grāmata / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jan-
sone ; Disney. — Rīga : Story House Egmont, [2023]. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Disney 100 Activity Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-217-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Disneja studijas klasisko animācijas filmu pasaule ir pilna ar visdažādāka-
jiem dzīvniekiem. Lai aizraujoša uzdevumu risināšana kopā ar Simbu, Dambo un citiem jaukiem 
varoņiem! Liec lietā arī uzlīmes!

UDK	 087.5+791-57

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112520
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112522
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120157
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118493
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118488
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Kopkataloga Id: 001118514
Jakaitiene, Jurgita. Ķipars : attīstoša grāmatiņa / Jurgita Jakaitiene. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2023]. 

Krāsas laukos. — 12 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Kutis. Spalvos 
ūkyje. — ISBN 978-9934-31-525-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti krāsas ar pirkstiņu palīdzību! Grāmatā ir daudz jo daudz uzlīmju, 
kuras nevar vien sagaidīt, kad tiks ielipinātas attēlos. Ar katru nākamo lappusi grāmatiņa kļūs ar-
vien krāšņāka. Neraizējies, ja kādā attēlā ielipini citas krāsas uzlīmi. Tā attēli kļūs tikai rotaļīgāki.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001118521
Jakaitiene, Jurgita. Ķipars : attīstoša grāmatiņa / Jurgita Jakaitiene. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2023]. 

Krāsas mežā. — 12 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Kutis. Spalvos miš-
ke. — ISBN 978-9934-31-522-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti krāsas ar pirkstiņu palīdzību! Grāmatā ir daudz jo daudz uzlīmju, 
kuras nevar vien sagaidīt, kad tiks ielipinātas attēlos. Ar katru nākamo lappusi grāmatiņa kļūs ar-
vien krāšņāka. Neraizējies, ja kādā attēlā ielipini citas krāsas uzlīmi. Tā attēli kļūs tikai rotaļīgāki.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001118520
Jakaitiene, Jurgita. Ķipars : attīstoša grāmatiņa / Jurgita Jakaitiene. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2023]. 

Krāsas pļavā. — 12 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Kutis. Spalvos pievo-
je. — ISBN 978-9934-31-524-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti krāsas ar pirkstiņu palīdzību! Grāmatā ir daudz jo daudz uzlīmju, 
kuras nevar vien sagaidīt, kad tiks ielipinātas attēlos. Ar katru nākamo lappusi grāmatiņa kļūs ar-
vien krāšņāka. Neraizējies, ja kādā attēlā ielipini citas krāsas uzlīmi. Tā attēli kļūs tikai rotaļīgāki.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001118517
Jakaitiene, Jurgita. Ķipars : attīstoša grāmatiņa / Jurgita Jakaitiene. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2023]. 

Krāsas tālajās zemēs. — 12 nenumurētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 23 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Kutis. 
Spalvos tolimuose kraštuose. — ISBN 978-9934-31-523-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsti krāsas ar pirkstiņu palīdzību! Grāmatā ir daudz jo daudz uzlīmju, 
kuras nevar vien sagaidīt, kad tiks ielipinātas attēlos. Ar katru nākamo lappusi grāmatiņa kļūs ar-
vien krāšņāka. Neraizējies, ja kādā attēlā ielipini citas krāsas uzlīmi. Tā attēli kļūs tikai rotaļīgāki.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001113887
Ko darīt, ja … : krāsojamā grāmata drošības jautājumu apguvei / Jānis Esītis, 
ilustrācijas un mākslinieciskais noformējums ; GRIFS AG. — Rīga : GRIFS AG, 
[2022]. — 1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : ilustrācijas ; 4,77 MB. — Resursā uz-
rādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934236860. — ISBN 978-9934-23-687-7 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Šajā krāsojamā grāmatā tu vari uzzināt, ko darīt, ja … ceļā uz skolu ir inten-
sīva satiksme un tu kavē mācību stundu. Ja uz ielas kāds svešinieks mēģina atņemt naudu, prasa 
telefonu vai uzbrūk. Ja klases biedri vai skolasbiedri tevi ignorē vai apsmej. Ja sabiedriskā vietā 
esi pazudis no vecākiem, kādi ir palīdzības dienestu telefona numuri… un atbildes uz citiem jau-
tājumiem.

UDK	 087.5+614.8-053.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118514
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118521
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118520
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118517
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113887
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Kopkataloga Id: 001118482
Ledus sirds / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Antra Jansone ; Disney. — Rīga : 
Story House Egmont, [2023]. 

Māsu uzdevumi : aizraujoši darbiņi. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Fro-
zen Activity Book with Stickers. — ISBN 978-9934-27-209-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Māsas Elza un Anna ir sagatavojušas aizraujošus uzdevumus. Sameklē savus 
rakstāmrīkus, un lai sākas tavs piedzīvojums kopā ar meitenēm! Lai prieku sagādā arī rotaļas ar 
uzlīmēm!

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001118500
Mājās : krāso, griez un lipini! / [ilustrācijas]: Gus ; [vāka dizains]: Cecile Mar-
behant ; [grafika]: Tania de Brito. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 16 nenumu-
rētas lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm + pielikums 
(šķēres). — Pielikumā zilas plastikāta šķēres uzlīmju izgriešanai. — Bez lingvis-
tiska satura. — Oriģinālnosaukums: La maison. Colorie, caupe & colle. — ISBN 
978-9934-31-228-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paredzēta, lai attīstītu bērna smalko motoriku un spēju koncentrē-
ties. Izkrāso attēlu atbilstoši paraugam, meklē attēla pelēkajiem laukumiem atbilstošas uzlīmes, 
izgriez katru uzlīmi ar šķērēm un ielipini uzlīmes tām paredzētajās vietās.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 001118481
My Little Pony / tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : 
Story House Egmont, [2023]. 

Poniju darbiņi. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-
9934-27-220-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Laipni aicināti maģiskajā poniju pasaulē! Pateicoties Sanijai Zvaigznītei un 
viņas draugiem, burvju spēks ir atgriezies Ekuestrijā. Te ir tik daudz, ko atklāt!

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001118485
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Story 
House Egmont, [2023]. 

Brašie uzdevumi. — 24 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Res-
cue Knights. — ISBN 978-9934-27-212-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pārbaudi savus spēkus Raidera rīkotajās sacīkstēs, risini Skajas sagatavotos 
uzdevumus un iepazīsties ar bijušo bruņinieku Ilkni, kā arī meklē daudz citu interesantu lietu 
šajā uzdevumu grāmatā. Neviens pūķis nav par baisu, neviens kucēns nav par mazu!

UDK	 087.5+791-57

Kopkataloga Id: 001118480
Spider-Man : es krāsoju! : ar uzlīmēm. — Rīga : Story House Egmont, [2023]. — 
24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Marvel Spider-Man. — ISBN 978-9934-27-213-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Varonīgais Zirnekļcilvēks un viņa draugi aicina tevi aizraujošā krāsu piedzī-
vojumā! Sameklē krāsošanas piederumus un ķeries pie darba. Lai prieku sagādā arī līmbildes!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118482
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118500
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118481
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118485
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118480
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 001120317
Kamerona, Džūlija. Mākslinieka ceļš : garīgais viedums radošo spēju pilnvei-
dei / Džūlija Kamerona ; no angļu valodas tulkojuši Matīss Meijers un Sintija Za-
riņa ; redaktore Diāna Romanoviča ; Ilzes Isakas vāka dizains ; priekšvārds: Natā-
lija Goldberga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 272 lpp. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 
[264.]-267. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [268.]-272. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
The Artist’s Way. — ISBN 978-9934-31-443-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izzinot sevi un atklājot savu spēku un vājumu, iespējams piedzīvot aizraujošu 
izaugsmi. Ar Dž. Kameronas mākslinieciskās atjaunošanās metodēm var atbrīvoties no bailēm 
un novērst šķēršļus, kas ierobežo radošumu, kā arī piedzīvot patiesu māksliniecisko spēju uz-
plaukumu un veicināt dzīves spēku, kas paver jaunas iespējas un palīdz pārvarēt radošo krīzi. 
Programmas „Mākslinieka ceļš” pamatā ir vairākas metodes, kas ir nozīmīgs radošās atlabšanas 
līdzeklis un ietver apziņas plūsmas pierakstīšanu, tāpat arī daudzi praktiski vingrinājumi, akti-
vitātes un ieteikumi.

UDK	 159.954

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120317
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 001116785
Ceļš = The Way : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģij-
pētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums / redakcijas kolēģija: Dr.phil. Valdis 
Tēraudkalns (atbildīgais redaktors), Dr.phil. Normunds Titāns, Ph.D. Juris Drei-
felds [un vēl 9 redaktori] ; latviešu valodas redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas 
redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Ilze Stikāne, Lauma Terēza Lapa ; iekš-
lapu dizains: Ilze Stikāne. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022].

Nr. 73 (2022). — 167 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — „ISSN 1407-7841, 2592-9356”—
Titullapas otrā pusē. — „Intelekts. Interese. Informācija.”—Uz vāka. — Redak-
tori arī: Dr.theol. Dace Balode, Dr.art. Deniss Hanovs, Dr.theol. Ralfs Kokins, 
Dr.theol. Elizabete Taivāne u.c. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
pārsvarā latviešu valodā, viens raksts angļu valodā, kopsavilkumi angļu vai 
latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  „Ceļš” ir LU Teoloģijas fakultātes kultūrvēsturisks recenzēts izdevums ar 
starptautisku redakcijas kolēģiju. Žurnāla raksti atrodami arī EBSCO datubāzē. Jaunākajā numu-
rā iespējams izlasīt aktuālākos pētījumus par tādām tēmām kā kristīgais reps, Latvijas luterāņu 
pirmās misionāres, mūsdienu eklezioloģijas izaicinājumi, teoloģiskās refleksijas par abortiem, 
valsts un baznīcas attiecības Padomju Latvijā un citiem teoloģijas jautājumiem.

UDK	 27-1(082)

Kopkataloga Id: 001120636
Ceļš = The Way : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģij-
pētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums / redakcijas kolēģija: Dr.phil. Valdis 
Tēraudkalns (atbildīgais redaktors), Dr.phil. Normunds Titāns, Ph.D. Juris Drei-
felds [un vēl 9 redaktori] ; latviešu valodas redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas 
redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Ilze Stikāne, Lauma Terēza Lapa ; iekš-
lapu dizains: Ilze Stikāne. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022].

Nr. 73 (2022). — 1 tiešsaistes resurss (169 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,66 MB. — 
„ISSN 1407-7841, 2592-9356”—Datnes 3. lp. — „Intelekts. Interese. Informāci-
ja.”—Datnes 1. lp. — Redaktori arī: Dr.theol. Dace Balode, Dr.art. Deniss Ha-
novs, Dr.theol. Ralfs Kokins, Dr.theol. Elizabete Taivāne u.c. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts pārsvarā latviešu valodā, viens raksts angļu 
valodā, kopsavilkumi angļu vai latviešu valodā.

UDK	 27-1(082)

Kopkataloga Id: 001119979
Kēniga, Aleksandra P. Tiešām skaista! : padomdevējs meitenēm / Aleksandra P. 
Kēniga ; vāka dizains: Kristofs Bergers. — Otrais izdevums. — [Saldus novads] : 
Artos, [ne vēlāk par 2023. gadu]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — Tulkots no 
vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Echt schön!. — ISBN 978-9934-8936-3-6 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir kā ceļvedis meitenēm pusaudža vecumā (12-15 gadu), kurā vien-
kārši un saprotami izstāstīts, ko Bībele saka par to, kā pareizi veidot draudzīgas attiecības ar 
pretējo dzimumu un kas ir patiess Dieva princeses skaistums.

UDK	 27-584-055.2(07)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001116785
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120636
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119979
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Kopkataloga Id: 001119975
Tiešām stiprs! : padomdevējs zēniem / Peters un Aleksandra P. Kēnigi ; tulkojis 
Deniss Doroņins ; redaktore Ineta Strazdiņa. — Otrais izdevums. — [Saldus no-
vads] : Artos, [ne vēlāk par 2023. gadu]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — Tulkots 
no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Echt stark!. — ISBN 978-9934-8936-2-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai Tu kādreiz jau esi aizdomājies par draudzību starp zēnu un meiteni? Vai 
tu gribētu zināt, ko par to saka Bībele? Šajā grāmatiņā tu atradīsi atbildes, Dieva norādījumus un 
daudz praktisku padomu par šo tēmu, kas ir izturējušas laika pārbaudi, un kuras tu vari pielietot 
savā dzīvē. Nelielais izdevums kalpos arī vecākiem, skolotājiem un draudžu vadītājiem kā vērtīgs 
ierosinājums sarunām un diskusijām. Ieteicams zēniem no 12 gadu vecuma.

UDK	 27-584-055.1(07)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119975
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 001114470
Latgales kongress (5 : 2022 : Rēzekne, Latvija). Latgaliskuma kods Eiropā: 
nu volūdys da ekonomikai = Latgaliskuma kods Eiropā: no valodas līdz ekono-
mikai = Code of the Latgalian Identity in Europe: from Language to Economy : 
V Latgolys kongress, 2022. g. 27.-29. apreļs / redaktore Ilga Šuplinska ; angļu tek-
sta redaktoris: Laimdota Ločmele, Inga Zeltiņa ; latgalīšu teksta, tiežu redaktore 
Lideja Leikuma. — [Rēzekne] : Latgalīšu kulturys bīdreiba, [2022]. — 1 tiešsaistes 
resurss (76 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 1,27 MB. — Teksts latviešu, angļu un 
latgaliešu rakstu valodā.

A n o t ā c i j a :  Četru gadu pieredze pēc 2017. gada Latgales simtgades kongresa apliecināja 
nepieciešamību regulāri un mērķtiecīgi apkopot un virzīt Latgalei un tās iedzīvotājiem nozīmīgus 
jautājumus. Tāpēc ir svarīgi vismaz reizi piecos gados, nodrošinot atbilstošu pārstāvniecību kā 
no iedzīvotājiem, tā arī pašvaldībām, NVO un citām organizācijām, analizēt esošo situāciju un 
izvirzīt praktiskus uzdevumus un jautājumus, kas svarīgi Latgales attīstībai.

UDK	 316(474.38)(062)+316.7(474.38)(062)+811.174’282(474.38)(062)

Kopkataloga Id: 001116109
Stolze, Martha. Information Laundering via Baltnews on Telegram: how Rus-
sian State-Sponsored Media Evade Sanctions and Narrate the War / Martha Stol-
ze ; contributor Gundars Bergmanis-Korāts ; content editor Elīna Lange-Iona-
tamišvili ; designer: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Communications 
Centre of Excellence, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (72 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 10,54 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 66.-70. lp. — ISBN 978-
9934-619-26-7 (PDF).
UDK	 316.776.2(047.31)+07(047.31)+32.019.5(470)(047.31)

Kopkataloga Id: 001118325
Stolze, Martha. Information Laundering via Baltnews on Telegram: how Russian 
State-Sponsored Media Evade Sanctions and Narrate the War / Martha Stolze ; 
contributor Gundars Bergmanis-Korāts ; content editor Elīna Lange-Ionatamišvi-
li ; designer: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of 
Excellence, 2022. — 70 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Biblio-
grāfija piezīmēs: 66.-70. lpp. — ISBN 978-9934-619-25-0 (brošēts).
UDK	 316.776.2(047.31)+07(047.31)+32.019.5(470)(047.31)

323  Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 001119214
Voins, Valdis. Terorisma vēsturiskā pieredze: Minhene 1972 = Historical Expe-
rience of Terrorism: Munich 1972 / Valdis Voins ; vāka dizaina izstrāde: Agnese 
Piļāne ; recenzenti: Andrejs Vilks, Jānis Teivāns-Treinovskis. — Rīga : Ezerrozes 
grāmatas, 2023. — 164 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 163.-
164. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā; saturs, anotācija, kop-
savilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-30-085-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Valda Voina jaunā grāmata „Terorisma vēsturiskā pieredze: Minhene 1972” 
veltīta notikumiem, kuri norisinājās piecdesmit gadu garumā — no teroristu uzbrukuma 1972. 
gada olimpiskajās spēlēs Minhenē līdz problēmu risinājumam un atceres pasākumiem 2022. 
gadā. Minhenes slaktiņš bija terora akts 1972. gada vasaras olimpisko spēļu laikā, kas bija vērsts 
pret Izraēlas sportistiem.

UDK	 323.28

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001114470
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001116109
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118325
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119214
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327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 001113235
Bērziņa-Čerenkova, Una Aleksandra. Mega-Event Sports Diplomacy: a Strate-
gic Communications Perspective / Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ; content 
editor Monika Hanley ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Commu-
nications Centre of Excellence, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp., PDF) : tabula ; 
2,40 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 30.-32. lp. — ISBN 978-9934-619-24-3 (PDF).
UDK	 327:796

Kopkataloga Id: 001118326
Bērziņa-Čerenkova, Una Aleksandra. Mega-Event Sports Diplomacy: a Strate-
gic Communications Perspective / Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ; content 
editor Monika Hanley ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic Commu-
nications Centre of Excellence, 2022. — 33 lpp. : tabula ; 30 cm. — Bibliogrāfija 
piezīmēs: 31.-33. lpp. — ISBN 978-9934-619-23-6 (brošēts).
UDK	 327:796

Kopkataloga Id: 001118323
Dragon’s Roar and Bear’s Howl: Convergence in Sino-Russian Information Ope-
rations in NATO Countries? / Richard Q. Turcsányi, Jan Daniel, Vojtěch Bahenský ; 
content editor Merle Anne Read ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic 
Communications Centre of Excellence, 2023. — 53 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 50.-53. lpp. — ISBN 978-9934-619-33-5 (brošēts).
UDK	 327(470+571:510)

Kopkataloga Id: 001120635
Dragon’s Roar and Bear’s Howl: Convergence in Sino-Russian Information Oper-
ations in NATO Countries? / Richard Q. Turcsányi, Jan Daniel, Vojtěch Bahenský ; 
content editor Merle Anne Read ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO Strategic 
Communications Centre of Excellence, 2023. — 1 tiešsaistes resurss (54 lp., PDF) : 
diagrammas, tabulas ; 3,98 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 50.-53. lp. — ISBN 978-
9934-619-34-2 (PDF).
UDK	 327(470+571:510)

Kopkataloga Id: 001121133
Latvia and the United States: Bringing Friendship Into the Next Centenary / edi-
tors, [foreword]: Kārlis Bukovskis, Mārtiņš Vargulis ; language editor Talis Arch-
deacon ; cover design: Oskars Stalidzāns ; address by ambassadors: Māris Selga, 
John L. Carwile ; Latvian Institute of International Affairs. — Riga : Latvian Insti-
tute of International Affairs, [2022]. — 180, [1] lpp., 9 nenumurētas lpp. ielīmes : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-567-
85-8 (brošēts).
UDK	 327(474.3:73)(082)

Kopkataloga Id: 001113247
Latvia and the United States: Bringing Friendship Into the Next Centenary / 
editors, [foreword]: Kārlis Bukovskis, Mārtiņš Vargulis ; language editor Talis 
Archdeacon ; cover design: Oskars Stalidzāns ; address by ambassadors: Māris 
Selga, John L. Carwile ; Latvian Institute of International Affairs. — Riga : Latvian 
Institute of International Affairs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (193 lp., PDF) : 
ilustrācijas, portreti ; 13,52 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-
567-86-5 (PDF).
UDK	 327(474.3:73)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113235
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118326
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118323
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120635
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001121133
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113247
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Kopkataloga Id: 001113238
Pamment, James. A Capability Definition and Assessment Framework for Coun-
tering Disinformation, Information Influence, and Foreign Interference / James 
Pamment ; design: Kārlis Ulmanis ; NATO StratCom COE. — Riga : NATO Strategic 
Communications Centre of Excellence, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (33 lp., PDF) : 
shēmas ; 2,36 MB. — Bibliogrāfija piezīmēs: 31.-32. lp. — ISBN 978-9934-619-13-7 
(PDF).
UDK	 327+316.776.23

33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 001108667
Annual Scientific Baltic Business Management Conference (15 : 2022 : Rīga, 
Latvija). Building Strategic Resilience in Times of Uncertainty : proceedings of 
the annual scientific Baltic business management conference : June 1-3, 2022, 
Riga, Latvia / edited by Elīna Miķelsone, Arnis Sauka, Andris Nātriņš, Didzis Rū-
tītis, Andris Saulītis ; BA School of Business and Finance, RISEBA, SSE Riga. — 
Riga : [Banku augstskola], 2022.

Volume 1. — 1 tiešsaistes resurss (101 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 2,41 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-746-28-9 
(PDF) ; ISBN 9789984746265 (kļūda).

UDK	 33(474.3)(062)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 001108565
Lipša, Ineta. Latvijas Bankas vēsture 1922-1940 : Latvijas Bankas 100 gadu jubi-
lejai veltīts zinātniskais izdevums / Ineta Lipša ; zinātniskais redaktors Dr.habil.
hist. Aivars Stranga ; literārā redaktore Dace Ķerus ; mākslinieces: Līga Lastovska, 
Inta Sarkane ; galvenā redaktore Līga Lakuča ; ievadvārdi: Mārtiņš Kazāks. — 
Rīga : Latvijas Banka, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (149 lp., PDF) : faksimili, 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 336.6 MB. — Ietver bibliogrāfiju un personu rādī-
tāju. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un anotācija angļu valodā. — ISBN 
978-9934-578-47-2 (PDF).

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

UDK	 336.71(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113238
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108667
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001108565
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338.48  Tūrisms

Kopkataloga Id: 001107464
International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows 
in Recreational and Protected Areas (11 : 2022 : Jūrmala, Latvija). 11th Inter-
national Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational 
and Protected Areas: Behavioural Changes of Outdoor and Landscape Recre-
ational Consumption in Global Green Deal Context : book of abstracts : Jūrmala, 
Latvia, September 2022 / editors: Agita Līviņa, Andris Klepers ; layout: Iveta Au-
niņa ; Vidzeme University of Applied Sciences. Institute of Social, Economical and 
Humanities Research. — [Valmiera] : Vidzeme University of Applied Sciences, 
[2022]. — 1 tiešsaistes resurss (244 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21,95 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-633-74-9 (PDF).
UDK	 338.48(062)+379.84(062)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 001119209
Kalniņš, Erlens. Privāttiesību teorija un prakse : rakstu krājums / Erlens Kal-
niņš. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2023.

Otrā grāmata. — 430 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 394.-430. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-621-05-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti autora raksti privāttiesībās, kas publicēti laikā no 2011. 
gada maija līdz 2022. gada aprīlim. Raksti izkārtoti atbilstoši Civillikuma regulējuma sistēmai un 
tajos aplūkoti lietu tiesību jautājumi, no kuriem lielākā daļa nav zaudējuši savu aktualitāti arī 
šobrīd. Bez tam grāmatā ietverts viens pirmpublicējums par būves īpašnieka rūpības pienākumu 
un delikttiesisko atbildību, kā arī raksts, kas veltīts tiesneša un profesora Aleksandra Būmaņa 
dzīvei un darbam.

UDK	 347(474.3)

Kopkataloga Id: 001113505
Latvija. Satversmes sapulce. Latvijas Republikas Satversme = The Constitution 
of the Republic of Latvia = La Constitution de la République de Lettonie / dizains: 
Agate Lielpētere. — Rīga : Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 2022. — 1 tieš-
saistes resurss (ePUB) ; 236,29 KB. — Teksts paralēli latviešu, angļu un franču 
valodā. — ISBN 978-9934-8948-6-2 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Latviešu valodā vārdu „satversme” darinājis jaunlatviešu kustības sabiedris-
kais darbinieks Kronvaldu Atis. Šo vārdu viņš veidojis no verba „tvert”, jo „cilvēki tādēļ pieņēmuši 
likumus, lai tiem būtu vajadzīgā laikā, kur patverties, lai tiem būtu tversmes.” Satversme pamato 
Latvijas valsts ideju, satur Latvijas tautas kopīgās vērtības un skatu nākotnē.

UDK	 342.4(474.3)(094)

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

Kopkataloga Id: 001116106
Trends in AI from Red and Blue Team Perspectives: Synthetic Data in a Data-Dri-
ven Society vs Sentiment Analysis / Gundars Bergmanis-Korāts, Alec Winshel, 
James Ostrowski, Kevin Zerussen, Omar Ali, Anastasija Cuikina, Alexander Ge-
gov, Djamila Ouelhadj ; contributors: Maija Isupova, Daina Ozoliņa ; design: Inga 
Ropša. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, [2022]. — 
1 tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 3,32 MB. — Biblio-
grāfija piezīmēs: 47.-49. lp. — ISBN 978-9934-619-30-4 (PDF).
UDK	 355.01:004+004.8+077

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107464
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113505
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001116106
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Kopkataloga Id: 001118321
Trends in AI from Red and Blue Team Perspectives: Synthetic Data in a Data-Dri-
ven Society vs Sentiment Analysis / Gundars Bergmanis-Korāts, Alec Winshel, 
James Ostrowski, Kevin Zerussen, Omar Ali, Anastasija Cuikina, Alexander Ge-
gov, Djamila Ouelhadj ; contributors: Maija Isupova, Daina Ozoliņa ; design: Inga 
Ropša. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of Excellence, [2022]. — 
49 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 47.-
49. lpp. — ISBN 978-9934-619-29-8 (brošēts).
UDK	 355.01:004+004.8+077

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

Kopkataloga Id: 001119552
Ziemeļkurzemes lībiešu etnogrāfiskie priekšmeti Latvijas muzeju krājumos : 
katalogs / krājumu izpēte un priekšmetu atlase, [priekšvārds]: Irisa Priedīte ; sa-
stādītājas konsultants Mārtiņš Kuplais ; izdevuma konsultanti: Valts Ernštreits, 
Gunta Kļava ; tulkojums angļu valodā: Uldis Balodis ; māksliniece Zane Ernštrei-
te ; Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. — [Rīga] : Latvijas Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs, 2022. — 244, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-8298-6-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katalogu izdevis Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs sadarbībā ar Lat-
vijas Universitātes Lībiešu institūtu. Tā uzdevums ir popularizēt lībiešu etnogrāfisko mantojumu 
un rosināt plašāku lībiešu materiālās kultūras izpēti. Katalogā iekļauti Kurzemes lībiešu etno-
grāfiskie priekšmeti, kas raksturo lībiešu nodarbes un dzīvesveidu, sniegti to apraksti un attē-
li. Bagāts lībiešu lietu klāsts atrodas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, skaita ziņā nākamās 
krātuves, kas glabā dažādas vēsturiskās lībiešu lietas, ir Ventspils muzejs un Rojas Jūras muzejs.

UDK	 39:069

398  Folklora

Kopkataloga Id: 001119804
Daugavas rakšana : latviešu tautas pasaka (saīsināta) / ilustrācijas: Agija Staka ; 
grāmatas un vāka dizains: Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 
8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 978-9934-31-559-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Minigrāmatiņā ir īsi teksti un lieli burti, tā palīdzēs spert pirmos soļus patstā-
vīgā lasīšanā. Bērnam tā būs brīnišķīga tikšanās ar pasaku tēliem.

UDK	 398.21(=174)

Kopkataloga Id: 001119801
Ezis un zaķis : latviešu tautas pasaka (saīsināta) / ilustrācijas: Agija Staka ; grā-
matas un vāka dizains: Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 
8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 978-9934-31-543-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Minigrāmatiņā ir īss teksts un lieli burti, tā palīdzēs spert pirmos soļus pat-
stāvīgā lasīšanā. Bērnam tā būs brīnišķīga tikšanās ar pasaku tēliem.

UDK	 398.21(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118321
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119552
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119804
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119801
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Kopkataloga Id: 001119791
Lapsa apēd lāča medu : latviešu tautas pasaka (saīsināta) / ilustrācijas: Agija 
Staka ; grāmatas un vāka dizains: Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2023]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 978-9934-31-561-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Minigrāmatiņā ir īss teksts un lieli burti, tā palīdzēs spert pirmos soļus pat-
stāvīgā lasīšanā. Bērnam tā būs brīnišķīga tikšanās ar pasaku tēliem.

UDK	 398.21(=174)

Kopkataloga Id: 001119785
Pasakas par dzīvniekiem : latviešu tautas pasakas (saīsinātas) / ilustrācijas: Agi-
ja Staka ; grāmatas un vāka dizains: Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2023]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 978-9934-31-560-2 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Minigrāmatiņā ir īss teksts un lieli burti, tā palīdzēs spert pirmos soļus pat-
stāvīgā lasīšanā. Bērnam tā būs brīnišķīga tikšanās ar pasaku tēliem.

UDK	 398.21(=174)

Kopkataloga Id: 001119780
Pasakas par putniem : latviešu tautas pasakas (saīsinātas) / ilustrācijas: Agija 
Staka ; grāmatas un vāka dizains: Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2023]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 978-9934-31-558-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Minigrāmatiņā ir īss teksts un lieli burti, tā palīdzēs spert pirmos soļus pat-
stāvīgā lasīšanā. Bērnam tā būs brīnišķīga tikšanās ar pasaku tēliem.

UDK	 398.21(=174)

Kopkataloga Id: 001119788
Pieci kaķi : latviešu tautas pasaka / ilustrācijas: Agija Staka ; grāmatas un 
vāka dizains: Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 8 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 978-9934-31-542-8 (brošēts) ; ISBN 
9789934315404 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Minigrāmatiņā ir īss teksts un lieli burti, tā palīdzēs spert pirmos soļus pat-
stāvīgā lasīšanā. Bērnam tā būs brīnišķīga tikšanās ar pasaku tēliem.

UDK	 398.21(=174)

Kopkataloga Id: 001119796
Rīgas varde un Liepājas varde : latviešu tautas pasaka (saīsināta) / ilustrācijas: 
Agija Staka ; grāmatas un vāka dizains: Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2023]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 978-9934-31-
557-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Minigrāmatiņā ir īss teksts un lieli burti, tā palīdzēs spert pirmos soļus pat-
stāvīgā lasīšanā. Bērnam tā būs brīnišķīga tikšanās ar pasaku tēliem.

UDK	 398.21(=174)

Kopkataloga Id: 001119807
Zvejnieks un lapsa : latviešu tautas pasaka / ilustrācijas: Agija Staka ; grāmatas 
un vāka dizains: Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 8 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 978-9934-31-544-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Minigrāmatiņā ir īss teksts un lieli burti, tā palīdzēs spert pirmos soļus pat-
stāvīgā lasīšanā. Bērnam tā būs brīnišķīga tikšanās ar pasaku tēliem.

UDK	 398.21(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119791
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119785
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119780
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119788
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119796
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119807
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 001120431
Dikinsa, Rozija. Izzini mikroskopisko pasauli : grāmata ar lodziņiem / Rozija 
Dikinsa ; ilustrējis Pīters Allens ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; re-
daktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 15, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — Oriģinālnosaukums: See Inside the Microscopic World. — ISBN 978-
9934-31-223-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izglītojošā grāmata palīdzēs ieinteresēt bērnus izzināt ar aci neredzamos 
dabaszinātņu noslēpumus. Ielūkojoties mikroskopā, paveras brīnumaina pasaule. Tur ir dīvaini 
briesmonīši, savādi sīki augi un miljoniem mikrobu, kuri dzīvo mums apkārt un mūsu ķermenī. 
Grāmatā var uzzināt arī par dažādiem mikrotehnoloģijas brīnumiem, ko izgudrojuši cilvēki.

UDK	 579(02.053.2)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 001118489
Dinozauri : bērnu enciklopēdija / no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; tul-
kojuma redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 32 lpp., 4 ne-
numurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm + pielikums (1 salocīta lp. karte). — 
„Ar lielu, salokāmu karti un vairāk nekā 200 uzlīmēm ; vairāk nekā 70 dinozauri 
tumsā spīd!”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Glow in the Dark. Dinosaur. — 
ISBN 978-9934-31-220-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atklāj aizraujošo dinozauru pasauli ar šo tumsā spīdošo dinozauru uzlīmju 
atlantu! Aizvēsturiskajā pasaulē bija papilnam pārsteidzošu radījumu: briesmīgais tiranozaurs, 
dzelkšņainais stegozaurs, miermīlīgais diplodoks un daudzi, daudzi citi. Lasot grāmatu un līmē-
jot uzlīmes uz pareizajām dinozauru kontūrām, tu šo to par tiem uzzināsi. Pēc tam pārvērt savu 
istabu par dinozauru brīnumzemi, pareizajās vietās uzlīmējot tumsā spīdošās dinozauru uzlīmes 
uz lielās, salokāmās pasaules kartes!

UDK	 598.192(02.053.2)+087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120431
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118489
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 001120385
Baško, Jāzeps. Un tāds bija ceļš / Jāzeps Baško ; literārā redaktore Daina Frei-
mantāle ; vāka māksliniece Iveta Bambere ; RSU Stomatoloģijas institūts. — 
Rīga : Medicīnas apgāds, 2022. — 223, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
25 cm. — (Ievērojamu ārstu dzīve). — Priekšvāka noformējumā izmantots Mārča 
Stumbra gleznots Jāzepa Baško portrets. — Bibliogrāfija: 222.-[224.] lpp. — ISBN 
978-9934-573-28-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gudrais, nedaudz pesimistiskais dakteris, medicīnas zinātņu doktors, tora-
kālais ķirurgs, augstus apbalvojumus saņēmušais slavenas dzimtas pēctecis Jāzeps Baško reiz 
atrada savas ilgi neredzētās dienasgrāmatas. Kas no tā iznāca, lasiet šai atmiņu grāmatā.

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

Kopkataloga Id: 001117756
Paipare, Mirdza. mūzikas terapija: teorijas un prakses kompetence : mono-
grāfija / Mirdza Paipare ; recenzentes: Dr.paed. Laimrota Kriumane, Dr.sc.educ. 
Zita Abramavičutė-Muciniece ; zinātniskā redaktore Diāna Laiveniece ; literārās 
redaktores: Sandra Okuņeva, Iveta Šlaita ; tulkojums angļu valodā: Kristiāna 
Ēcis ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; pēcvārds: Sandra Okuņeva. — Liepāja : LiePA, 
2023. — 225, [5] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Nosaukumā visi vārdi attēloti 
ar mazajiem sākumburtiem. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934608339. — Bibliogrāfija: 204.-219. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-608-32-2 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Mūzikas terapija šodien Latvijā jau kļuvusi par ikdienu un mūzikas terapeiti 
kļūst aizvien zināmāki un pieprasītāki ārstniecības speciālisti kā palīdzošās profesijas pārstāvji, 
darbojoties gan izglītībā, gan sociālajā un veselības aprūpē. Monogrāfijā var lasīt par mūzikas 
terapeita un mākslas terapeita kopīgo profesionālo ceļu. Autore sniedz savu skatījumu par šīs 
profesijas standarta tapšanas laiku, jo mūzikas terapijas speciālists bija pirmais mākslas jomas 
terapeits Latvijā (kamēr netika atzīts mākslas terapeits).

UDK	 615.851:78

Kopkataloga Id: 001118566
Tjunītis, Andris. No sanitāra… (Ex sanitate) : (uz patiesiem notikumiem bals-
tīts autobiogrāfisks romāns tekstā un bildēs) / Andris Tjunītis ; redaktore Vita 
Romanovska ; [dizains]: Astra Tjunīte. — [Balvu novads] : [Autorizdevums], 
2022. — 219 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-768-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Būtībā grāmata no pirmā līdz pēdējam burtam ir praktizējošā ārsta dzīves 
stāsts. Atmiņu stāsts ir raits, viegli savīts no spilgtām dzīves epizodēm. Viss, kas tajā pieminēts, ir 
ietekmējis ārsta radošo mūžu — veiksmes un neveiksmes, tieksmi vienmēr uzlabot darba kvali-
tāti un radošu attieksmi pret pacientu.

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

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120385
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001117756
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118566
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614.84  Ugunsgrēku bīstamība. Ugunsgrēki.  
Aizsardzība pret ugunsgrēkiem

Kopkataloga Id: 001107556
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta gadagrāmata / priekšvārds: Oskars Āboliņš. — [Rīga] : Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests, [2022].

2021. — 1 tiešsaistes resurss (52 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes ; 
15,06 MB. 

A n o t ā c i j a :  Lai informētu sabiedrību par iestādes darbības mērķiem un rezultātiem, 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir sagatavojis gadagrāmatu par 2021. gadu. Dienes-
tam tas bija intensīva darba un rezultātiem bagāts, kura laikā veikti daudzi uzdevumi, lai efektīvi 
realizētu valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības 
jomā.

UDK	 614.84(474.3)(058)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 001117673
Ziediņa, Dace. Mans sapņu dārzs : topiārās formas / Dace Ziediņa ; karikatūru 
autore Iveta Lamberte. — [Rīga] : [Mans sapņu dārzs], [2022]. — 103 lpp. : ilustrā-
cijas ; 31 cm. — ISBN 978-9934-23-749-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izlasot šo grāmatu, jūs ne tikai uzzināsiet par topiāro formu vēsturi, bet 
arī iemācīsieties paši izveidot skaistas formas saviem augiem. Uzzināsiet, kā pareizi izvēlēties 
stādāmo materiālu topiāro formu izveidei, kā iestādīt un kā kopt topiāras formas. Grāmata ir 
uzrakstīta vienkāršā un ļoti saprotamā valodā, bez sarežģītiem agronomiskiem terminiem un 
latīniskiem nosaukumiem. Grāmatā tiek piedāvāti arī daži piemēri ar augu kompozīcijām, jeb kā 
labāk integrēt topiāras formas savā dārzā.

UDK	 635.927(035)

637  Lauksaimniecības dzīvnieku un medījamo dzīvnieku 
produkti

Kopkataloga Id: 001120532
Piena ceļš. Izaugsmes ceļš / teksts: Ilona Vilcāne, Tekla Bekeša, Silvija Iva-
novska ; dizains: Silvija Berezovska ; tulkojums: Jekaterina Frolova ; foto: Gunārs 
Vilcāns ; Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs. — Preiļi : Preiļu novada 
dome, 2022. — 75 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 13×21 cm. — Teksts 
latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Preiļu pilsētas un arī novada izaugsmes ceļš nesaraujami saistīts ar Preiļu 
siera rūpnīcu (no 1994. gada a/s „Preiļu siers”). Uzņēmuma vēsture ir apmetusi lielu loku, par to 
stāstīts šajā jubilejas izdevumā.

UDK	 637.3(474.387)(09)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107556
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001117673
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120532
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639  Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Kopkataloga Id: 001113242
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata / redaktors un priekšvārda autors Nor-
munds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. — [Jelgavas no-
vads] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2022.

2022, 26. gads. — 1 tiešsaistes resurss (241 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, portreti, tabulas ; 3,34 MB. — Autori: Jānis Ābele, Kaspars Abersons, Artis 
Āboltiņš, Olga Adamenko, Ēriks Aleksejevs, Raivis Apsītis, Andris Avotiņš, Jā-
nis Bajinskis, Žanna Bertaite, Edmunds Bērziņš, Jānis Dumpis, Armands Ēr-
glis, Kristaps Gramanis, Agnese Hauka, Kaspars Holms, Santa Jansone, Aija 
Jēriņa, Juris Ķibilds, Jānis Lasmanis, Amanda Lazdiņa, Ruta Medne, Agnese 
Neimane-Jordane, Agnija Skuja, Gints Šīmanis, Didzis Ustups, Miks Veinbergs, 
Mārcis Ziņģis. — Fotogrāfi: Sandris Kuzmickis, Elīna Ozola, Iveta Tomsone, 
Kristaps Gramanis, Ervīns Links. — „ISSN 1407-1959”—Datnes 3. lapā. — Re-
sursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, satura rādītājs arī angļu 
valodā. — ISBN 9789934915406 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Pie lasītājiem dodas kārtējā zivsaimniecības nozarei veltītā gadagrāmata. Tā 
nemainīgi turpina pildīt savu misiju — stāstīt par būtiskām nozares lietām un arī par zivīm, kas 
vieno gan uzņēmējdarbību, gan arī atpūtu pie ūdeņiem, kurā zivis mūs priecē kā dabas objekts 
vai kārotā trofeja un loms.

UDK	 639.2/.3(474.3)(058)

657  Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 001119398
Лысенок, Надежда. Легковой автомобиль предприятия: налогообложе-
ние и учет : практическое пособие для бухгалтера / Надежда Лысенок ; 
Baltikons-Centrs. — Рига : Baltikons-Centrs, 2023. — 116 lpp. : tabulas ; 29 cm. — 
Teksts krievu valodā, pielikumi latviešu valodā. — ISBN 978-9934-9086-1-3 (bro-
šēts).
UDK	 657:629.331

Kopkataloga Id: 001119389
Справочник бухгалтера, 2022 / Baltikons-Centrs. — Третье издание, перера-
ботанное и дополненное. — Рига : Baltikons-Centrs, 2022. — 157 lpp. : tabulas ; 
29 cm. — Izdevuma anotācijā kā līdzautore uzrādīta Nadežda Lisenoka. — ISBN 
978-9934-9086-0-6 (brošēts).
UDK	 657(474.3)(035)+336.22(474.3)(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113242
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119398
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119389
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69  Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.  
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Kopkataloga Id: 001116898
Pamatakmens : būvindustrijas lielā balva 2013.-2022. / redaktore, [priekšvār-
da autore]: Mārīte Šperberga ; literārā redaktore Regīna Janmane ; māksliniece 
Katrīna Vasiļevska ; Latvijas Būvinženieru savienība. — [Rīga] : Latvijas Būvin-
ženieru savienība, 2022. — 267, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — Foto: 
Katrīna Vasiļevska, Mārīte Šperberga, Gints Vītols, Ansis Starks, Elīna Matveje-
va, Krists Luhaers, Billijs Locs, Sarmīte Livdāne, Aleksandrs Kravčuks. — Būvin-
dustrijas lielās balvas 2013.-2022. laureātu rādītājs: [268.-269.] lpp. — ISBN 978-
9934-23-611-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Apbalvojuma „Būvindustrijas lielā balva” balvas „Pamatakmens” pasniegša-
nas ceremonijas ideja balstīta visu būvindustriju apvienojošā, nekomerciālā, nozares nevalstis-
ko organizāciju rīkotā pasākumā ar mērķi izcelt CILVĒKU: arhitektu, būvinženieri, zinātnieku, 
būvmateriālu ražotāju un citus nozares profesionāļus, kuru līdzdalībai un prasmēm pateicoties, 
tapušas izcilas būves. Pamatakmens ir būves enerģētiskais centrs, kurā salūst pagātne, tagadne 
un nākotne, kur pieredze satiekas ar jaunību.

UDK	 69(474.3)(092)+72.092(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001116898
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 001120144
Dekoloniālās ekoloģijas (2022 : Rīga, Latvija). Dekoloniālās ekoloģijas : sa-
prast postkoloniālo pēc sociālisma : izstāde, 02.11.2022.-15.01.2023. = Decolonial 
Ecologies : understanding postcolonial after socialism : exhibition / kuratore, 
[ievada] autore Ieva Astahovska ; mākslinieki: Haralds Matulis, Inga Erdmane, 
Linda Boļšakova, Līga Spunde, Maija Demitere, Rasa Šmite un Raitis Šmits, Vika 
Eksta un Anna Griķe, Aurēlija Maknīte, Anna Škodenko, Darja Popolitova, Viktors 
Gurovs un Francisko Martiness, Diāna Leloneka, Maria Kapajeva, Oļa Mihaiļuka 
un Family Connection ; Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs un Rīgas mākslas tel-
pa. — [Rīga] : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, [2022]. — 45 lpp. ; 26 cm. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8981-4-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izstāde pievēršas postsociālisma un postkoloniālisma nospiedumiem šodie-
nas sabiedrībā un kultūrā un to atbalsotajām pārmaiņām Latvijā, Baltijā un vēl plašāk caur vides, 
tās pārmaiņu un ekoloģijas perspektīvām. Virkni izstādes darbu virzījušas posthumānisma ide-
jas, kas komentē attiecības ne vien starp cilvēkiem, bet arī starp dzīvo un nedzīvo dabu, starp 
dabu un kultūru, sabiedrību un vidi. Izstādē piedalās mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Polijas, Ukrainas un Nīderlandes. Brošūrā nav izstādes darbu fotogrāfijas, bet sniegti apraksti 
par tiem.

UDK	 7.038.55(474.3)(083.824)+7.038.53(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 001118527
Latvijas Mākslas akadēmija. Maģistrantu zinātniskā konference (11 : 2023 : 
Rīga, Latvija). Latvijas Mākslas akadēmijas XI Maģistrantu zinātniskā konferen-
ce : referātu tēzes / sastādītāja, [priekšvārda autore] Silvija Grosa ; vāka dizains 
un makets: Annija Grosa ; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teo-
rijas katedra. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, [2023]. — 25 lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-541-97-1 (brošēts).
UDK	 7(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 001113830
Selling Water by the River : Latvian pavilion : 59th International Art Exhibition 
of la Biennale di Venezia, 23 April—27 November 2022, Arsenale, Venezia / Skuja 
Braden ; editor Andra Silapētere ; design: Rūta Jumīte ; texts: Solvita Krese, Andra 
Silapētere, Ieva Melgalve, Iliana Veinberga ; proofreading: Laura Brokāne, Will 
Pollard ; translations: Lauris Veips ; photography: Aija Blej and Skuja Braden. — 
Rīga : Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA), 2022. — 53 lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — ISBN 978-9934-8981-1-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kultūras ministrijas rīkotajā konkursā par Latvijas ekspozīciju Venēcijas 
biennāles 59. starptautiskajā mākslas izstādē ir izraudzīts Skuja Braden (latviete Ingūna Skuja & 
amerikāniete Melisa D. Breidena) darbs „Tirgot ūdeni upes malā”. Mākslinieču duets mēģina pār-
vietot savu dzīves telpu uz ekspozīcijas vietu, plašākā kontekstā šķetinot privātās un publiskās 
telpas robežas. Kartējot mājas mentālās, fiziskās un garīgās eksistences zonas, mēs varam atklāt 
ne tikai mājas iemītnieku intereses, ideālus, piederību, bet arī apjaust mūsu reģiona atšķirīgos 
vēstures lasījumus un testēt mūsdienu sabiedrības gatavību sadzīvot ar šodienas izaicinājumiem.

UDK	 7.079(450.341-21)(083.824)+738(083.824)

Kopkataloga Id: 001113292
Vizuālā māksla 4.-6. klasei : mācību līdzeklis / Austra Avotiņa, Ilze Briška, Laura 
Pole, Līva Puļķe, Zane Siliņa, Gunta Vēvere, Dace Visnola, Dārta Vīnkalne ; re-
cenzenti: Meldra Sevele un Ilze Vītola ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva 
datne, ZIP) ; 401,53 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 204, 90 KB). — ZIP datnē atrodami 
materiāli PDF, MS Word un MS PowerPoint formātos. — Mācību līdzeklis ir iz-
strādāts Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” ie-
tvaros. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-597-26-8 (PDF).
UDK	 7(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120144
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118527
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113830
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113292
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Kopkataloga Id: 001113297
Vizuālā māksla 7.-9. klasei : mācību līdzeklis / Austra Avotiņa, Ilze Briška, Laura 
Cernava, Laura Pole, Līva Puļķe, Zane Siliņa, Dace Visnola ; recenzenti: Meldra 
Sevele un Ilze Vītola ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības 
satura centrs, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 
158,21 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 205,25 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF, 
MS Word un MS PowerPoint formātos. — Mācību līdzeklis ir izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. — ISBN 978-
9934-597-27-5 (PDF).
UDK	 7(075.2)

71  Teritoriālā plānošana. Reģionālā, pilsētbūvnieciskā un lauku 
plānošana. Ainavas, parki, dārzi

Kopkataloga Id: 001113511
(Building) New Perspectives through Practice-Led Research in Art, Design 
and Architecture (2022 : Rīga, Latvija). (Building) New Perspectives through 
Practice-Led Research in Art, Design and Architecture : international symposium, 
November 10-11, 2022 : abstracts / scientific, organisational and editorial team: 
Liene Jākobsone, Māra Traumane, Dina Suhanova, Eva Sommeregger, Dietmar 
Köring ; design: Karola Rubene ; Institute of Contemporary Art, Design and Arc-
hitecture (LMDA). — Riga : Art Academy of Latvia, [2022]. — 1 tiešsaistes resurss 
(30 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,47 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma 
ISBN 9789934541933. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
541-92-6 (PDF).
UDK	 71/72(062)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 001118586
Mark Rothko (18 : 2022 : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs : Daugav-
pils, Latvija). Mark Rothko 2022 : starptautiskais glezniecības simpozijs, 2022. 
gada 2.-16. septembris, Daugavpils = International Painting Symposium, 2 Sep-
tember—16 September, Daugavpils : katalogs / kurators un teksta autors Aivars 
Baranovskis ; tulkojums: Inga Gedžūne ; foto: Didzis Grodzs, Pāvels Terentjevs. — 
Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2022]. — 47, [4] lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 20 cm. — Mākslinieki: Siddharth Pathak, Biljana Milenković, 
Lihi Turjeman, Amit Kalla, Agata Żychlińska, Agata Magdalena Sulikowska, André 
Rigatti, Mika Vesalahti, Aleksejs Naumovs, Bence Kala. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-594-44-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Septembris Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā ierasti aizrit Marka Rot-
ko zīmē, atzīmējot mākslinieka dzimšanas dienu un rīkojot simpoziju, kurā piedalās gleznotāji 
un Rotko daiļrades cienītāji no visas pasaules. Simpozijā kā Latvijas pārstāvis piedalījās Aleksejs 
Naumovs.

UDK	 75.038(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113297
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113511
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118586
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Kopkataloga Id: 001119354
Vilčuka, Irēna. Elga Paura Latvijas glezniecībā / sastādītāja un teksta autore 
Irēna Vilčuka ; pārlikums latgaliešu rakstu valodā: Skaidrīte Svikša ; tulkojums 
angļu valodā: Klinta Nagle ; dizains: Silvija Berezovska ; foto: Vjačeslavs Fomins, 
Inese Dundure, Aleksandrs Bondarenko. — [Rēzekne] : Rēzeknes Mākslas un di-
zaina vidusskola, 2022. — 127 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Resurss saga-
tavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 127. lpp. — Teksts 
latviešu un latgaliešu rakstu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-23-753-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autore, mākslas zinātniece Irēna Vilčuka veikusi nozīmīgu pētnie-
cisko darbu, apkopojot Elgas Pauras dzīves un daiļrades gājumu. E. Paura ir viena no mūsdienu 
izcilākajām akvareļglezniecības personībām kā Latgalē, tā arī visā Latvijā. Mākslinieces radošajā 
sniegumā visiecienītākais žanrs ir klusā daba, kas ar katru jaunu akvareļa lapu ir pārsteidzis ar 
autores izteiksmes līdzekļu daudzveidību, pārkāpjot klusās dabas attēlojuma kanonus un klasis-
kās akvareļu tehnikas robežas. Grāmatā iekļauti 80 Elgas Pauras akvareļi.

UDK	 75.071.1(474.3)

76  Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Kopkataloga Id: 001118505
Kolekcija. Iespiedgrafika Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas krājumā / sa-
stādītājs Dmitrijs Zinovjevs ; redaktore Katrīna Teivāne ; teksta autori: Anda Bo-
luža, Mārtiņš Mintaurs, Dmitrijs Zinovjevs ; dizains: Tatjana Raičiņeca ; latviešu 
teksta literārā redaktore Antra Bula ; tulkojums angļu valodā: Jānis Frišvalds ; 
zinātniskie recenzenti: Dr.art. Nataļja Jevsejeva, Dr.art. Stella Pelše. — Rīga : Lat-
vijas Nacionālā bibliotēka, [2022]. — 239 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — 
Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934610257. — Bibliogrāfi-
ja: 226.-227. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, D. Zinovjeva 
raksts tulkots arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-610-24-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevuma centrā ir LNB Mākslas krājuma Latvijas un ārvalstu iespiedgrafikas 
kolekcija. Tā aptver laika posmu no 15. līdz pat 21. gadsimtam, sniedzot plašu ieskatu gan grafi-
kas vēsturē, gan iespiedtehniku daudzveidībā. Grāmata stāsta par šo kolekciju, tās veidošanos, 
pētniecību un dzīvi ārpus krātuves atvilktnēm, t.i., atspoguļojumu izstādēs. Īpaša uzmanība ir 
pievērsta vienpadsmit kolekcijā plašāk pārstāvētajām tehnikām. To apraksti un vizuālie piemē-
ri palīdz veidot izpratni par grafikas attīstību un nozīmi mākslas vēsturē. Izdevums ir bagātīgi 
ilustrēts.

UDK	 76+76(474.3)+027.54(474.3)

77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 001119405
Ērenpreisa, Tīna. Nemodes / Tīna Ērenpreisa. — Rīga : [Tīna Ērenpreisa], 
2022. — 35, [1] lpp. : pārsvarā fotogrāfijas ; 20 cm.

A n o t ā c i j a :  Tīna Ērenpreisa ir 22 gadus jauna fotogrāfe no Rīgas, kas studē fotogrāfiju 
Latvijas Kultūras koledžā. Viņas redzeslokā ir alternatīvā scēna Rīgā, fotogrāfijās dokumentējot 
pankus, metālistus un citas kolorītas personības. Mācību ietvaros Tīna izveidojusi fotogrāmatu 
dažos eksemplāros — „Nemodes”. Grāmata dokumentē Rīgas jauno alternatīvo paaudzi vecuma 
grupā no 15-23 gadiem.

UDK	 77-051(474.3)(084.12)

Kopkataloga Id: 001119394
Ērenpreisa, Tīna. [Nemodes] / Tīna Ērenpreisa. — Rīga : [Tīna Ērenpreisa], 
2022. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : pārsvarā fotogrāfijas ; 20 cm.
UDK	 77-051(474.3)(084.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119354
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118505
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119405
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119394
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Kopkataloga Id: 001118215
Ērenpreisa, Tīna. Nemodes / Tīna Ērenpreisa. — [Rīga] : [Tīna Ērenpreisa], 
[2022].

2. — 39, [1] lpp. : pārsvarā fotogrāfijas ; 28 cm.
A n o t ā c i j a :  Vai Latvijā ir bijis kāds mūzikas subkultūru „modes izdevums”? Pagaidām 

neviens — ne zīnu ērā, ne oficiālajā grāmatniecībā, pat ne internetā. Latvijas Kultūras koledžas 
fotovirziena audzēknes Tīnas Ērenpreisas grāmatas laikam ir pirmās šajā laukā. Šī grāmata ir 
turpinājums pirmajai fotogrāmatai „Nemodes”. Izdevumā dokumentēta Latvijas alternatīvās scē-
nas jaunā paaudze 2022. gadā — šajā dīvainajā pandēmijas un globālu konfliktu laikā.

UDK	 77-051(474.3)(084.12)

Kopkataloga Id: 001119397
Ērenpreisa, Tīna. [Nemodes] / Tīna Ērenpreisa. — [Rīga] : [Tīna Ērenpreisa], 
[2022].

[2]. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : pārsvarā fotogrāfijas ; 28 cm.
UDK	 77-051(474.3)(084.12)

791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 001119970
National Film Centre of Latvia. Films from Latvia / National Film Centre of Lat-
via. — [Riga] : [National Film Centre of Latvia], [2022].

2022/2024. — 122 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 15×21 cm.
UDK	 791.2(474.3)(083.82)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 001120038
Astafičevs, Aleksandrs. Basketbolistu psihiskās noturības un vispārējās pa-
šefektivitātes pilnveide snieguma paaugstināšanai : promocijas darba kopsa-
vilkums zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai veselības un sporta zinātnes 
nozarē, sporta pedagoģijas apakšnozarē / Aleksandrs Astafičevs ; zinātniskā 
vadītāja Dr.paed. Žermēna Vazne ; zinātniskā konsultante Dr.paed. Andra Fernā-
te ; recenzenti: Dr.paed. Romualdas Malinauskas, Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, 
Dr.paed. Juris Grants ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija = Improvement of 
Mental Toughness and General Self-Efficacy of Basketball Players for Increase 
Performance : summary of doctoral thesis for obtaining doctoral degree (Ph.D.) 
in the branch of health and sports science, in the sub-branch of sport pedagogy / 
Aleksandrs Astafičevs ; scientific supervisor Dr.paed. Žermēna Vazne ; scienti-
fic advisor Dr.paed. Andra Fernāte ; official reviewers: Dr.paed. Romualdas Ma-
linauskas, Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, Dr.paed. Juris Grants ; Latvian Academy 
of Sport Education. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2023. — 
90 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-520-61-7 (brošēts).
UDK	 796.323.2.015.4(043.2)

Kopkataloga Id: 001120036
Astafičevs, Aleksandrs. Basketbolistu psihiskās noturības un vispārējās pa-
šefektivitātes pilnveide snieguma paaugstināšanai : promocijas darbs zinātnes 
doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai veselības un sporta zinātnes nozarē, sporta pe-
dagoģijas apakšnozarē / Aleksandrs Astafičevs ; zinātniskā vadītāja Žermēna 
Vazne ; zinātniskā konsultante Andra Fernāte ; Latvijas Sporta pedagoģijas aka-
dēmija. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2023. — 283, [1] lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 125.-139. lp.
UDK	 796.323.2.015.4(043.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118215
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119397
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119970
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120038
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120036
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Kopkataloga Id: 001120053
Fiziskās sagatavošanas process maģistra darbu pētījumos 2022 : mācību meto-
diskais materiāls / sastādītāja Sandra Škutāne ; [teksta autori]: Daniels Fogelis, 
Aldis Kristholds, Arnis Reliņš, Andris Ronimoiss ; recenzente Inga Liepiņa ; Lat-
vijas Sporta pedagoģijas akadēmija. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadē-
mija, 2022. — 100 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — ISBN 978-9934-520-60-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ar šo materiālu LSPA maģistra studiju programmas Fiziskās sagatavošanas 
treneru kvalifikācijas studenti papildina literatūras klāstu fiziskās sagatavošanas jomā. Autori 
iepazīstina ar studiju laikā tapušajiem pētījumiem. Pilnā apjomā tos var iepazīt, izlasot maģis-
tra darbus. Šajā mācību metodiskajā materiālā apkopoti tikai pētījumā izmantotie vingrinājumi, 
iegūtie rezultāti, to analīze, kas var noderēt turpmākai izpētei, gan treneriem audzēkņu fiziskās 
sagatavotības līmeņa paaugstināšanai.

UDK	 796.011.3(072)

Kopkataloga Id: 001118422
Kaže, Raimonds. Futbols Smiltenē : no Meistera līdz Rullim / izdevuma sastādī-
tājs, vāka grafiskais noformējums: Raimonds Kaže. — Smiltenes novads : Futbola 
klubs „Smiltene”, 2022. — 103 lpp. ; faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija: 101. lpp.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti Smiltenes futbola notikumi laika posmā no 1922. līdz 2022. 
gadam. Tajā ietverti spilgtāko personību stāsti, ģimeņu fenomeni un komandu sniegumi dažā-
da mēroga sacensībās. Grāmatas autors ir vēsturnieks Raimonds Kaže, bet ļoti lielu ieguldījumu 
tapšanas procesā sniedza arī smiltenieši — fotogrāfs un treneris Gatis Samučonoks, Smiltenes 
novadpētniecības muzeja vadītāja Ieva Miķe un futbola kluba „Smiltene” valdes loceklis Mārtiņš 
Veģeris.

UDK	 796.332(474.36)(091)

Kopkataloga Id: 001119541
Segliņš, Valdis. Sports Senajā Grieķijā un Romā sabiedrības spogulī : monogrā-
fija / Valdis Segliņš ; recenzenti: Dr.philol. Ina Druviete, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, 
Dr.hist. Andris Šnē, Dr.med. Gundega Knipše ; literārais redaktors Oskars Lap-
siņš ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2023. — 278 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-914-2 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija veltīta sportam Senajā Grieķijā un Romā, zināšanu avotiem par 
sporta veidu attīstību un olimpisko kustību senatnē. Parādīta ciešā saikne starp sabiedrības at-
tīstību un iespējām sportam būt sabiedrību virzošam un olimpisko principu degradāciju kā im-
pērijas sabrukuma priekšvēstnesi. Darbs veidots uz sengrieķu dzejnieka Juvenāla darba „Satīra” 
fragmentu bāzes, kas ir noderīgi kā atslēga sava vēsturiskā laika sabiedrības raksturojumam. Šajā 
gadījumā tas ir sports, kas ir sabiedriski aktuāls un tiek nesaudzīgi kritizēts par pakļaušanu pūļa 
baudu interesēm, pretnostatot sporta spēļu augstajai morālei Senajā Grieķijā.

UDK	 796(38)(091)+796(37)(091)

Kopkataloga Id: 001113270
Sports un veselība 1.-3. klasei : skolēna mācību materiāli krievu valodā / autori: 
Jānis Buliņš, Aleksandra Čuprikova, Irēna Dravniece, Juris Grants, Alīna Kurmeļe-
va, Inga Liepiņa, Maija Priedīte, Māris Priedītis, Ingus Reniņš, Baiba Smila ; no lat-
viešu valodas tulkojusi Lidija Izotova ; krievu mācībvalodas satura eksperts Ro-
mans Slusarčuks ; redaktores: Rozanna Kurpniece un Anželika Pogodina ; Valsts 
izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 1 tieš-
saistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 16,27 MB + 1 PDF datne (2 lp. ; 213, 
84 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — Mācību 
līdzeklis izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projektā „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” ietvaros. — Teksts krievu valodā, apraksta datne latviešu valodā. — ISBN 
978-9934-24-069-0 (PDF).
UDK	 796(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120053
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118422
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119541
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113270
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Kopkataloga Id: 001113276
Sports un veselība 4.-6. klasei : skolēna mācību materiāli krievu valodā / auto-
ri: Jānis Buliņš, Aleksandra Čuprika, Juris Grants, Diāna Krafte, Alīna Kurmeļeva, 
Renārs Līcis, Inga Liepiņa, Maija Priedīte, Māris Priedītis, Ingus Reniņš, Andris 
Rudzītis, Baiba Smila ; no latviešu valodas tulkojusi Lidija Izotova ; krievu mā-
cībvalodas satura eksperts Romans Slusarčuks ; redaktore Anželika Pogodina ; 
Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, [2022]. — 
1 tiešsaistes resurss (kompresēta arhīva datne, ZIP) ; 12,34 MB + 1 PDF datne 
(2 lp. ; 214,48 KB). — ZIP datnē atrodami materiāli PDF un MS Word formātos. — 
Mācību līdzeklis izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projektā „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” ietvaros. — Teksts krievu valodā, apraksta datne latviešu valo-
dā. — ISBN 978-9934-24-070-6 (PDF).
UDK	 796(075.2)

Kopkataloga Id: 001119460
Киселёв, Анатолий. Учебник по кунфу : стиля пансин / Анатолий Кисе-
лёв. — Первое издание. — Рига : [Autorizdevums], [2022]. — 135, [1] lpp. ; ilus-
trācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-23-798-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kungfu ir sena ķīniešu cīņas māksla un cilvēka veseluma un harmoniskās 
attīstības sistēma. Tā ir labvēlīga garīgai gan veselībai, gan atpūtai, un tā māca koncentrēties. Šo 
sporta veidu raksturo daudzdisciplinaritāte, kur katrs var atrast savam raksturam un interesēm 
piemērotu novirzienu. Pastāv dažādas leģendas par kungfu izcelsmi. Viena no populārākajām 
ir par hindu mūku, kas izstrādāja vingrojumu sistēmu, kuras pamatā bija 12 dzīvnieku kustību 
imitācijas.

UDK	 796.85(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113276
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119460
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 001120380
Ngujens, Kaovjets. Tālavas taurētājs : pamatojoties uz Rūdolfa Blaumaņa ba-
lādi „Tālavas taurētājs” / Kaovjets Ngujens, stāsts un māksla ; teksts: Māris Mi-
čerevskis, Daina Morusa, Victoria Alexandria Lele ; redaktors Valdis Klišāns. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 87 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-0-9214-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kaovjets Ngujens ir vjetnamiešu izcelsmes Latvijas mākslinieks. Viņš ir ko-
miksu „Lāčplēša dzimšana” un „Lāčplēša hronika” autors, filmas „Baltu ciltis” ilustrāciju māksli-
nieks. Jaunais K. Ngujena darbs veidots pēc Rūdolfa Blaumaņa balādes „Tālavas taurētājs” mo-
tīviem. Tālavas pils novada karavīrs kaujā kritis negodā un zobenu nomainījis pret sarga tauri. 
Ikdienas darbs viņu nomāc, ļaudis apsmej. Taču pienāk brīdis, kad viņam rodas iespēja nomazgāt 
negodu.

UDK	 82-312.5:741

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 001117766
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums = The Word: Aspects of Research : 
collection of articles / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Linda Lauze (atbildīgā redak-
tore), Dr.philol. Gunta Smiltniece, Dr.philol. Juris Baldunčiks [un vēl 19 redakto-
ri] ; redaktore kopsavilkumiem angļu valodā Sigita Ignatjeva ; Liepājas Universi-
tāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. — Liepāja : LiePA, 2022.

26. — 324 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Redaktori arī: 
Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.philol. Maija Brēde, Dr.philol. Guntars Dreijers, 
Dr.philol. Anita Helviga, Dr.paed. Diāna Laiveniece, Dr. philol. Dzintra Lele-Ro-
zentāle, Dr.philol. Liene Markus-Narvila, Dr.philol. Ieva Ozola, Dr.philol. Jānis 
Sīlis, Dr.comp.sc. Inguna Skadiņa, Dr.philol. Dzintra Šulce, Dr. Sarmīte Trūpa, 
Dr.habil.philol. Pēteris Vanags u.c. — Resursā uzrādīts drukātā izdevuma ISSN 
1407-4737 un elektroniskā ISSN 2661-5819. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Raksti latviešu, lietuviešu, angļu un krievu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu 
vai latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  Visiem, kas interesējas par vārdu gan mūsdienu valodā, gan vēsturiskā ska-
tījumā, 26. reizi tiek piedāvāts iepazīties ar gadskārtējo Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu 
krājuma „Vārds un tā pētīšanas aspekti” laidienu. Rakstu autori ir dažādu Latvijas augstskolu 
docētāji un citu zinātnisko institūciju darbinieki, kā arī pētnieki no Lietuvas.

UDK	 81’1(082)+811.174(082)

Kopkataloga Id: 001112327
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums = The Word: Aspects of Research : 
collection of articles / redakcijas kolēģija: Dr.philol. Linda Lauze (atbildīgā redak-
tore), Dr.philol. Gunta Smiltniece, Dr.philol. Juris Baldunčiks [un vēl 19 redakto-
ri] ; redaktore kopsavilkumiem angļu valodā Sigita Ignatjeva ; Liepājas Universi-
tāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. — Liepāja : LiePA, 2022.

26. — 1 tiešsaistes resurss (325 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
8,30 MB. — Redaktori arī: Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.philol. Maija Brēde, 
Dr.philol. Guntars Dreijers, Dr.philol. Anita Helviga, Dr.paed. Diāna Laiveniece, 
Dr. philol. Dzintra Lele-Rozentāle, Dr.philol. Liene Markus-Narvila, Dr.philol. 
Ieva Ozola, Dr.philol. Jānis Sīlis, Dr.comp.sc. Inguna Skadiņa, Dr.philol. Dzintra 
Šulce, Dr. Sarmīte Trūpa, Dr.habil.philol. Pēteris Vanags u.c. — Resursā uz-
rādīts elektroniskā ISSN 2661-5819 un drukātā izdevuma ISSN 1407-4737. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu, lietuviešu, angļu un krievu va-
lodā, kopsavilkumi angļu vai latviešu valodā.

UDK	 81’1(082)+811.174(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120380
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001117766
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001112327
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 001119344
Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem latviski un angliski = Latvian Folktales 
about Animals in Latvian and English / māksliniece Agija Staka ; angļu valodā 
tulkojusi Terēze Svilāne ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2023]. — 15 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-31-497-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Suns, kaķis un gailis”, „Bailīgais zaķis”, „Lauva un lapsa” un vēl citas pasakas 
latviešu un angļu valodā aizvedīs mazos lasītājus aizraujošā ceļojumā pasaku pasaulē un palīdzēs 
apgūt jaunus vārdus abās valodās. Lasi un mācies!

UDK	 811.174:398.21(075.2)

Kopkataloga Id: 001107472
Latviešu valodas dialektu atlants : apraksts, kartes, komentāri / karšu un ko-
mentāru autores: Ineta Kurzemniece, Liene Markus-Narvila, Anna Stafecka, Anna 
Vulāne ; redkolēģija: Sanda Rapa, Anna Stafecka, Anna Vulāne ; sastādītāja, atbil-
dīgā redaktore un priekšvārda autore Anna Stafecka ; tulkotājs Guntars Dreijers ; 
recenzenti: Dr.philol. Alberts Sarkanis, Dr.philol. Vilma Šaudiņa ; Latvijas Univer-
sitāte. Latviešu valodas institūts. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2022.

Morfoloģija, II [2]. Sintakse. — 1 tiešsaistes resurss (321 lp., PDF) : kartes ; 
128,15 MB. — Karšu elektronisko versiju veidojušas: Anete Daina, Laura Eliza-
bete Punka, Liene Markus-Narvila. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma 
ISBN 9789934580130. — Bibliogrāfija: 14.-17. lp. un rādītāji: 18.-25. lp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-580-
14-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Latviešu valodas dialektu atlanta sējuma nodaļās „Morfoloģija”, 2. daļa un 
„Sintakse” iekļautas 110 kartes un to komentāri, kā arī to kopsavilkumi angļu valodā. Šajā sējumā 
kartografētas darbības vārda dažādas formas un daži apstākļa vārdi. Tā kā atsevišķa sintakses 
sējuma izstrāde nav paredzēta, šajā sējumā ievietotas arī 12 sintakses kartes, kuras atspoguļo 
dialektiem raksturīgākās sintaktiskās īpatnības.

UDK	 811.174’282’366(084.42)

Kopkataloga Id: 001107814
Latviešu valodas dialektu atlants : apraksts, kartes, komentāri / karšu un ko-
mentāru autores: Ineta Kurzemniece, Liene Markus-Narvila, Anna Stafecka, Anna 
Vulāne ; redkolēģija: Sanda Rapa, Anna Stafecka, Anna Vulāne ; sastādītāja, atbil-
dīgā redaktore un priekšvārda autore Anna Stafecka ; tulkotājs Guntars Dreijers ; 
recenzenti: Dr.philol. Alberts Sarkanis, Dr.philol. Vilma Šaudiņa ; Latvijas Univer-
sitāte. Latviešu valodas institūts. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2022.

Morfoloģija, II [2]. Sintakse. — 320 lpp. : kartes ; 24×31 cm. — Karšu elek-
tronisko versiju veidojušas: Anete Daina, Laura Elizabete Punka, Liene Mar-
kus-Narvila. — Bibliogrāfija: 13.-16. lpp. un rādītāji: 17.-24. lpp. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-580-13-0 
(iesiets).

UDK	 811.174’282’366(084.4)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119344
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107472
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001107814
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821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 001119545
Hūvere, Kolīna. Likteņa nolaupītājs : romāns / Kolīna Hūvere ; no angļu valo-
das tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, 
[2023]. — 411, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Without Merit. — ISBN 978-
9934-25-078-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Meritas ģimene ir visnotaļ neparasta. Viņi dzīvo vecā baznīcas ēkā, pēc cī-
ņas ar vēzi atlabstošā māte ir iemitināta pagrabā, savukārt tēvs ir apprecējies ar savu mīļāko un 
dzīvo augšstāvā. Merita nevar ciest savu pļāpīgo dvīņumāsu un pārgudro brāli, un viņa jau divas 
nedēļas neapmeklē skolu, jo tā ir pārāk apnicīga. Dzīve kļūst vēl grūtāka, kad Merita saprot, ka ir 
iemīlējusies dvīņumāsas puisī. Pirmās mīlestības sāpes, sarežģītas attiecības ar tuvajiem un daži 
tumši noslēpumi uz Meritas pleciem kļūst arvien smagāki, līdz viņa pieņem liktenīgu lēmumu…

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 001119548
Konelijs, Maikls. Cita atvadu puse : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valo-
das tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, 
[2023]. — 475 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Wrong Side of Goodbye. — 
ISBN 978-9934-25-077-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Harijs Boss ir kļuvis par privātdetektīvu. Viņš nereklamējas, viņam nav sava 
biroja, un viņš rūpīgi atlasa klientus. Kādudien pie viņa pēc palīdzības vēršas viens no Kalifor-
nijas bagātākajiem uzņēmējiem. Nesabiedriskais miljardieris mūža nogalē ir apņēmies atrisināt 
noslēpumu, kas viņam nedod mieru jau ilgus gadus. Agrā jaunībā viņam ir bijušas attiecības ar 
meksikāņu meiteni, mūža lielo mīlestību. Taču meitene ir pazudusi no jaunekļa dzīves drīz pēc 
tam, kad pavēstījusi, ka gaida bērnu. Vai bērns ir piedzimis? Un, ja tā, kas ar viņu ir noticis?

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 001119464
Krausa, Krisa. Es mīlu Diku / Krisa Krausa ; no angļu valodas tulkojusi Agnese 
Krivade ; redaktors Dens Dimiņš ; dizains: Anna Aizsilniece. — [Rīga] : Latvijas 
Laikmetīgās mākslas centrs, [2022]. — 296 lpp. ; 18 cm. — (Tulkojumu sērija / 
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
personvārdu rādītājs: 286.-296. lpp. — Oriģinālnosaukums: I love Dick. — ISBN 
978-9934-8981-6-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata aizsāk ne tikai jaunu literatūras žanru, bet arī alternatīvu kultūras 
kritikas formu, vienotā sistēmā skatot mākslu, sociālo cīņu, garīgo veselību, seksualitāti un radi-
kāli subjektīvu pārdzīvojumu.

UDK	 821.111(73)-312.7

Kopkataloga Id: 001120463
Līdzi paņemt mīlestību : romāns / Džūda Devero un Tāra Šītsa ; no angļu valo-
das tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. — Rīga : Kontinents, 
[2023]. — 412 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Thief of Fate. — ISBN 978-
9934-25-080-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Līemam ir doti trīs mēneši, lai panāktu, ka viņa mīļotā Kora iemīlētos kādā 
citā. Tikai tā ir iespējams mainīt sievietes traģisko likteni un ļaut viņai nodzīvot garu, laimīgu 
mūžu. Tomēr šis uzdevums ir ārkārtīgi grūts — gan tādēļ, ka Līemam nākas apvaldīt savu sirdi, 
gan tādēļ, ka pati Kora tiecas pēc viņa… Vai viņiem izdosies pārmainīt zvaigznēs ierakstīto?

UDK	 821.111(73)-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119545
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119548
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119464
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120463


Latvijas jaunākās grāmatas 2023 Nr. 4, 16.–28. februāris

28

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 001119235
Hausmane, Romija. Mīļais bērns : romāns / Romija Hausmane ; no vācu valodas 
tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore 
Dace Kraule ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2023]. — 389, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Liebes 
Kind. — ISBN 978-9934-29-156-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Meža būda bez logiem. Vieta, kur vajadzētu justies droši. Bet, kad Lēnai bei-
dzot izdodas aizbēgt, izrādās, ka tās nav nekādas beigas — murgs tikai sākas. Viņa apgalvo, ka ir 
Lēna, sieviete, kura pirms četrpadsmit gadiem pazuda bez pēdām. Viņa atbilst aprakstam. Viņai 
ir tāda pati rēta. Bet ģimene apgalvo, ka tā pilnīgi noteikti nav Lēna. Lēna tik ļoti grib visu sākt no 
jauna, bet viņu nekādi nepamet doma, ka pāridarītājs joprojām grib to, kas pieder viņam… un tas, 
kas notika mežā, vajās viņu visu mūžu.

UDK	 821.112.2-31

821.113.4  Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 001119322
Bomane, Anne Katrīne. agate : romāns / Anne Katrīne Bomane ; no dāņu valo-
das tulkojusi Inga Mežaraupe ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2023]. — 124, [3] lpp. ; 21 cm. — Grāmatas noformējumā vārds Agate attēlots 
ar mazo sākumburtu. — Oriģinālnosaukums: agathe. — ISBN 978-9934-31-460-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  No dzīves noguris psihiatrs viens mīt savā bērnības mājā, viņam nav nedz 
draugu, nedz ģimenes. Viņš vairs nepieņem pacientus, jo skaita laiku, cik atlicis līdz pensijai. Viņa 
sabiedriskā dzīve ir tikai īsas sarunas ar sekretāri, kas vada praksi jau vairāk nekā trīsdesmit 
gadu. Viņa dzīve rit rāmi bez pārsteigumiem. Līdz kādu dienu praksē ierodas jauna paciente, 
vārdā Agate, un uzstāj uz tikšanos ar ārstu. Drīz kļūst skaidrs, ka pacientes ārēji trauslā āriene 
patiesībā slēpj spēcīgu un valdzinošu personību. Ārsts un Agate uzsāk terapijas kursu, un šis pro-
cess viņu neviļus pamudina uzveikt arī paša bailes no patiesas intimitātes. Vai 71 gada vecumā ir 
jau par vēlu mainīt savu attieksmi pret dzīvi?

UDK	 821.113.4-31

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 001119504
Панюшкин, Валерий. Это мы, беженцы : мирные жители российско-укра-
инской войны / Валерий Панюшкин ; редактор Александра Ливергант ; 
дизайн обложки: Сергей Васьков. — Рига : Brīvās Universitātes izdevniecība, 
2023. — 215, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-782-9 (iesiets).
UDK	 821.161.1-92

Kopkataloga Id: 001118579
Удод, Анатолий. Комплименты и любовь : сборник стихов / Анатолий 
Удод. — Юрмала : [izdevējs nav zināms], 2022. — 23 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 21 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119235
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119322
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119504
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118579
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821.162.3  Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 001113606
Snasel, Pavel. Welcome to Latgale, My Heart / Pavel Snasel ; book design by Gab-
riela Novotna ; edited by Eden Northover. — [Daugavpils] : [Welcome to Latgale], 
[2022]. — 1 tiešsaistes resurss (471 lp., PDF) ; 6,45 MB. — ISBN 978-9934-23-755-3 
(PDF).

A n o t ā c i j a :  Dzejas krājums, kas apvieno fikciju un realitāti. Tā ir savdabīga pieredze, at-
klājot unikālo kultūru un satiekot dažādus cilvēkus. Grāmatā apkopoti Čehijas autora vērojumi 
un iespaidi Latgalē viena gada garumā, un atzīšanās mīlestībā Latgalei. Lasītāji iepazīs tēmas: au-
tora ceļojumi pa Latgali, autora domas un viedokļi par Latgali un Latviju, autora personīgā dzīve 
un attiecības ar Latgali un Latviju, un Latgales kultūras tradīciju un vides godināšana.

UDK	 821.162.3-1=111

Kopkataloga Id: 001119953
Snasel, Pavel. Welcome to Latgale, My Heart / Pavel Snasel ; book design by Gab-
riela Novotna ; edited by Eden Northover. — First paperback edition. — [Dau-
gavpils] : [Welcome to Latgale], [2022]. — 469 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-23-
754-6 (brošēts) ; ISBN 9789934237553 (kļūda).
UDK	 821.162.3-1=111

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001120370
Morkūns, Vids. ceļinieku stacijas : proza / Vids Morkūns ; no lietuviešu valo-
das tulkojusi Dace Meiere ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2023]. — 128 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Pakeleivingų stotys. — ISBN 
978-9934-31-563-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Ceļinieku stacijas” ir ļoti īsu noveļu cikls. Autors ar detaļu palīdzību, caur 
bēdīgiem, komiskiem, traģiskiem un pirmajā acu uzmetienā gluži ikdienišķiem atgadījumiem at-
klāj lasītājam cilvēka dvēseles plašumus un šaurās vietas. Dzīvesstāsti, kas satilpināti tikai dažās 
rindkopās, ar vārdiem uzgleznotas piesātinātas ainas te sagulst iespaidīgā, rūpīgi veidotā likteņu 
mozaīkā.

UDK	 821.172-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 001118510
Balode, Ilona. Rīga—Pekina jeb ceļošana un izdzīvošana ne-sezonā / Ilona Balo-
de ; pēcvārds: Rolands Ūdris ; redaktore Anda Brazauska ; Austras Cukuras vāka 
un ģeogrāfisko karšu mākslinieciskais noformējums. — 3. izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2023]. — 520 lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kar-
tes ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-2386-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  No Rīgas līdz Pekinai — tieši tik tālu ceļu vairāk nekā 7 mēnešu garumā mē-
roja Ilona Balode un Rolands Ūdris. Viņi devās ceļojumā bez finansiāliem iekrājumiem, paļaujo-
ties uz veiksmi, izturību un ļaužu labvēlību. Šajā laikā viņi dzīvoja gan kā noplukuši klaidoņi, gan 
kā īsti karaļi — izbaudīja ielu un klubu muzikantu dzīvi, gulēja viesnīcās, parkos, pludmalēs un 
vilcienu stacijās. Satika milzum daudz cilvēku, pieredzēja Kaukāza pretrunas, musulmaņu pasau-
les brīnumus, hindu dīvainības, Pakistānas viesmīlību, kā arī Ķīnas sociālisma īpatnības. Grāmatā 
aprakstīti brīžiem neticamie piedzīvojumi visās šī ceļojuma apmeklētajās valstīs: Lietuvā, Polijā, 
Slovākijā, Ungārijā, Slovēnijā, Horvātijā, Serbijā, Bulgārijā, Turcijā, Gruzijā, Armēnijā, Pakistānā, 
Indijā, Nepālā, Tibetā un Ķīnā.

UDK	 821.174-992

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001113606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119953
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120370
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118510
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Kopkataloga Id: 001120361
Belševica, Vizma. Bille un karš / Vizma Belševica ; Natālijas Kugajevskas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 303, [1] lpp. ; 21 cm. — (Bille : triloģija / 
Vizma Belševica ; Otrā daļa). — ISBN 978-9934-31-316-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Vizma Belševica bija sarakstījusi „Billes” turpinājumu, bet nosaukums ne-
kādi nedevās rokās. Izmisums. Es teicu: „Mammu, tas nav tik svarīgi. Lai ir „Bille. 2. daļa” vai kaut 
vai „Bille dzīvo tālāk”, vai kas tamlīdzīgs.” Viņa smagi nopūtās, piekrita, un klajā nāca „Bille dzīvo 
tālāk”. Tad grāmatas zviedru tulkotājs Juris Kronbergs drošu roku to pārsauca „Bille un karš”. 
Autore piekrita. Un pareizi vien ir. Te ir Bille. Un Otrais pasaules karš Latvijā. Tik vienkārši.” (Jānis 
Elsbergs).

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 001119348
Berzinska, Lilija. Ronēns Mākonītis / Lilija Berzinska, teksts, [ilustrācijas] ; at-
bildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Līva Vecvagare ; Induļa Martin-
sona vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 35, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. — ISBN 978-9934-29-166-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pludmalē ir nolaidies mazs, pūkains mākonītis! Kas tas par zvēru? Drosmīgā 
Pundurpele dodas to noskaidrot un iegūst jaunu labāko draugu — roņu mazuli, kurš krāj spē-
kus, lai peldētu jūrā kopā ar savu mammu. Iepazīsti Latvijas piekrastes iemītnieku dzīvi kopā ar 
viņiem!

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001119206
Bērziņa, Ruta. Baltās takas : romāns / Ruta Bērziņa ; redaktore Iveta Reinsone ; 
vāka dizains: Mārtiņš Bērziņš. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2023. — 241 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-30-089-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna galvenā varone vidusskolniece Ieva sapurina savus zeltainos matus, 
draiski iesmejas, atgrūžas ar slēpju nūjām… Slīd vareni! Tramplīns! Lidojums! Noturēties kājās! 
Gadās arī krist. Jāspēj piecelties. Gluži kā dzīvē… Iemīlēšanās. Mīlestība. Satikta skolas gados. Cik 
stipra tā būs? Šķiet, uz mūžu. Vai varbūt tomēr bērnības draudzība pāraugs mīlestībā?

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001119213
Blumberga-Butkeviča, Zane. Estere / Zane Blumberga-Butkeviča ; redaktori: 
Iveta Reinsone un Edmunds Imša. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. — 
176 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-30-083-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir savu atspulgu ieraudzīšana. Sevis iepazīšana ne caur konfekšu 
papīriņiem veikalā, bet caur kliedzieniem psihiatrijas nodaļā. Estere satiek tos, kas ir katrā cilvē-
kā — gan Eņģeli ar ielauztu spārnu, gan Augstprātību un Lepnību, gan Dievu un Velnu, gan Nāvi 
un Bailes. Maldi mēdz būt gan fiziskajā, gan garīgajā pasaulē. Tikai retais ieskatās savā dvēselē. 
Estere runā caur sirdi, vēloties dzīvot. Patiesība nav nopērkama. Tā smeldz sirdī vai nu kā sāpes, 
vai kā prieks.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 001119335
Bogdanova, Diana. Mana ome un vareņiki : par manu vecmāmiņu, ukraiņu vir-
tuvi un to, kā es nekļuvu par pavāri / Diana Bogdanova ; grāmatas un vāka di-
zaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2023]. — 118, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-31-449-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir stāsti par cilvēku, kurš autori iedvesmojis visvairāk — par uk-
raiņu vecmāmiņu Vaļu, par brīnumiem, kurus viņa radīja gan sev apkārt, gan pie plīts. Un par 
bērnības laiku, kurā netrūka ne piedzīvojumu, ne blēņu un nedarbu, ne gūto mācību.

UDK	 821.174-94+641.568(=161.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120361
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119348
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119206
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119213
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119335
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Kopkataloga Id: 001119486
Ceļa putekļos : dzejas izlase / makets: Agnese Piļāne. — [Rīga] : Ezerrozes grā-
matas, [2023]. — 119, [3] lpp. ; 21 cm. — Autori: M. Ošs, D. Ābeltiņa, I. Vovka, I. Aiz-
upe, Amaija, Ā. Āre, A. Bergsone, D. Cabe, R. Erele, Z. Gobiņa, A. Gļauda, K. Gļauda, 
Heka, J. Ikes, E. Jansons, R. Kalnmals, L. Kalve, G. Kravza, E. Kubuliņa-Vilne, L. 
Ķirse, G. Laimiņš, M. Lapiņš, A. Lipšāne, Dz. Mintika, I. Mitkus, M. Mūris, J. Puric-
kls, Pupa, E. Rozentāls, I. Steļmaka, Z. Teikmanis, S. Vanaga, Z. Zača, A. Vīgupa, L. 
Kaive, D. Āboltiņa. — ISBN 978-9934-30-088-2 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001119306
Dimante, Inguna. Melno kleitu čuksti : romāns / Inguna Dimante ; vāka dizains: 
Natālija Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 
271, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-31-292-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pavadot vasaru leišmales Vecļaužos, topošā studente Kate sastop savu pirmo 
īsto mīlestību. Oto ir jauns, stabilās vērtībās audzināts lauksaimnieks. Taču izskatīgais jauneklis 
nav paredzēts viņai — tā vēstī pravietojums, kura avots slēpjas bezgala tālā senatnē. Gadsimtiem 
rūpīgi sargātais noslēpums sāk Kati apdraudēt, un viņai jāizvēlas: neticēt māņiem un cīnīties par 
mīlestību vai bēgt?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 001119480
Egle, Jana. Ledus debesis / Jana Egle ; māksliniece Anna Aizsilniece ; redaktors 
Ronalds Briedis. — Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. — 121, [4] lpp. ; 20 cm. — Re-
surss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-29-
164-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Janas Egles otrais dzejas krājums „Ledus debesis” iezīmē būtisku posmu au-
tores radošajā dzīvē un apkopo 20 gadu garumā tapušo dzeju. Tā ir dzeja ar maigumu, sparu un 
intīmu skatu iekšpus sevis un ārpusē — uz pasauli. Krājums iezīmē gan nopietnu briedumu, gan 
arī svaigu sajūtu vilinājumu.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001120598
Gekišs, Nauris. Lāsteku sonāte / Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], 
2023. — 116 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-9103-3-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001120991
Gekišs, Nauris. Mežvīns / Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], 2022. — 
153 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-9103-2-6 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001120621
Gekišs, Nauris. Rožu meitene / Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], 
2022. — 230 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-9103-1-9 (brošēts).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119486
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119306
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119480
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120598
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120991
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120621
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Kopkataloga Id: 001120624
Gekišs, Nauris. Zeltgalvītis / Nauris Gekišs. — [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], 
2022. — 137 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8884-9-6 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001118475
mani apsteidza vējš / Anija Cine-Sproģe, Vilnis Garro, Biruta Kāpostiņa, Laura 
Steimāre, Inga Stromane ; Dace Junemane, ilustrācija, makets. — Limbažu no-
vads : Domu Pērles, [2023]. — 105 lpp. : ilustrācija ; 18 cm. — Nosaukumā visi 
vārdi attēloti ar mazajiem sākumburtiem. — ISBN 978-9934-28-106-8 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001119494
Marts, Andris. Neparastā pilsēta / Andris Marts ; Ritas Ingas Freimanes bērnu 
gleznošanas studijas dalībnieku gleznas. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2023. — 
114 lpp. : ilustrācijas ; 16×22 cm. — ISBN 978-9934-30-082-0 (iesiets).
UDK	 821.174-343

Kopkataloga Id: 001119347
Neibarts, Aivars. ŅAUdiena.rrr / Aivars Neibarts ; sastādītāja Sarmīte Neibarte ; 
māksliniece Gundega Muzikante ; literārais redaktors Aivars Eipurs ; atbildīgā 
redaktore Līva Kukle ; maketētājs Indulis Martinsons. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2022]. — 43 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-29-158-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Ņaudiena.rrr” ir dzejas krājums visu vecumu bērniem, kas spēj ar labsirdību 
saskatīt ačgārni neparasto valodā, dzīvniekos un cilvēkos mums visapkārt, kā arī pašiem sevi. 
Tas ir lēciens brīnumainā vārdu spēļu un dažādu neierastu būtņu pasaulē, kur sadzīvo suņi, kaķi, 
vārnas, cilvēki… reizē tik pazīstami, bet vai tiešām?

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001115647
Poruks, Jānis. Kauja pie Knipskas : stāsts iz skolnieku dzīves / Jānis Poruks ; 
māksliniece Inga Briede ; vāka dizaina autore Māra Alševska ; redaktore Kristīne 
Skrīvele. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 38, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
(Skolas bibliotēka. Sprīdi pa sprīdim, ISSN 1407-3749). — ISBN 978-9984-22-
367-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Kauja pie Knipskas” ir viens no latviešu literatūras klasiķa Jāņa Poruka zi-
nāmākajiem stāstiem. Arī tā varoņi — uzcītīgais, nabadzīgais, biklais Cibiņš un spēcīgais, palaid-
nīgais un lepnais puika Bunģis — jau kļuvuši par ikoniskiem tēliem. Jušana līdzi nabaga Cibiņam 
gan skolas gaitās, gan sniega piku kaujā, šķiet, iekodēta ikviena latvieša gēnos. Un atliek tikai 
iedomāties par stāsta beigām, kad acīs jau sariešas asaras.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 001120501
Purviņa, Maija Viktorija. Ak šīs sēnes! / Maijas Viktorijas Purviņas teksts un 
ilustrācijas. — 2. atkārtots izdevums. — Rīga : Avots, [2022]. — 16 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 14×21 cm. — ISBN 978-9934-590-49-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Reiz kādā sēnē dzīvoja divi tārpiņi — vīrs Rāpiņš un sieva Lienīte. Kad vīram 
apnika sēņu ēdieni, viņi nolēma meklēt jaunas mājas. Kā viņiem veicās, uzzini grāmatiņā!

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120624
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119494
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119347
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001115647
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120501
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Kopkataloga Id: 001119960
Salna, Gundega. Labrīt, Saulīt, pasaulīt! : dzejoļi bērniem / Gundega Salna ; ilus-
trācijas: Solvita Daneviča. — Cēsis : Sava grāmata, 2023. — 53, [2] lpp. : ilustrāci-
jas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-625-01-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Labrīt, Saulīt, pasaulīt!” apkopoti autores dzejoļi bērniem, kas pa-
pildināti ar brīnišķīgām Solvitas Danevičas ilustrācijām. Grāmata adresēta autores mazbērniem 
un visiem citiem pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001119499
Sarmule, Iveta. No visa kā : dzejas izlase / Iveta Sarmule. — [Rīga] : Ezerrozes 
grāmatas, [2023]. — 75, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Grāmatā izmantotas Zie-
doņa Romāna gleznu reprodukcijas”—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-9934-
30-091-2 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001117701
Sudmale-Locika, Kristīne. Tā, kas nepāriet : impresijas, dziesmas, dzeja, CD / 
Kristīne Sudmale-Locika ; redaktore Zane Daugule ; grāmatas dizaina māksli-
nieks Aigars Milčs. — [Rīga] : Austras biedrība, [2022]. — 63, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 13×15 cm + 1 CD. — Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR 
kodu. — ISBN 978-9934-8325-1-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Tā, kas nepāriet” būs lasāma Kristīnes radītā dzeja, skatāmas viņas 
veidotās fotogrāfijas, kā arī klausāma viņas mūzika grāmatai pievienotajā CD. Līdz šim esam labi 
iepazinuši Kristīni kā dziesmu autori, bet ar šo pirmo dzejas izdevumu atklājam viņas personību 
dzejā.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001119472
Šlāpins, Ilmārs. never / Ilmārs Šlāpins ; redaktors Raimonds Ķirķis ; dizains: 
Klāvs Priedītis. — Rīga : Neputns, [2023]. — 102 lpp. ; 23 cm. — Resurss saga-
tavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-601-57-6 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  „Jaunajā krājumā „never” lasītājs atradīs gan labi pazīstamo Šlāpina asre-
dzību, gan neierasti vērienīgu izteiksmes formu. Viņa jaunākie dzejoļi ir izteikti dialoģiski, tie 
vēlas sarunāties ar lasītāju, pastāstīt, kā ir vai varētu būt. Tiem piemīt sprediķa viedums, bet 
arī demokrātiska atvērtība, nezaudējot neko no tā, ko mēdz pieprasīt no mūsdienīgas dzejas.” 
(Raimonds Ķirķis).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001119491
Tikai caur tevi es dzīvot spēju / Ārija Āre, Aiva Bergsone, Agita Freiberga, Zaiga 
Gobiņa, Edgars Jansons, Ilze Vovka ; vāka dizaina izstrāde un noformējums: Ag-
nese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2023. — 128 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — 
ISBN 978-9934-30-087-5 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119960
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119499
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001117701
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119472
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119491
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Kopkataloga Id: 001119488
Vārdi Tev un man / Ina Anševica, Edijs Rozentāls ; sastādītāja Agnese Piļāne. — 
[Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. — 102 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-30-
086-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 001120096
Zandere, Inese. Vai grāmatai ir knābis? / Inese Zandere ; ilustratore Rūta Brie-
de ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : Nodibinājums „Gaismas pils atbalstam”, 
[2022]. — 39 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda atbalstu. — ISBN 978-9934-9161-0-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Vai grāmatai ir knābis?” ir Ineses Zanderes un Rūtas Briedes bilžu grāmata 
pirmsskolas vecuma lasītājiem. Grāmata tapusi īpaši „Grāmatu startam” — lasīšanas veicināša-
nas programmai 3-4 gadus maziem bērniem. Tā mudina vecākus un bērnus iepazīt bibliotēkas 
un izpētīt grāmatu pasauli. Kopā ar grāmatas galveno varoni pūčulēnu Elmāru, viņa draugiem un 
bibliotēkas Pūci mazie lasītāji uzzina, pa kurām durvīm ieiet grāmatā, vai bildes prot stāstīt, vai 
grāmatās dzīvo skudras, un, protams, arī to, vai grāmatai ir knābis?

UDK	 821.174-93-32+821.174-93-1

Kopkataloga Id: 001120552
Zirnītis, Aigars. Mīlestība / Aigars Zirnītis. — [Jūrmala] : [Aigars Zirnītis], 
2023. — 99 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-23-790-4 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 001120023
Димитерс, Каспарс. Я латыш, украинец и русский на войне за детские 
души : сборник текстов песен двух альбомов / Каспарс Димитерс. — Рига : 
[Autorizdevums], 2023. — 69, [2] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-
8358-8-9 (brošēts).
UDK	 821.174-1=161.1

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 001119333
Reinausa, Rēli. Kā mans tētis atrada sev sievu / Rēli Reinausa ; ilustrējusi Marija 
Līsa Platsa ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. — 188, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Kuidas mu isa endale uue naise sai. — ISBN 978-9934-31-479-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Keita ir 12 gadus veca un dzīvo kopā ar tēti Stenu un labradoru Fredi. Keitas 
mamma nomira, kad meitene bija vēl pavisam maza. Kādu dienu tētis paziņo, ka vēlētos appre-
cēties vēlreiz, un lūdz meitai palīdzību atrast īsto sievu. Tētim piemērotas sievas meklējumos abi 
piedzīvo virkni komisku starpgadījumu.

UDK	 821.511.113-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119488
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120096
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120552
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001120023
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119333
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 001118278
Štrumfa, Ingrīda. Ventspils grāmata / Ingrīda Štrumfa ; redaktore Līga Gabrā-
ne ; literārā redaktore Ieva Rupenheite. — Ventspils : Ventspils muzejs, 2022.

II [2] : 1915-1940: Pirmā pasaules kara okupācijas laiks, juku laiki, Latvijas lai-
ki. — 303 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Resurss saga-
tavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija: 298.-299. lpp. 
un personu rādītājs: 299.-303. lpp. — ISBN 978-9934-9122-0-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ventspils otrā grāmata ir populārzinātnisks vēstījums par Ventspils vēsturi 
no 1915. gada līdz 1940. gadam, un tajā plaši atspoguļotas tā laika pilsētas pagātnes norises. Grā-
mata ir turpinājums 2017. gadā izdotajai pirmajai grāmatai par Ventspili, kas bija veltīta pilsētas 
vēsturei no pirmsākumiem līdz Pirmā pasaules kara norisēm Kurzemē. Jaunās Ventspils grāma-
tas pamatu veido autores kopš 1969. gada vāktais un sistematizētais materiāls, kas ļauj ielūkoties 
minētā laika posma norisēs un pilsētas dzīvē.

UDK	 908(474.323)+94(474.323)

Kopkataloga Id: 001119416
Šuša — Azerbaidžānas pērle / Kaspars Kļaviņš, Elčins Ahmadovs, Nigara Sultano-
va ; Azerbaidžānas Republikas vēstniecība Latvijā. — Rīga : Domas spēks, 2022. — 
132, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 131.-[133.] lpp. — ISBN 
978-9934-8707-7-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Azerbaidžānas pilsētai Šuša, kas atrodas gleznainajā Karabahas kalnu grēdas 
pakājē, ir sena un krāšņa vēsture. 2022. gads ir jubilejas gads — dibināšanas 270. gadadiena. Šajā 
grāmatā sniegts informatīvs materiāls par Šušas bagāto vēsturi un kultūras mantojumu. Grāmata 
lasītājam piedāvā informāciju par izcilajām Šušas personībām, kā arī brīnišķīgo dabu, arhitektū-
ru, virtuvi, tradīcijām un paražām.

UDK	 908(479.24)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 001119340
Stipre, Sintija. Latvijas valsts apbalvojumi : vēsturiskā izcelsme un tiesiskais 
regulējums : monogrāfija / Sintija Stipre ; zinātniskie recenzenti: Dr.iur. Jānis 
Pleps, Dr.iur. Juozs Žilis ; redaktore Gunta Miheloviča ; priekšvārds: Aivars En-
dziņš ; [kopsavilkumu tulkojusi] Sarmīte Lietuviete. — Rīga : Autorizdevums, 
2022. — 375, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Ziņas par autori: 
[376.] lpp. — Bibliogrāfija: 355.-370. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-23-655-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas pastāvēšanas vēsturē šis ir pirmais zinātniskais pētījums par Lat-
vijas valsts apbalvojumu sistēmu un tās tiesisko regulējumu. Pētījums balstīts uz valsts arhīvu 
dokumentu, muzeju krājumu un normatīvo aktu izpēti, atspoguļojot līdz šim nezināmus faktus 
par Latvijas valsts apbalvojumiem. Monogrāfijā apskatīti arī valsts vadītāja dibinātie personiskie 
apbalvojumi un protokolāro ordeņu loma diplomātisko attiecību veidošanā. Analizētas Latvijas 
Valsts prezidenta tiesības uz valsts augstākajiem apbalvojumiem, stājoties amatā, kā arī Igauni-
jas un Lietuvas judikatūra valsts apbalvojumu lietās. Atsevišķa nodaļa veltīta Eiropas Savienības 
valstīs dibinātajiem valsts apbalvojumiem.

UDK	 929.6(474.3)+351.856.2(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118278
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119416
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001119340
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94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 001116721
Kuldīga un Kurzemes-Zemgales hercogiste Eiropā un pasaulē : starptautiskās 
zinātniskās konferences „Kurzemes un Zemgales hercogistes laiks — unikāls pe-
riods pasaules vēsturē” 17.-18.09.2020. rakstu krājums = Kuldīga and Duchy of 
Courland and Semigallia in Europe and Worldwide : collected articles of inter-
national scientific conference „The Time of Duchy of Courland and Semigallia: a 
Unique Period in World History”, 17-18 September 2020 / sastādītāja, priekšvārds: 
Inna Rozentāle ; zinātniskās redaktores: Mārīte Jakovļeva, Anita Čerpinska ; lite-
rārās redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu val.), Andra Damberga (angļu val.) ; 
recenzenti: Dr.hist. Gvido Straube, Dr.hum. Ernests Vasiļausks, Kristīne Zaļuma ; 
tulkojums latviešu valodā: Eva Eihmane ; tulkojums angļu valodā: Ivo Puzo ; gra-
fiskais izkārtojums: Gints Šteins, Inna Rozentāle ; ievadvārdi: V. Vīķe-Freiberga, 
I. Bērziņa, V. Kļava. — Kuldīga : Kuldīgas novada muzejs : Kuldīgas novada paš-
valdība, 2022. — 328 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Ziņas par 
autoriem: 324.-328. lpp. — Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda at-
balstu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā, latviešu valodas raksti tulkoti angļu valodā un angļu valodas raksti tulkoti 
latviešu valodā. — ISBN 978-9934-8991-2-6 (iesiets) ; ISBN 9789934899133 (kļū-
da).

A n o t ā c i j a :  Šajā izdevumā lasītājs varēs iepazīt Kurzemes un Zemgales hercogistes poli-
tiskās un militārās vēstures aspektus, sabiedrības intelektuālo dzīvi un grāmatniecību, kā arī her-
cogistes mantojumu Kurzemē. Īpaša vieta izdevumā atvēlēta Kuldīgas pils un pilsētas vēsturei, 
kā arī hercogistes liecībām, kuras joprojām glabā pilsētvide. Rakstu krājums ir veidots ar mērķi 
veicināt Kurzemes un Zemgales hercogistes un 16.-18. gadsimta Kuldīgas vēstures un kultūras 
izpēti, kā arī atbalstīt Kuldīgas nominācijas virzīšanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

UDK	 94(474.32/.34)(062)

Kopkataloga Id: 001121417
Kuldīga un Kurzemes-Zemgales hercogiste Eiropā un pasaulē : starptautiskās 
zinātniskās konferences „Kurzemes un Zemgales hercogistes laiks — unikāls pe-
riods pasaules vēsturē” 17.-18.09.2020. rakstu krājums = Kuldīga and Duchy of 
Courland and Semigallia in Europe and Worldwide : collected articles of inter-
national scientific conference „The Time of Duchy of Courland and Semigallia: a 
Unique Period in World History”, 17-18 September 2020 / sastādītāja, priekšvārds: 
Inna Rozentāle ; zinātniskās redaktores: Mārīte Jakovļeva, Anita Čerpinska ; lite-
rārās redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu val.), Andra Damberga (angļu val.) ; 
recenzenti: Dr.hist. Gvido Straube, Dr.hum. Ernests Vasiļausks, Kristīne Zaļuma ; 
tulkojums latviešu valodā: Eva Eihmane ; tulkojums angļu valodā: Ivo Puzo ; gra-
fiskais izkārtojums: Gints Šteins, Inna Rozentāle ; ievadvārdi: V. Vīķe-Freiberga, I. 
Bērziņa, V. Kļava. — Kuldīga : Kuldīgas novada muzejs : Kuldīgas novada pašval-
dība, 2022. — 1 tiešsaistes resurss (329 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
28,09 MB. — Ziņas par autoriem: 324.-328. lp. — Resurss sagatavots ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā, latviešu valodas raksti tulkoti angļu valodā un 
angļu valodas raksti tulkoti latviešu valodā. — ISBN 978-9934-8991-3-3 (PDF). 
UDK	 94(474.32/.34)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001116721
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001121417
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94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 001118440
Latvija un Polija vairāk nekā 100 gadu periodā = Łotwa i Polska na przestrze-
ni więcej niż 100 lat : monogrāfija / atbildīgā redaktore Dr.philol. Kristīne Bar-
kovska ; recenzenti: Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.habil.philol. Dorota Sambor-
ska-Kukuca ; no poļu valodas uz latviešu valodu tulkojusi Kristīne Kuņicka ; no 
latviešu valodas uz poļu valodu tulkojusi Polina Buraja ; latviešu valodas literā-
rais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; ievads: 
Kristīne Barkovska, Valdis Segliņš. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. — 
215 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts paralēli latviešu un poļu valodā, kopsavilkumi latviešu, angļu un 
poļu valodā. — ISBN 978-9934-18-922-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas un Polijas iedzīvotāju likteņi ir krustojušies gadsimtiem ilgi. Krājumā 
iekļautie raksti atklāj daudzus jaunus, līdz šim maz zināmus vai pat nemaz nezināmus pavedie-
nus, kuri nereti ļauj aplūkot poļu un latviešu attiecības pavisam jaunā gaismā.

UDK	 94(474.3)(082)+94(438)(082)+930.85(=162.1)(474.3)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://instagram.com/lnb.lv
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=001118440
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