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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000881876
Sanža, Silvija. Ku-kū! Dzīvnieku raksti / 
Silvija Sanža ; ilustrējusi Edīte Slijacka ; 
tulkojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2018]. — 16 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģinālnosau-

kums: Peek-A-Boo. Animal Patterns. — ISBN 978-9934-16-
457-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000881898
Paw Patrol 1000 uzlīmju : vairāk nekā 30 uzde-
vumu! / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore 
Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. — 64 lpp., 8 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: 

Paw Patrol 1000 Stickers. — ISBN 978-9934-16-444-6 (bro-
šēts).

UDK	 087.5
	 791-57

Kopkataloga Id: 000881899
Barbie : krāso no sirds / Pamelas Duartes un 
Krisa Maselmena ilustrācijas ; tulkojusi Eva 
Jansone. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 28 cm. — (Barbie). — ISBN 978-

9934-16-477-4 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000881908
Maša un Lācis : spēles un uzdevumi tavam 
priekam / idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; 
galvenais mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: 
M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi Anna Bēr-
ziņa ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 

Publishing, [2018]. — 16 lpp., 3 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и 
Медведь. — ISBN 978-9934-16-473-6 (brošēts).

UDK	 087.5
	 791-57

Kopkataloga Id: 000881913
Maša un Lācis / idejas un tēlu autors O. Kuzov-
kovs ; galvenais mākslinieks I. Trusovs ; ilus-
trētāji: M. Šantiko, N. Zalomajeva ; tulkojusi 
Anna Bērziņa ; redaktore Linda Kalna. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2018]. 

Skatuves mākslinieki : krāsojamā grāmata ar uzlī-
mēm. — 16 lpp., 1 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Маша и Медведь. — ISBN 978-9934-
16-476-7 (brošēts).
UDK	 087.5
	 791-57
	 821.161.1-93-32

Kopkataloga Id: 000883038
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris / 
Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējusi Jurgita 
Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018].

Diena. — 14 nenumurētas lpp., 2 lp. uz-
līmes : ilustrācijas ; 21 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Oriģi-
nālnosaukums: Kiškutis Mikutis. Dienelė. — ISBN 978-
9934-0-7518-6 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000883042
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris / 
Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējusi Jurgita 
Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018].

Ģimene. — 14 nenumurētas lpp., 2 lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 21 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Ori-
ģinālnosaukums: Kiškutis Mikutis. Šeima. — ISBN 978-
9934-0-7519-3 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000883048
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris / 
Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējusi Jurgita 
Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018].

Ārā. — 14 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlī-
mes : ilustrācijas ; 21 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Oriģināl-
nosaukums: Kiškutis Mikutis. Orai. — ISBN 978-9934-0-
7517-9 (brošēts).
UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881876
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881898
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881899
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881908
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881913
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883038
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883042
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883048
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1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000881106
Džordžs, Maiks. Septiņi AHĀ! pret stresu : kā 
atbrīvoties no stresa visās tā izpausmēs un ie-
mācīties dzīvot mierīgu, laimīgu un mīlestības 
pilnu dzīvi / Maiks Džordžs ; Santas Linkumas 
tulkojums latviešu valodā ; L. Apine, vāka māk-

slinieciskais noformējums. — Rīga : Latvijas ekoloģiskās 
izglītības apgāds „Vieda”, [2017]. — 137, [4] lpp. : ilustrāci-
jas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: The 7 Ahas of Highly 
Enlightened Souls. — ISBN 978-9934-562-08-2 (brošēts).

UDK	 159.944.4
	 159.923.2

Kopkataloga Id: 000882800
Pāvulēns, Jānis. Konsultatīvais atbalsts skolē-
niem : uzvedības izmaiņu modelis / Jānis Pāvu-
lēns, Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova ; 
recenzentes: Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.paed. 
Svetlana Ušča. — Rīga : RaKa, [2018]. — 80 lpp. : 

shēmas, tabulas ; 22 cm. — Ziņas par autoriem: 78.-
80. lpp. — Bibliogrāfija: 65.-68. lpp. — ISBN 978-9984-46-
379-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autori ir pedagogs Jānis Pāvulēns, Rīgas 
Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības un sociālās labklā-
jības fakultātes profesore Kristīne Mārtinsone un RSU Komunikācijas 
fakultātes asociētā profesore Sandra Mihailova. Grāmatā raksturots 
uzvedības izmaiņu modelī pamatots konsultatīvs atbalsts un tā pos-
mi. Šo modeli ikviens palīdzošo vai izglītojošo profesiju pārstāvis vai 
topošais speciālists savas kompetences ietvaros var izmantot darbā 
ar skolas vecuma bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, lai palīdzētu 
pārvarēt uzvedības problēmas. Grāmatā ir skaidroti uzvedības izmai-
ņu modeļa pamatprincipi un raksturots uzvedības izmaiņu process, kā 
arī aprakstītas iespējamās grūtības, problēmas, izaicinājumi un sniegti 
praktiski ieteikumi to pārvarēšanai. Lai arī grāmatas piemēri ir vairāk 
par skolas dzīvi, posmsecīgā modeļa pamatprincipi var tikt pielāgoti 
visdažādākajos profesionālajos kontekstos.
UDK	 159.98
	 159.922.7
	 159.922.8
	 37.06

Kopkataloga Id: 000883136
Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu 
fakultāte. Starptautiskā zinātniskā konfe-
rence (2016 : Daugavpils, Latvija). Starptau-
tiskās zinātniskās konferences „Sociālās zināt-
nes reģionālajai attīstībai 2016” materiāli 

(2016. gada 14.-15. oktobris) : Daugavpils Universitātes So-
ciālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferen-
ču rakstu krājums = The materials of the International 
Scientific Conference „Social Sciences for Regional Deve-
lopment 2016” (14th-15th October, 2016) : Proceedings of 
the International Scientific Conferences of Faculty of Social 
Sciences of Daugavpils University / zinātniskais redaktors 
Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; Daugavpils Universitāte. Sociālo 
zinātņu fakultāte. Humanitāro un sociālo zinātņu insti-
tūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmis-
kais apgāds „Saule”, 2017.

IV [4.] daļa, Psiholoģijas aktualitātes = Part IV [4th], 
Issues of Psychology. — 102 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — „ISSN 2255-8853”—Titullapas otrā pusē. — Bib-

liogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krie-
vu valodā, kopsavilkumi angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9984-14-830-4 (brošēts).
UDK	 159.944.4(062)
	 331.44(062)
	 316.647.8(062)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000880405
Щеников, Ефим. Православные храмы и 
приходы на территории Латвии в ХIII-XXI 
веках : справочник / составитель Ефим Ще-
ников ; консультант Александр Валентино-
вич Гаврилин. — Рига : Андрей Гусаченко, 

2017. — 480 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Ietver bibliogrāfiju 
šķirkļu beigās. — ISBN 978-9934-19-344-6 (iesiets).

UDK	 271.2-9(474.3)(035)

Kopkataloga Id: 000880466
Svētais tēvs Francisks. Mīlestības līksme : 
Svētā tēva Franciska pēcsinodes Apustuliskais 
pamudinājums Amoris lætitia bīskapiem, 
priesteriem un diakoniem, konsekrētajām per-
sonām, kristīgajiem laulātajiem draugiem un 

visiem ticīgajiem lajiem par mīlestību ģimenē / no itāļu va-
lodas tulkojis Ēvalds Ikaunieks ; teoloģiskie konsultanti: 
priesteri Arnis Vizbelis un Andris Kravalis ; literārā redak-
tore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga ; ievadvārdi: 
Andris Marija Jerumanis. — Rīga : Kala Raksti, 2018. — 211, 
[7] lpp. : portrets ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Oriģinālnosaukums: Amoris lætitia. — ISBN 978-
9984-871-64-6 (brošēts).

UDK	 272-45

Kopkataloga Id: 000881129
Roberts, Terijs. Drīzumā: Debesis : kur tu atra-
dīsies, kad būsi atmodies otrpus nāvei? / Terijs 
Roberts. — Jelgava : Jelgavas kristiešu draudze 
„Godība”, [2018]. — 95 lpp. ; 22 cm. — Teksts tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 

Coming Soon: Heaven. — ISBN 978-9934-8606-7-6 (bro-
šēts).

UDK	 27-287

Kopkataloga Id: 000881688
Bergoljo, Horhe Mario. Pazemības ceļš / Hor-
he Mario Bergoljo (Pāvests Francisks) ; nodaļu 
„Korupcija un grēks” no spāņu valodas tulkojis 
Ēvalds Ikaunieks ; nodaļu „Par sevis vainošanu” 
no angļu valodas tulkojusi Astra Feldmane ; li-

terārā redaktore Astra Feldmane ; māksliniece Laura Feld-
berga ; teoloģiskie konsultanti priesteris Andris Kravalis 
un priesteris Andris Marija Jerumanis ; ievadvārdu autors 
Andris Marija Jerumanis. — [Rīga] : KALA Raksti, 2018. — 
114, [3] lpp. ; 18 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Tulkots no: On Self-Accusation. — Oriģinālnosaukums: The 
Way of Humility. — ISBN 978-9984-871-65-3 (brošēts).

UDK	 27-423.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881106
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882800
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883136
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000880405
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000880466
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881129
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881688
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Kopkataloga Id: 000881693
Rūgtās asaras ; Krustaceļš : grēku nožēlas un 
gandarīšanas lūgšanas / redaktore Aija Balo-
de ; māksliniece Dina Ābele ; teoloģiskais kon-
sultants priesteris Andris Kravalis. — [Rīga] : 
KALA Raksti, [2018]. — 47, [1] lpp. ; 15 cm. — 

„Dziedājumu „Rūgtās asaras” redakcija ņemta no Baznīcas 
lūgšanu krājuma „Slavējiet Kungu””—Titullapas otrā 
pusē. — ISBN 978-9984-871-66-0 (brošēts).

UDK	 272-534.3

Kopkataloga Id: 000882277
Eliota, Roza. Apzinātības elpa : kā elpošana 
var iemācīt dzīvot apzināti / Roza Eliota ; 
 tulkojums: Lilija Berzinska ; redaktore Zane 
Seņkova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
175 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Oriģinālnosau-

kums: Every Breath You Take. — ISBN 978-9934-0-7244-4 
(brošēts).

UDK	 24-584

Kopkataloga Id: 000882942
Kavelina Popova, Linda. Ģimenes tikumu 
ceļvedis : vienkārši paņēmieni, kā atraisīt sa-
vos bērnos un sevī vislabākās īpašības / Linda 
Kavelina Popova sadarbībā ar Denu Popovu 
un Džonu Kavelinu ; ilustrācijas: Džoana Levi-

ta Badke. — [Rīga] : Rīgas Bahai ticības draudze, [2017]. — 
342 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Resursā uzrādīts arī elek-
troniskā izdevuma ISBN 9789934193897. — Bibliogrāfija: 
294.-295. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Family Virtues 
Guide: Simple Ways to Bring out the Best in Our Children 
and Ourselves. — ISBN 978-9934-19-388-0 (brošēts).

UDK	 2-423.7
	 27-47

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kopkataloga Id: 000881303
Marijs, Duglass. Eiropas dīvainā nāve: imigrā-
cija, identitāte, islāms / Duglass Marijs ; tulko-
jums: Valters Grīviņš. — [Rīga] : Apvārsnis, 
[2018]. — 332 lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoru 
uz vāka atloka. — Bibliogrāfija: 316.-332. lpp. — 

Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: The Strange Death of Europe: Immigration, 
Identity, Islam. — ISBN 978-9934-8709-2-7 (brošēts).

UDK	 314.15-026.48(4)
	 316.347(4)

Kopkataloga Id: 000881807 
Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās : rakstu 
krājums / tulkojums: Ieva Sproģe, Egita 
 Proveja ; zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. — 
Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. — 
109 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — (Pil-

soniskā izglītība). — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Raksti tulkoti no vācu valodas. — Oriģinālno-
saukums: Aus Politik und Zeitgeschichte. Flucht histo-
risch. — ISBN 978-9984-850-55-9 (iesiets).

UDK	 314.15(091)

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000881007
Pērvisa, Kārina. Bērns jaunā ģimenē / Kārina 
Pērvisa, Deivids Kross, Vendija L. Sanšaina ; re-
daktors Guntis Kalns ; no angļu valodas tulko-
jusi Sintija Zariņa ; Ilzes Isakas vāka dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 288 lpp. : 

ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 267.-282. lpp. 
un alfabētiskais rādītājs: 283.-288. lpp. — Oriģinālnosau-
kums: The Connected Child. — ISBN 978-9934-0-7283-3 
(brošēts).

UDK	 316.362.1-058.855-058.865
	 159.922.7
	 159.98

Kopkataloga Id: 000881314 
Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi : 
zinātnisko rakstu krājums / atbildīgā redakto-
re un ievada autore Dr.sc.soc. Anda Laķe ; sa-
stādītājas: Dr.sc.soc. Anda Laķe, Mg.art. Līga 
Vinogradova ; redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ivars 

Bērziņš, Dr.philol. Raimonds Briedis, Dr.philol. Valda Čaka-
re [un vēl 14 redaktori] ; mākslinieks Rihards Delvers ; Lat-
vijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības 
centrs. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2017.

2017. — 222 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Redaktori arī: Dr.sc.soc. Anda Laķe, Dr.art. Rūta 
Muktupāvela, Dr.art. Valdis Muktupāvels, Dr.philol. Anita 
Načisčione, Dr.art. Ieva Pīgozne, Dr.art. Inga Pērkone-Re-
doviča, Dr.sc.soc. Ritma Rungule, Dr.art. Zane Šiliņa, 
Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.art. Līga Ulberte, Dr.hist., Dr.ha-
bil.art. Juris Urtāns, Dr.art. Anita Vaivade, Dr.art. Ieva Vī-
tola, Dr.oec. Ieva Zemīte. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kumi angļu valodā.
UDK	 316.7(474.3)(082)
	 930.85(474.3)(082)
	 398.3(474.3)(082)
	 821.174.09(082)

32 Politika

Kopkataloga Id: 000881804 
Īsi par demokrātiju : rakstu krājums / no 
vācu valodas tulkojusi Aija Klovāne ; zinātnis-
kais redaktors Ivars Ījabs. — Rīga : Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, 2017. — 191 lpp. : ilus-
trācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. — (Pilsonis-

kā izglītība). — Bibliogrāfija: 190.-191. lpp. — Raksti tulkoti 
no: Vorländer, Hans. Demokratie. Bonn : Bundeszentrale 
für Politische Bildung, 2017. — ISBN 978-9984-850-54-2 
(iesiets).

UDK	 321.7(082)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000881165
International Scientific Conference „Emer-
ging Trends in Economics, Culture and Hu-
manities (etECH2017)” (2017 : Rīga, Latvi-
ja). Emerging Trends in Economics, Culture 
and Humanities — etECH2017 : conference 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881693
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882277
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881303
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881807
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881007
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881314
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881804
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881165
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proceedings / rakstu krājuma galvenais redaktors Jeļena 
Tikto ; Ekonomikas un kultūras augstskola. — Rīga : Eko-
nomikas un kultūras augstskola, 2017. — 53 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Raksti angļu valodā, viens raksts latviešu valo-
dā. — ISBN 978-9984-24-209-5 (brošēts).

UDK	 33(062)
	 008(062)
	 001(062)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000878478 
Information Security and IT Law in Condi-
tions of Integration Processes : collective 
monograph / edited by O. Kharytonova, E. Kha-
rytonov. — Riga : Baltija Publishing, 2017. — 
177 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-

zīmēs. — ISBN 978-9934-8675-2-1 (brošēts).
UDK	 34:004(082)
	 347.77/.78(082)

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

Kopkataloga Id: 000881085
Lešinskis, Imants. Starp divām pasaulēm : 
kalpības gadi un citi raksti / Imants Lešinskis ; 
sastādījusi, rediģējusi un tulkojusi Ieva Lešins-
ka ; vāka mākslinieciskais noformējums: Daiga 
Brinkmane. — [Rīga] : Biedrība „Domas spēks”, 

[2017]. — 429, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksi-
mili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs un rādītājs: 401.-[430.] lpp. — ISBN 978-9934-
8707-0-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Imants Lešinskis ir dzimis 1931. gadā Rīgā. Pēc Mas-
kavas Valsts Starptautisko attiecību institūta beigšanas 1956. gadā viņš 
strādāja kā žurnālists un redaktors un bija padomju okupācijas režī-
mam šķietami uzticams cilvēks. Liels bija padomju varas iestāžu šoks, 
kad 1978. gadā, būdams ANO ierēdnis Ņujorkā, Lešinskis kopā ar sievu 
un meitu lūdza politisko patvērumu ASV. Kopš šī brīža amerikāņu sa-
biedrībā viņš kļuva pazīstams kā Pīters Frīdrihs Dorns, vācu izcelsmes 
vēsturnieks, tomēr Imants Lešinskis nekur nebija pazudis. Latviešu 
trimdas sabiedrībā par sensāciju kļuva ar šo vārdu saistītās publikā-
cijas, kurās viņš atmaskoja padomju režīmu un KSK, aiz kura slēpās 
Valsts drošības komiteja. Tikai pēc Lešinska nāves plašākai sabiedrībai 
kļuva zināms, ka ar Rietumu izlūkdienestiem viņš ir sadarbojies jau 
kopš 1960. gada.
UDK	 355.40(474.3)	

37 Izglītība

Kopkataloga Id: 000878604
International Scientific-Practical Conferen-
ce „Forming of Modern Educational Envi-
ronment: Benefits, Risks, Implementation 
Mechanisms” (2017 : Tbilisi, Gruzija). For-
ming of Modern Educational Environment: Be-

nefits, Risks, Implementation Mechanisms : international 
scientific-practical conference, Tbilisi, September 29, 2017 : 
proceedings of the conference / Sulkhan-Saba Orbeliani 
Teaching University. Faculty of Humanities. — Riga : Baltija 

Publishing ; Tbilisi : Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching Uni-
versity, 2017. — 181 lpp. : diagrammas, shēma, tabula ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pārsvarā uk-
raiņu valodā, kā arī angļu un krievu valodā; titullapa un 
vāks angļu valodā. — ISBN 978-9934-8675-1-4 (brošēts).

UDK	 37(062)
	 37(477)(062)
	 3(477)(062)
	 94(477)(062)

398 Folklora

Kopkataloga Id: 000880666
Ančevska, Ieva. Latviešu dziedināšanas tradī-
cija: teorētiskie un praktiskie aspekti : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora grāda iegū-
šanai filoloģijas zinātņu nozarē, apakšnozare: 
latviešu folkloristika / Ieva Ančevska ; darba 

zinātniskā vadītāja Dr.habil.philol. Janīna Kursīte ; recen-
zenti: Dr.art. Valdis Muktupāvels, Dr.habil.art. Juris Tālival-
dis Urtāns, Dr.hum. Ernestas Vasiliauskas ; Latvijas Univer-
sitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = The Latvian Healing 
Tradition: Theoretical and Practical Aspects : summary of 
Doctoral Thesis submitted for the degree of Doctor of Phi-
lology, subfield: Latvian Folkloristics / Ieva Ančevska ; 
supervisor Dr.habil.philol. Janīna Kursīte ; reviewers: 
Dr.art. Valdis Muktupāvels, Dr.habil.art. Juris Tālivaldis Ur-
tāns, Dr.hum. Ernestas Vasiliauskas ; University of Latvia. 
Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2018. — 73 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 71.-73. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-556-29-6 
(brošēts).

UDK	 398.2(474.3)(043)
	 398.3(474.3)(043)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

59 Zooloģija

Kopkataloga Id: 000882981
Grigulis, Kārlis. Putnu grāmata : iepazīsti 220 
Latvijas putnus / Kārlis Grigulis ; Ilzes Isakas 
vāka dizains ; redaktors Gints Tenbergs. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 235, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — Putnu alfabētiskais rādī-

tājs: 233.-[236.] lpp. — Grāmata sagatavota pēc Latvijas 
Valsts izdevniecības 1964. gada izdevuma. — ISBN 978-
9934-0-6137-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Putnu grāmatas” autora vārds ir labi zināms vairāku 
paaudžu Latvijas dabas draugiem. Lieliskais stāstnieks, ikgadējo putnu 
dienu aizsācējs Kārlis Grigulis šajā, galvenokārt bērniem un jauniešiem 
sarakstītajā darbā aizrautīgi dalās savā pieredzē un zināšanās par dažā-
diem mežu, lauku un ūdeņu putniem, kurus var novērot Latvijai rakstu-
rīgajos četros gadalaikos. Lasītājs uzzinās, kādas putnu dzīves īpatnī-
bas un kā novērot; kur, kad un kādus putnus var novērot dažādās vietās 
(mežā, pļavā, pie ūdeņiem) Latvijas dabā; kas raksturīgs aprakstītajām 
putnu sugām; kā palīdzēt putniem, izgatavojot, izliekot un apkopjot 
putnu būrīšus un barotavas.
UDK	 598.2(474.3)(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000878478
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881085
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000878604
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000880666
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882981
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6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

60 Biotehnoloģija

Kopkataloga Id: 000882685
Pečulis, Raitis. Novel genetic risk factors associated with 
three multifactorial traits and their clinical characteristics 
in Latvian population : doctoral thesis, promotion to the 
degree of Doctor of Biology, molecular biology / Raitis Pe-
čulis ; supervisor Dr.biol. Jānis Kloviņš ; University of Lat-
via. Faculty of Biology. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 
2018. — 131, [21] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 107.-131. lpp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī 
latviešu valodā.

UDK	 60(474.3)(043)	

Kopkataloga Id: 000882691
Pečulis, Raitis. Novel genetic risk factors as-
sociated with three multifactorial traits and 
their clinical characteristics in Latvian popula-
tion : summary of doctoral thesis submitted 
for the degree of Doctor of Biology, subfield 

molecular biology / Raitis Pečulis ; supervisor PhD biol. Jā-
nis Kloviņš ; reviewers: Dr.biol. Dace Pjanova, Dr.habil.biol. 
Nikolajs Sjakste, M.D., Ph.D. Andres Metspalu ; University 
of Latvia. — Riga : [University of Latvia], 2018. — 34 lpp. : 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-34. lpp.

UDK	 60(474.3)(043)	

Kopkataloga Id: 000882709
Pečulis, Raitis. Jauni ģenētiskie riska faktori 
asociēti ar trīs multifaktoriālām pazīmēm un 
to īpašībām Latvijas populācijā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
bioloģijas nozarē, apakšnozare: molekulārā 

bioloģija / Raitis Pečulis ; darba zinātniskais vadītājs Dr.
biol. Jānis Kloviņš ; darba recenzenti: Dr.biol. Dace Pjanova, 
Dr.habil.biol. Nikolajs Sjakste, M.D., Ph.D. Andres Metspalu ; 
Latvijas Universitāte. — Rīga : [Latvijas Universitāte], 
2018. — 34 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-34. lpp.

UDK	 60(474.3)(043)	

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000881789
Cebura, A. Citrons : veselībai, uzturā, kosmēti-
kā, mājsaimniecībā / sastādījusi Aina Cebura ; 
Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformē-
jums ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, 
[2018]. — 99, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-

534-67-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Citroni ir lieliska dabas velte. Tas, ka šie augļi ir pie-

ejami, vienkārši sagatavojami, ērti lietojami un bez jebkādiem nevēla-
miem blakusefektiem, rada cilvēkiem iespēju plaši izmantot citronu 
dziednieciskās īpašības ikdienas dzīvē: gan kopā ar zāļu tējām dažādu 
kaišu ārstēšanai, gan kulinārijā ēdienu garšas uzlabošanai, gan kosmē-
tikā un pat mājsaimniecībā.
UDK	 615.3:634.33
	 641.55(083.12)	

Kopkataloga Id: 000882547
Vīksna, Arnis. Pa profesora Paula Stradi-
ņa mūža takām / Arnis Vīksna ; atbildīgais 
redaktors Artis Ērglis ; redaktors Guntis 
Feldmanis ; vāka dizains: Lauris Pavi-

lons. — Rīga : Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 
2018. — 95 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — 
„Jānis Strupulis. Profesora Paula Stradiņa memoriālā me-
daļa, 1982. Miervaldis Polis. Paula Stradiņa portrets, 1995. 
Leo Kokle. Paula Stradiņa portrets, 1963.”—5.-7. lpp. — 
ISBN 978-9984-9280-5-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pauls Stradiņš (17.01.1896.-14.08.1958.) bija izcils lat-
viešu ķirurgs, onkologs un medicīnas vēsturnieks. Mūsu dienās profe-
sors tiek uzlūkots par izcilāko latviešu mediķi, bet viņa vārds simbolizē 
ārsta sūtības un būtības ētisku vispārinājumu.
UDK	 61(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000882947
Kalvelis, Andrejs. Kardioloģija : informācijas 
materiāli / sastādījis RSU Iekšķīgo slimību ka-
tedras profesors Andrejs Kalvelis. — Atkārtots 
un papildināts izdevums. — Rīga : Drukmeis-
tars, 2018. — 271, [1] lpp. : shēmas, tabulas ; 

21 cm. — Bibliogrāfija: 262.-264. lpp. — ISBN 978-9934-19-
436-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ietver informatīvo materiālu par galveno 
sirds un asinsvadu slimību jaunākajām diagnostikas un ārstēšanas 
metodēm. Īpaši detalizēti izklāstītas arteriālās hipertensijas koronā-
rās sirds slimības, sirds mazspējas, iegūto vārstuļu slimību un aritmiju 
problēmas, kurās iekļautas pēdējos gados publicētās Eiropas Kardio-
logu biedrības vadlīnijas. Informatīvais materiāls domāts medicīnas 
studentiem, rezidentiem, kā arī ārstiem, lai apgūtu zināšanas un celtu 
kvalifikāciju sirds un asinsvadu slimību diagnostikā un ārstēšanā.
UDK	 616.12

625 Sauszemes transporta civilās inženierbūves. 
Dzelzceļa mašīnbūve. Automaģistrāļu inženierbūves

Kopkataloga Id: 000881722
Altbergs, Toms. Lauku platuma dzelzceļi : 
mazbānītis de facto / Toms Altbergs, Andris 
Biedriņš, Dainis Punculs, Artūrs Tukišs ; māk-
sliniece Jolanta Deģe ; redaktores: Ilze Antēna, 
Dina Plandere ; kopsavilkuma tulkojums angļu 

valodā: Daina Gross ; dizains: Karšu izdevniecība Jāņa 
sēta. — [Ventspils] : Ventspils muzejs, [2017]. — 247, 
[1] lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija 
nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-8600-3-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veltīta lauku platuma šaursliežu dzelzceļa 
vēsturei Latvijā, sniedzot unikālu, līdz šim neapkopotu informāciju un 
bagātīgu ilustratīvo materiālu. Šaursliežu dzelzceļš Latvijas rietumu 
daļā līdz pat 20. gadsimta 60. gadiem bija nozīmīgs vietējais transpor-
ta līdzeklis. Baltijas valstīs vienīgais lauku platuma dzelzceļš darbojas 
Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā, kurā pēc 2010. gadā pabeigtās re-
konstrukcijas ir ne vien apskatāma senā šaursliežu dzelzceļa tehnika, 
bet arī izbaudāms atraktīvs brauciens ar leģendāro Kurzemes tvaika 
mazbānīti.
UDK	 625.31(474.3)(091)
	 656.4(474.3)(091)

630 Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000882234
Počs, Jānis. Lēmums nav pārsūdzams / Jānis 
Počs ; priekšvārds: Juris Matīss, Viesturs Ķe-
rus. — Atkārtotais, papildinātais izdevums. — 
[Babīte] : Jānis Počs, [2017]. — 185 lpp. : dia-
grammas, faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. — Ārijas 

Elksnes dzejolis „Mans mantojums”, 11. lpp. — Resursā uz-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882685
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882691
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882709
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881789
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882547
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882947
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881722
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882234
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rādīts elektroniskā izdevuma ISBN 9789934193149. — Bib-
liogrāfija: 181.-185. lpp. — ISBN 978-9934-19-313-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  J. Počs ir bez liekas diplomātijas aprakstījis savu 
skatījumu uz notikumiem, kas ietekmējuši Latvijas mežu apsaimnieko-
šanu. „Mana mūža mežs” ir atmiņas par mežam veltīto mūžu, bet „Lē-
mums nav pārsūdzams”, kuras mugurkauls ir koksnes brāķeru dienesta 
atjaunošana un iznīdēšana, ir rūpīgi dokumentēta vēstures liecība, kas 
ļauj gūt plašāku ieskatu meža nozares attīstībā pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas.
UDK	 630*9(474.3)

Kopkataloga Id: 000883066
Daugaviete, Mudrīte. Plantāciju mežu augša-
nas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi : 
monogrāfija / Mudrīte Daugaviete, Baiba Bam-
be, Andis Lazdiņš, Dagnija Lazdiņa ; recenzen-
ti: Dr.silv. Linards Sisenis, Dr.agr. Baiba Ošma-

ne, Dr.oec. Sallija Ceriņa ; valodas redaktors Vilnis Pēčs ; 
tulkojums: Andrejs Lasmanis ; vāka dizains: Inese Gura ; 
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”. — Salaspils : 
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” ; Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 
2017. — 470 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 437.-470. lpp. — Teksts latviešu va-
lodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-
822-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti 20 gadu laikā veikto pētījumu re-
zultāti par kokaugu stādījumu augšanas gaitu lauksaimniecības zemēs. 
Pētījumos par galveno vērtēšanas kritēriju plantāciju ierīkošanai pie-
ņemta koku biomasas ieguve 15 gadu periodā atkarībā no koku sugas un 
augsnes raksturojuma, kā ietekmējošos faktorus izvēloties stādījumu 
biezumu, kopšanas un aizsardzības pasākumus u.c. Pētījumā vērtēta 
tādu Latvijā bieži sastopamo koku kā priedes, egles, bērza, melnalkšņa 
un baltalkšņa, apses, liepas un ozola augšanas norise un produktivitāte 
dažādu augšņu plantāciju stādījumos mūsu klimata apstākļos.
UDK	 630*233(474.3)

657 Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 000883152
Leibus, Inguna. Pašnodarbināto grāmatvedī-
ba un nodokļi / Inguna Leibus ; literārā redak-
tore Rita Cielēna ; priekšvārda autore Mg.sci.
oec. Maija Grebenko ; fotogrāfs Atis Ieviņš. — 
Atkārtots un atjaunots 8. izdevums. — Rīga : 

Lietišķās informācijas dienests, 2018. — 147 lpp. : shēmas, 
tabulas ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — Ziņas par auto-
ri: vāka 4. lpp. — ISBN 978-9984-896-16-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas paredzēta individuālajiem komersantiem, 
individuālo uzņēmumu īpašniekiem, zemnieku saimniecību īpašnie-
kiem, zvejnieku saimniecību īpašniekiem, saimnieciskās darbības vei-
cējiem, un tās mērķis ir palīdzēt pašnodarbinātām personām apgūt 
grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un gūt priekšstatu par paš-
nodarbināto nodokļiem. Grāmatā apskatītas prasības saimnieciskās 
darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatve-
dībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība, ar darba samaksas aprē-
ķināšanu un uzskaiti saistītie jautājumi. Aplūkoti biežāk maksājamie 
nodokļi — nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un 
deklarēšanas kārtība. Aprakstītas iespējas pašnodarbinātajām perso-
nām izvēlēties vienkāršotu nodokļu maksāšanas kārtību: patentmaksu 
vai mikrouzņēmumu nodokli.
UDK	 657(474.3)
	 336.226(474.3)

663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā 
rūpniecība. Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. 
Dzērienu rūpniecība. Alkohola rūpniecība

Kopkataloga Id: 000881197
Rozenfelde, Linda. Limitēta skābekļa apstāk-
ļos kultivēta rauga anhidrobioze un tās bioteh-
noloģiskie pielietojumi : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai biolo-
ģijas nozarē, apakšnozare: mikrobioloģija / 

Linda Rozenfelde ; darba zinātniskais vadītājs Dr.habil.biol. 
Aleksandrs Rapoports ; darba recenzenti: Dr.biol. Uldis 
Kalnenieks, Dr.sc.ing. Tālis Juhna, Dr.biol. Ilze Irbe ; Latvijas 
Universitāte. — Rīga : [Latvijas Universitāte], 2017. — 
39 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 38.-39. lpp.

UDK	 663.12(043.2)
	 663.14.038.5(043.2)
	 579.242(043.2)

Kopkataloga Id: 000881207
Rozenfelde, Linda. Anhydrobiosis in Yeast 
Grown at Oxygen Limited Conditions and its 
Biotechnological Applications : summary of 
doctoral thesis submitted for the degree of 
Doctor of Biology, subfield of microbiology / 

Linda Rozenfelde ; supervisor Dr.habil.biol. Aleksandrs Ra-
poports ; reviewers: Dr.biol. Uldis Kalnenieks, Dr.sc.ing. Tā-
lis Juhna, Dr.biol. Ilze Irbe ; University of Latvia. — Riga : 
[University of Latvia], 2017. — 39 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38.-39. lpp.

UDK	 663.12(043.2)
	 663.14.038.5(043.2)
	 579.242(043.2)

Kopkataloga Id: 000881235
Rozenfelde, Linda. Limitēta skābekļa apstākļos kultivēta 
rauga anhidrobioze un tās biotehnoloģiskie pielietojumi : 
promocijas darbs doktora grāda iegūšanai bioloģijas noza-
rē, apakšnozare: mikrobioloģija / Linda Rozenfelde ; darba 
zinātniskais vadītājs Dr.habil.biol. Aleksandrs Rapoports ; 
darba recenzenti: Dr.biol. Uldis Kalnenieks, Dr.sc.ing. Tālis 
Juhna, Dr.biol. Ilze Irbe ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fa-
kultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2017. — 151 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
128.-151. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.

UDK	 663.12(043.3)
	 663.14.038.5(043.3)
	 579.242(043.3)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000881203
Gjersvolda, Beāte. Beāte Gjersvolda. Ai-
nava un spēks #3 : izstādes katalogs = Be-
ate Gjersvold. Landscape and Power #3 : 
exhibition catalogue / izstādes kurators 
Māris Čačka ; redaktors Valentīns Petjko ; 

teksts: Beate Gjersvold, Gustav Svihus Borgersen ; dizains: 
Elīna Locika ; tulkojums latviešu valodā: Inga Gedžūne ; 
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. — [Daugavpils] : 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883066
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883152
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881197
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881207
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881235
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881203
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Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2017]. — 31 nenu-
murēta lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Izstāde Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centrā no 2017. gada 16. novembra 
līdz 2018. gada 14. janvārim. — Ziņas par mākslinieci: 
[31.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-535-52-9 (brošēts).

UDK	 7.071.1(481)(083.824)

Kopkataloga Id: 000881457 
Young Culture / kim?. — Rīga : [Laikmetīgās mākslas 
centrs], 2017. — 27 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Mākslinieki: Natālija Knipše, Beāte Poikāne, 
Maruta Mičule, Kristians Fukss, Henrijs Laķis, Aivars Bru-
no Salna, Marta Grantiņa, Anete Barana, Adelīna Kalniņa, 
Māra Šmite, Linda Elīna Austruma, Elza Marta Ruža, Elīza 
Elizabete Bicāne, Lauris Veļičko, Elmārs Grigorovičs, Kris-
tīne Kalvāne, Edgars Karpenskis-Allažs, Linda Vigdorčika, 
Elīza Bukolovska, Anna Baula. — Bez lingvistiska satura.

UDK	 7.038(474.3)

Kopkataloga Id: 000881459 
Sārts : izstāde 20.05.2017.-27.05-2017., Raiņa 
un Aspazijas māja / Monta Andžejevska, Ilze 
Ance Kazaka, Laura Kļava, Liāna Mihailova. — 
[Latvija] : [izdevējs nav zināms], 2017. — 22, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

A n o t ā c i j a :  Jaunās mākslinieces piedāvā Aspazijas dzejas krāju-
ma „Sarkanās puķes” dzejoļu vizuālas interpretācijas, izmantojot dažā-
dus medijus — instalāciju, animāciju, video, objektus. Mākslinieces re-
flektē par Aspazijas trauksmainību, galējībām, romantisma estētiku, tā 
faktiski ir Aspazijas dzejas laboratorija, kurā tiek „uzšķērsti” Aspazijas 
dzejoļi „Žurkas”, „Acumirkļi”, „Pie tevis”, „Kā kapa zvanis”, „Dzelmē” un 
citi, meklējot personīgo un universālo Aspazijas poētikā. Mākslas dar-
bos tiek apspēlēti dzīvības un nāves cikla, sevis šaustīšanas, apsēstības 
un mīlestības motīvi, esamība spilgtu jūtu un emociju viesulī.
UDK	 7.038(474.3)(083.824)
	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000882976
Arnolda, Dana. Saprast mākslu : sešas tē-
mas / Dana Arnolda ; redaktore Marta Ābele ; 
tulkojums: Vilis Kasims. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 192 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — 
Bibliogrāfija: 187. lpp. un alfabētiskais rādī-

tājs: 188.-191. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: A Short Book About Art. — ISBN 
978-9934-0-6948-2 (brošēts).

UDK	 7.01
	 7.03

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

Kopkataloga Id: 000882775
Beļikovs, Aleksandrs. Daiļdārzs / Alek-
sandrs Beļikovs ; foto, skiču un vizualizāciju 
autori: Aleksandrs Beļikovs, Liena Gulbe, Sil-
vija Rubene. — Rīga : Vulpes, 2018. — 
240 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Papildināts 

izdevums no: Lināre, Gundega. Daiļdārzu avīze. Rīga : Lau-
ku Avīze, 2001. — ISBN 978-9934-19-434-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata apvieno pieredzi un praktiskās zināšanas 
daiļdārza veidošanā un kopšanā, kā arī sniedz būtisku ieskatu jaunā-
kajās dārza mākslas tendencēs, bagātinot 2001. gada izdoto „Lauku avī-

zes” tematisko pielikumu „Daiļdārzu avīze”. Grāmatas autori ir Latvijā 
pazīstami ainavu arhitekti — Gundega Lināre un Aleksandrs Beļikovs. 
Noderīgi padomi no pieredzējušiem ainavu arhitektiem palīdzēs ikvie-
nam, kuri kāro pēc skaista dārza.
UDK	 712.3
	 635.92

72 Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000881541
Rīgas Celtniecības koledža. Studentu zināt-
niski pētniecisko darbu konference „Arhi-
tektūra. Restaurācija. Būvniecība” (2017 : 
Rīga, Latvija). Arhitektūra. Restaurācija. Būv-
niecība : studentu zinātniski pētniecisko darbu 

konferences rakstu krājums / Rīgas Celtniecības kole-
dža. — Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2017.
2017. — 50 lpp. : ilustrācijas, plāni, tabulas ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācijas angļu valodā.

UDK	 72.025(474.3)(062)
	 69(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000882254
Horsta, Karīna. Sanatoriju arhitektūra Latvijā 
1918-1940 = Sanatorium Architecture in Latvia 
1918-1940 / Karīna Horsta ; redaktore Māra Ņi-
kitina ; tulkotāja Stella Pelše ; angļu valodas 
redaktore Kristiāna Ābele ; mākslinieks Rauls 

Liepiņš. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēs-
tures institūts : Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 
2018. — 256 lpp. : ilustrācijas, plāni, tabulas ; 24 cm. — Zi-
ņas par autori uz vāka atloka. — Bibliogrāfija: 218.-224. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs, rādītāji: 251.-256. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, ilustrāciju saraksts un kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-8721-2-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijas pamatā ir maģistra darbs. Karīnas 
Horstas pētījums veidots kā analītisks pārskats par Latvijas Republi-
kā starpkaru periodā uzceltajām un iekārtotajām sanatorijām, būtiski 
paplašinot priekšstatu par veselības aprūpes iestāžu arhitektūru šajā 
laikā starptautiskā kopainā. 20. gadsimta 20.-30. gadi Latvijas sana-
toriju vēsturē, kuras sākums saistāms ar 19. gadsimta 70. gadiem, bet 
beigas — ar 20. gadsimta 80. gadiem, rāda šī būvtipa attīstības augstā-
ko punktu, kad sanatorija sevi apliecina kā pārdomāts un stilā ieturēts 
arhitektūras objekts, kas organiski iekļaujas ainavā un apkārtējās ap-
būves ansamblī. Latvijas sanatoriju arhitektūrā nozīmīgu ieguldījumu 
tolaik devuši ievērojami arhitekti, piemēram, Ernests Štālbergs, Kārlis 
Bikše un Aleksandrs Klinklāvs. Sanatoriju ierīkošanas specifikas dēļ 
aplūkotie objekti atrodas galvenokārt ārpus Rīgas — lauku apvidos un 
kādreizējās kūrvietās visā Latvijas teritorijā.
UDK	 725.1:614.21(474.3)(091)

73 Tēlniecība

Kopkataloga Id: 000881187
Šmidkena, Silvija. Silvija Šmidkena. Vēl 
arvien… : izstādes katalogs = Silvija Šmid-
kena. And still, as ever… : exhibition catalo-
gue / izstādes kurators, redaktors, teksta 
autors Valentīns Petjko ; foto: Baiba Priedī-

te ; dizains: Elīna Locika ; tulkojums angļu valodā: Inga Ge-
džūne. — [Daugavpils] : Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs, [2017]. — 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 2017. 
gada 16. novembra līdz 2018. gada 14. janvārim. — Ziņas par 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881457
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881459
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882976
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882775
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881541
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882254
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881187
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mākslinieci: [3.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu va-
lodā. — ISBN 978-9934-535-54-3 (brošēts).

UDK	 738.071.1(474.3)(083.824)
	 738.071.1(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000881199
Gura, Una. Una Gura. Pumpunella : izstādes 
katalogs = exhibition catalogue / izstādes 
kurators, redaktors un teksta autors Valen-
tīns Petjko ; foto: Baiba Priedīte ; dizains: 
Elīna Locika ; tulkojums angļu valodā: Inga 

Gedžūne. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs, [2017]. — 19 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 
no 2017. gada 16. novembra līdz 2018. gada 14. janvārim. — 
Ziņas par mākslinieci: [1.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-53-6 (brošēts).

UDK	 738.071.1(474.346.1)(083.824)

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Kopkataloga Id: 000881449 
ZINA #3 : Hungarian Women Making Co-
mics / cover artist Petra Lilla Marjai ; editors: 
Petra Lilla Marjai, Anna Katalin Lovrity, Julcsi 
Lerch ; design: Julcsi Lerch. — Rīga : Popper 
Publishing, [2017]. — 43 nenumurētas lpp. : 

ilustrācijas ; 19 cm.
A n o t ā c i j a :  Apvienība ZINA piedalījās Rīgas zīnu festivālā un 

konkursā ieguva pirmo vietu. Balvā apvienība ZINA ieguva iespēju pub-
licēt šo izdevumu.
UDK	 741.52(439)
	 821.511.141-312.5:741
	 821.511.141-341

75 Glezniecība

Kopkataloga Id: 000881208
Starptautiskais glezniecības plenērs 
„Valdis Bušs” (1 : 2017 : Viļaka, Latvija). 
Valdis Bušs / kurators Māris Čačka ; redak-
tors Valentīns Petjko ; teksts: Māris Čačka, 
Bušu ģimene, Sergejs Maksimovičs, plenē-

ra dalībnieki ; foto: Dace Teilāne, Vineta Zeltkalne ; dizains: 
Elīna Locika ; tulkojums angļu valodā: Inga Gedžūne ; Dau-
gavpils Marka Rotko mākslas centrs. — [Daugavpils] : Dau-
gavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2017].

2017 : I [1.] starptautiskais glezniecības plenērs, 2017. 
gada 12.-25. jūlijs, Viļaka : plenēra katalogs = the 1st In-
ternational Painting Plein Air, July 12 to 25, 2017 : plein air 
catalogue. — 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-535-56-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Valdis Bušs dzimis 1924. gada 25. jūlijā Balvu rajo-
nā. Mākslinieks savas dzīves laikā vienmēr uzsvēra dzimtās saknes un 
piederību Latgalei, tāpēc ir būtiski īstenot mākslinieka vēlēšanos par 
viņa darbu pieejamību sabiedrībai Latgalē, kā arī celt godā gleznotā-
ja piemiņu un popularizēt mākslas procesus Latgales reģionā. Valdim 
Bušam veltītajā plenērā piedalījās seši mākslinieki: Francesco Poiana 
(Itālija), Jan Valik (Slovākija), Francisco Diaz Munoz (Spānija), Emőke 
Fábián (Ungārija/Rumānija), Giedre Riskute (Lietuva) un Guna Miller-
sone (Latvija). Mākslinieki ar savu veikumu godināja izcilā mākslinieka 
piemiņu un uzsāka Viļakas novada pašvaldības glezniecības darbu ko-
lekcijas veidošanu iespējamam nākotnes projektam, piemiņas vietai — 
Valda Buša mājai.
UDK	 75.038(083.824)

Kopkataloga Id: 000882888
Mogstads, Jons Arne. Iespējas skais-
tums = The Beauty of Chance : izstādes ka-
talogs / Jons Arne Mogstads ; izstādes ku-
rators Māris Čačka ; redaktors Valentīns 
Petjko ; teksts: Hege Charlotte Faber ; foto: 

Dag Nystuen, Thor Nielsen, Sjur Fedje ; dizains: Elīna Loci-
ka ; tulkojums latviešu valodā: Inga Gedžūne. — Daugav-
pils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2018]. — 34 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Izstāde Daugav-
pils Marka Rotko mākslas centrā no 2018. gada 2. februāra 
līdz 8. aprīlim. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-59-8 
(brošēts).

UDK	 75.071.1(481)(083.824)

Kopkataloga Id: 000882893
Starptautiskais glezniecības simpozijs 
„Mark Rothko” (13 : 2017 : Daugavpils, 
Latvija). Mark Rothko / simpozija kura-
tors Māris Čačka ; redaktors Valentīns Pet-
jko ; foto: Baiba Priedīte ; dizains: Elīna 

Locika ; tulkojums: Inga Gedžūne. — Daugavpils : Daugav-
pils Marka Rotko mākslas centrs, [2017].

2017 : starptautiskais glezniecības simpozijs, 2017. gada 
11.-22. septembris, Daugavpils = International Painting 
Symposium, September 11-22, 2017, Daugavpils : simpozi-
ja katalogs, — 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
Mākslinieki: Katarina Balunova (Slovākija), Bernier 
Carol (Kanāda), Teona Chanishvili (Gruzija), Ramūnas 
Čeponis (Lietuva), Graham Fletcher (Jaunzēlande), Edda 
Jachens (Vācija), Madara Neikena (Latvija), Evrim Özes-
kici (Turcija), Erling Stuart Rohde (Norvēģija), Anthony 
White (Austrālija/Francija). — Vāka ilustrācija: Madara 
Neikena „Kaut kur III” („Somewhere III”), 2017. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-
57-4 (brošēts).
UDK	 75.038(083.824)

Kopkataloga Id: 000882898
Čačka, Māris. Noteiktie un nenoteiktie 
dialogi = Definite and Indefinite Dialogu-
es : izstādes katalogs / Māris Čačka ; izstā-
des kuratore, teksts: Inga Šteimane ; re-
daktors Valentīns Petjko ; dizains: Elīna 

Locika ; foto: Baiba Priedīte ; tulkojums angļu valodā: Inga 
Gedžūne. — [Daugavpils] : Mākslu pedagogu apvienība, 
[2018]. — 17 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Iz-
stāde Mākslas stacijā „Dubulti” no 2018. gada 19. janvāra 
līdz 11. martam. — Teksts paralēli latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-8393-5-1 (brošēts).

UDK	 75/76.071.1(474.346.1)(083.824)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000881304
Svetlovs, Vladimirs. Rīgas līcis / Vladimirs 
Svetlovs, fotogrāfs, redaktors ; eseja: Kristīne 
Budže ; tulkotāja angļu valodā Ināra Cērpa ; 
grāmatu sērijas dizains: Aleksejs Muraško. — 
Rīga : Орбита, [2017]. — 92, [1] lpp. : ilustrāci-

jas ; 25 cm. — (Sērija „Publiskā telpa” = Series „Public Spa-
ce” ; III [3]). — Bibliogrāfija: 93. lpp. — Teksts paralēli 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881199
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881449
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881208
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882888
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882893
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882898
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881304
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latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8476-9-1 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļautas 2003. gadā sanatorijā „Rīgas līcis” 
uzņemtās fotogrāfijas.
UDK	 77.04(474.3)(084.12)
	 725.1:615.838(474.362.4)(091)

Kopkataloga Id: 000881311
Brašmane, Māra. Centrāltirgus / Māra Braš-
mane ; redaktori: Vladimirs Svetlovs, Anna 
Volkova ; tulkotāja latviešu valodā Zane Vol-
kinšteine ; eseja: Alise Tīfentāle ; grāmatu sēri-
jas dizains: Aleksejs Muraško. — Rīga : Орбита, 

[2017]. — 27 lpp., 68 nenumurētas lpp. : fotogrāfijas ; 
18 cm. — (Sērija „Publiskā telpa” = Series „Public space” ; II 
[2]). — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8476-8-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas vēsturiskas tirgus fotogrāfijas, 
kas radītas vairāku desmitu gadu laikā, aptverot savdabīgu tirgus vēs-
tures posmu. Māras Brašamanes lielākais talants ir spēja notvert un 
atklāt mūžīgi dinamisko Rīgas Centrāltirgu, fotogrāfējot gan tirgus ap-
meklētājus, gan tirgotājus.
UDK	 77-055.2(474.3)(084.12)
	 77.04(474.362.2)(084.12)

78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000881316
Jaunzems, Harijs. Mūžu mūžos būs dziesma 
II : veltījums Aizkraukles vīru korim „Stabu-
rags” 50 gadu darbības jubilejā / Harijs Jaun-
zems, Māra Batraga, Juris Vanags, Aivars 
Bite. — [Aizkraukle] : Aizkraukles Latviešu 

biedrība, 2017. — 105, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portre-
ti ; 31 cm. — ISBN 978-9934-19-272-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2007. gadā, sagaidot Aizkraukles vīru kora 40. ga-
dadienu, tika izdota pirmā grāmata „Mūžu mūžos būs dziesma”. Otrā 
grāmata ir veltīta kora 50 gadu darbības jubilejai un faktiski ir pirmās 
turpinājums. Arī šos 10 gadus koris ir dzīvojis savu dzīvi, nesis Aizkr-
aukles vārdu gan ārpus novada, gan ārpus Latvijas robežām, saglabājot 
un kopjot latviskās dziedāšanas tradīcijas.
UDK	 78:061(474.342)(091)

Kopkataloga Id: 000883114
Daugulis, Ēvalds. Džeza harmonija: teorijas 
un ieteikumi / Ēvalds Daugulis ; zinātniskie re-
cenzenti: Dr.art. Baiba Jaunslaviete, Dr.art. 
Andris Vecumnieks ; angļu valodas tekstu tul-
kotāja un redaktore Dr.philol. Ilze Oļehnoviča ; 

Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils Uni-
versitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2017. — 147 lpp. : 
notis, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 96.-99. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9984-14-823-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Džeza harmonija ir viena no mūzikas teorijas jomām, 
kurai latviešu muzikologi pagaidām pievērsuši samērā maz uzmanī-
bas. Muzikologa Ēvalda Dauguļa grāmata „Džeza harmonija: teorijas 
un ieteikumi” ir pirmā latviešu valodā uzrakstītā grāmata par džeza 
harmonijas teorijas apguvi. Grāmatā piedāvāts teorētiski vēsturisko 
problēmu apskats kontekstā ar inovāciju iztirzājumu un jaunākajām 
aktualitātēm starpdisciplinārā skatījumā, kas izpaužas kā daudzu sis-
temātiskās un vēsturiskās muzikoloģijas virzienu un jomu teorētisko 
un praktisko atziņu apkopojums.
UDK	 78.036.9:781.4

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000882726
Mazzālītis, Valentīns. Lielais liktenis / Valen-
tīns Mazzālītis, Ilgvars Forands ; redaktore 
Inta Ceļdoma ; mākslinieks Rihards Delvers ; 
foto: Gunārs Bernhards, Zigurds Mežavilks. — 
[Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, [2018]. — 78, 

[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — ISBN 978-
9934-8413-2-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veltīta pedagogam un šķēpa metēju trene-
rim Valentīnam Mazzālītim. Pirms daudziem gadiem „lielais liktenis” 
saveda kopā divus iesācējus — iesācēju treneri un iesācēju sportistu, 
lai kopīgā darbā izveidotos divas izcilības — nopelniem bagātais tre-
neris Valentīns Mazzālītis un olimpisko spēļu čempions šķēpa mešanā 
Jānis Lūsis. Valentīns Mazzālītis, būdams jau cienīgā vecumā, pēc balvas 
par mūža ieguldījumu sportā saņemšanas, sāka rakstīt savas atmiņas 
par aizvadītajiem dzīves gadiem, par šķēpa mešanas treniņa metodiku, 
par saviem daudzajiem audzēkņiem. Diemžēl grāmatu viņam pilnībā 
pabeigt neizdevās, tomēr uzrakstītais deva iespēju esošo materiālu sa-
kārtot tā, lai to varētu publicēt. Grāmatā ir audzēkņu un kolēģu atmiņas 
par Valentīnu Mazzālīti, par to, kā veidojās personība, savas nozares 
izcils speciālists, kā gūti nozīmīgi panākumi, vienlaikus paliekot cilvē-
ciski vienkāršam — savējam ģimenei, kolēģiem, draugiem, studentiem.
UDK	 796.433.2.071.43(474.3)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000880732
Sproge, Indra. awesome beetle’s colors : a ne-
arly impossible story guides You through the 
ABC’s from Awesome Beetles to Yellov Zebra / 
text, illustrations: Indra Sproge ; composer Re-
nars Kaupers ; edited by Sarah Bevel. — 

[Rīga] : Jaunciema osta, [2017]. — 47 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas, notis ; 30 cm. — ISBN 978-9934-19-397-2 (ie-
siets).

UDK	 811.111’351(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000881855
Znotiņa, Inga. Otrās baltu valodas apguvēju korpuss: iz-
veides metodoloģija un lietojuma iespējas : promocijas 
darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zi-
nātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē / Inga 
Znotiņa ; zinātniskā vadītāja Dr.philol. Ilze Auziņa ; Lie-
pājas Universitāte. — Liepāja : [izgatavotājs nav zināms], 
2017. — 213 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 150.-171. lp.

UDK	 811.17’243(043.2)
	 811.174’243(043.2)
	 811.172’243(043.2)

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000881701
Balode, Sarmīte. Kalnienas izloksnes vārdnī-
ca / Sarmīte Balode, Ilga Jansone ; recenzenti: 
Dr.philol. Ieva Ozola, Dr.philol. Lembits Vaba ; 
priekšvārda tulkotāja Kristīne Balode. — Rīga : 
LU Latviešu valodas institūts, 2017.

1. sējums. — 646 lpp. ; 25 cm. — Bibliogrāfija: [8.] lpp. — 
Teksts latviešu valodā, priekšvārds arī angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-742-90-8 (iesiets).

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881311
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881316
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883114
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882726
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000880732
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881855
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881701
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A n o t ā c i j a :  „Kalnienas izloksnes vārdnīca” ir relatīvi pilna tipa 
vienas izloksnes vārdnīca, kurā ietverta gan specifiski dialektālā lek-
sika, gan izloksnē un latviešu literārajā valodā kopīgie vārdi. Vārdnīcā 
iekļauts vairāk nekā 10000 šķirkļu, 3700 vārdu savienojumu un 3300 
frazeoloģismu.
UDK	 811.174’374.2’282(474.368)

Kopkataloga Id: 000881715
Balode, Sarmīte. Kalnienas izloksnes vārdnī-
ca / Sarmīte Balode, Ilga Jansone ; recenzenti: 
Dr.philol. Ieva Ozola, Dr.philol. Lembits 
Vaba. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 
2017.

2. sējums. — 719 lpp. ; 25 cm. — ISBN 978-9984-742-
91-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Kalnienas izloksnes vārdnīca” ir relatīvi pilna tipa 
vienas izloksnes vārdnīca, kurā ietverta gan specifiski dialektālā lek-
sika, gan izloksnē un latviešu literārajā valodā kopīgie vārdi. Vārdnīcā 
iekļauts vairāk nekā 10000 šķirkļu, 3700 vārdu savienojumu un 3300 
frazeoloģismu.
UDK	 811.174’374.2’282(474.368)

Kopkataloga Id: 000883027
Rungulis, Māris. Papagailis papardēs : 
burtu mežģi / Māris Rungulis ; mākslinieki: 
Valters Liberts Muzikants un Gundega Mu-
zikante ; redaktore Marika Taube. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 33 nenumurētas 

lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-6558-3 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata palīdzēs bērniem iepazīt burtus jautrā un 
aizraujošā veidā, mežģot mēli un priecējot acis. Katram alfabēta bur-
tam veltīta viena lappuse, kurā rakstnieka Māra Runguļa asprātīgos 
tekstus lieliski papildina draiskās Valtera Liberta Muzikanta un Gunde-
gas Muzikantes ilustrācijas.
UDK	 811.174’351(02.053.2)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000882013
Meress, Džonatans. Normana pasaule / Džo-
natans Meress ; no angļu valodas tulkojusi 
Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča ; 
[ilustrācijas] Donough O’Malley. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018].

Iespējama gāzes eksplozija. — 288 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Normana pasaule / Džonatans Meress ; 3. grā-
mata). — Oriģinālnosaukums: The World of Norm. May 
Produce Gas. — ISBN 978-9934-0-7289-5 (iesiets).
UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000882283
Mankāstere, Herieta. Izidora Mūna iet sko-
lā / Herieta Mankāstere, autore un ilustratore ; 
no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; re-
daktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 122, [6] lpp. : ilustrācijas ; 

19 cm. — (Izidora Mūna / Herieta Mankāstere ; 1). — Oriģi-
nālnosaukums: Isadora Moon Goes to School. — ISBN 978-
9934-0-7007-5 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000882334
Mankāstere, Herieta. Izidora Mūna dodas iz-
braukumā / Herieta Mankāstere, autore un 
ilustratore ; no angļu valodas tulkojusi Aija 
Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 107, [8] lpp. : 

ilustrācijas ; 19 cm. — (Izidora Mūna / Herieta Mankāste-
re ; 2). — Oriģinālnosaukums: Isadora Moon Goes Cam-
ping. — ISBN 978-9934-0-7006-8 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000882957
Valjamss, Deivids. Pusnakts Banda / Deivids 
Valjamss ; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu 
valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore 
Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
477, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālno-

saukums: The Midnight Gang. — ISBN 978-9934-0-7235-2 
(iesiets).

UDK	 821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000882007
Eskenss, Alens. Dzīve, kuru aprokam : ro-
māns / Alens Eskenss ; no angļu valodas tulko-
jis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka di-
zains ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 300, [2] lpp. ; 22 cm. — 

(Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: The 
Life We Bury. — ISBN 978-9934-0-7115-7 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000882095
Grišams, Džons. Advokāti : romāns / Džons 
Grišams ; no angļu valodas tulkojis Armīns 
Voit kāns ; redaktore Maruta Babule. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 399 lpp. ; 20 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģinālnosau-

kums: The Litigators. — ISBN 978-9934-0-7230-7 (bro-
šēts).

UDK	 821.111(73)-312.4

821.112.2 Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000881731
Hiders, Abbāss. Pļauka / Abbāss Hiders ; tul-
kotāja Silvija Ģibiete ; redaktore Linda Zulma-
ne ; mākslinieks Uwe Melichar. — Rīga : Harro 
von Hirschheydt apgāds, 2017. — 198 lpp. ; 
22 cm. — Ziņas par autoru uz grāmatas apvā-

ka. — Oriģinālnosaukums: Ohrfeige. — ISBN 978-9984-
9744-5-3 (iesiets).

UDK	 821.112.2-31

821.113.5 Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000881993
Nesbē, Jū. Slāpes : romāns / Jū Nesbē ; no nor-
vēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; redaktore 
Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 510, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes de-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881715
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883027
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882013
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882283
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882334
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882957
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882007
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882095
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881731
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881993
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tektīvu klubs). — Oriģinālnosaukums: Tørst. — ISBN 978-
9934-0-7309-0 (iesiets).

UDK	 821.113.5-312.4

821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000880862
Соловьев, Алексей. В пространстве време-
ни / Алексей Соловьев ; редактор, вступле-
ние: Фаина Осина ; оформление обложки: 
Марина Баркевич ; дизайн: Ирина Цыба. — 
Даугавпилс : Hronos, 2017. — 307 lpp. ; 20 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000881632
Kalvāne, Jekaterina. Полынь и мёд : стихо-
творения / Екатерина Калване ; предисло-
вие Иван Рыбаков. — Резекне : [Jekaterina 
Kalvāne], 2017. — 351 lpp. : portreti ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-19-409-2 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1(474.3)	

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000881613
Sīmane, Ieva. Svētlaimes medniece : romāns / 
Ieva Sīmane ; priekšvārds: Arturs Šulcs ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Linda Stau-
ža. — Rīga : Kontinents, [2018]. — 261, [2] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9984-35-893-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romantiskas jūtas mēdz uzplaukt visnegaidītākajos 
brīžos. Viens zibsnis, un tu jau esi tam gatava. Īss prāta aprēķins — vai 
ļauties? Tad tikpat īsa atbilde — jā! Labāk nožēlot izdarīto, bet vēl labāk 
nenožēlot neko. Dzīve mēdz pārsteigt visnegaidītākajā veidā. Grāmatas 
varone Eva ir romantiska būtne, pašizziņas alku un vienlaikus nedrošī-
bas savažota. Izaicinājums un iekāre viņu nebiedē. Viņa pati izvēlas, cik 
tālu iet un cik dziļi sevi iepazīt. Situācijas ievelk Evu svētlaimes tīklos.
UDK	 821.174-993

Kopkataloga Id: 000881861
Zusta, Zane. Ucipuci domā ārpus kastes / 
Zane Zusta ; literārā redaktore Ingmāra Ba-
lode ; ilustratore Evija Timma-Novika. — 
[Rīga] : Ucipuci izdevniecība, [2017]. — 
45 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm + Ucipuci 

rotaļlieta. — ISBN 978-9934-19-343-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  „Ucipuci domā ārpus kastes” ir grāmata pirmsskolas 

un sākumskolas vecuma bērniem. Grāmata stāsta par rotaļu pūcīti Uci-
puci un ir grāmatas „Ucipuci meklē mājas” turpinājums. Šoreiz pūcītes 
piedzīvotie notikumi norisinās mājās, jo Ucipuci ir laimīgi atgriezusies 
pie sava drauga — puisēna Kriša. Ucipuci no rīta paliek viena mājās 
un netīšām iekrīt milzīgā kartona kastē. Tajā piedzīvotais viņai māca 
par to, kā mainīt domāšanu, ja nav iespējams mainīt apstākļus, spēt 
fantazēt, nebaidīties, pārvarēt bailes no nezināmā un visbeidzot — kā 
domāt ārpus kastes. Grāmatas beigās ir Ucipuci Zinības, kurās tiek no-
stiprināta bērnu izpratne par to, ka uz lietām var palūkoties no dažā-
diem skatu punktiem.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000881926
Stupāne, Lolita. Raganu meitēns Vičnella / 
Lolita Stupāne ; zīmēja Antoņina Jevdokimo-
va. — [Rīga] : Baltic Advertising Group, 2017. — 
24 lpp., 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — ISBN 978-9934-19-341-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lolita Stupāne atzīst, ka mazo lasītāju vēlme iepazīt 
viņas rakstīto dzejoļu pasauli iepriecina un mudina darboties. Ragana 

Vičnella mūs visus iepazīstina ar sev svarīgajām lietām, vietām, notiku-
miem 36 lappušu garumā. Grāmatai pievienotas arī krāsojamās lapas.
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000881999
Račko, Karīna. Debesis pelnos / Karīna Rač-
ko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redak-
tore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 525, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
0-7444-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  K. Račko romānā žurnālistikas studente Vanesa Grī-
nerte, izlauzusies no lauku nabadzības, apņēmīgi cīnās par savu vietu 
zem saules, piestrādā par oficianti Vecrīgas kafejnīcā un klusībā naivi 
sapņo par mīlestību, kas nogāž no kājām un satricina dzīvi pašos tās 
pamatos. Ir vīrieši, kuriem nav iespējams pateikt „nē” — šo mācību 
agrāk vai vēlāk apgūst gandrīz ikviena sieviete. Ciniskais, velnišķīgi 
pievilcīgais starptautiskā viesnīcu tīkla magnāts Stefans Bergs uzskata, 
ka monogāmija ir pretdabiska — viņu interesē tikai brīvās attiecības, 
sekss bez emocionālas tuvības. Lai arī Stefans nojauš, ka Vanesas vie-
doklis un prioritātes atšķiras, fiziskā vilkme starp abiem ir pārāk in-
tensīva un vīrietis nespēj pretoties kārdinājumam ievilkt meiteni gultā. 
Mostoties jūtām, Vanesa un Stefans ir spiesti pārvērtēt visu, kam viņi 
iepriekš ticējuši, taču ugunīgu kaislību un intrigu mutuļos tuvībā rastās 
debesis draud pārvērsties pelnos.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000882036
Kļavis, Aivars. Melnais akmens : romāns jau-
niešiem / Aivars Kļavis ; Emīla Mozgas ilustrā-
cijas ; vāka mākslinieks Toms Lūsis ; Ievas Čīkas 
autora foto ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 287 lpp. : ilustrācijas, 

portrets ; 20 cm. — (Ceļš uz nezināmo zemi (triloģija) / Ai-
vars Kļavis ; Pirmā grāmata). — ISBN 978-9934-0-7276-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieks A. Kļavis uzrakstījis romānu pusaudžiem 
par pirmbaltiem un senvēsturi. Par to, kā mūsu tālie senči nonāca līdz 
Baltijas jūrai. Patiesībā tas bija viens no lielākajiem, pārsteidzošāka-
jiem, mīklainākajiem, noteikti arī traģiskākajiem notikumiem cilvēces 
vēsturē. Turklāt toreiz, kad cilvēku vidējais vecums bija ap 30 gadu, mil-
zu loma notiekošajā bija gados jauniem un pat ļoti jauniem cilvēkiem. 
Visticamāk, tieši viņiem nereti vajadzēja uzņemties atbildību ne tikai 
par savu ģimeni, bet arī dzimtu vai pat visu cilti. Lai gan tiešu rakstisku 
liecību par tā laika notikumiem nav, pateicoties arheoloģijai un citām 
ar vēsturi saistītām zinātnēm, ir pietiekami daudz materiālu, lai mēs 
varētu iztēloties, kā tas notika. Cik sarežģīts bija šis ceļš un kā tas at-
saucas mūsdienās.
UDK	 821.174-93-3

Kopkataloga Id: 000882199
Sakalaurs, Pēteris. Divrindu mistri : (kaut kas 
no šodienas raibās dzīvītes) / Pēteris Saka-
laurs. — [Skrīveri] : Pēteris Sakalaurs, 2018. — 
161 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8683-2-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  P. Sakalaurs grāmatā visus izteikumus un domas sa-
grupējis četrās sadaļās. Pirmajā sadaļā augstās ticības lietas — Dievs, 
Jēzus Kristus, Baznīca un ticība. Otrajā sadaļa vēsta par darbu, dzīvi, 
cīņām un sadzīvi. Trešā sadaļa — par mieru, karu, politiku un valsti. Un 
ceturtā sadaļa — par mīlestību, naidu, gudrību un ģimeni. Divrindes 
iedzīvina pirms simt gadiem aktuālo stilu humoristiskajam skatam uz 
ikdienas parādībām.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000882275
Avotiņa, Daina. Tāds laimīgs cilvēks : romāns / 
Daina Avotiņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; re-
daktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 237, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
0-7385-4 (iesiets).

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000880862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881632
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881613
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881861
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881926
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A n o t ā c i j a :  Par šī romāna prototipu var uzskatīt nevis kāda vie-
na cilvēka dzīvesstāstu, bet gan 1973. gadā izdevniecībā „Liesma” izdoto 
D. Avotiņas garstāstu „Zuze”. Kāds būs Zuzes mūžs? Vai viņai izdosies 
saglabāt savus sapņu ziedus vai arī tos nāksies upurēt ikdienībai un 
citu laimei? Un kas īsti Zuzei vajadzīgs pašas laimei? Savu jauno romā-
nu Daina Avotiņa veltījusi savas audžumātes piemiņai, tāpēc tajā ieska-
nas īpaši emocionālas — gan liriskas, gan skarbas — notis. Emocionālo 
iespaidu papildina romāna neparastā kompozīcija: Zuzes dzīvesstāsts 
lasītājam tiek sniegts, vērojot gan ar „garāmgājējas”, gan ar pašas Zuzes 
acīm.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000882972
Rūmnieks, Valdis. Starp Mežaparku un Mur-
jāņiem : atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvoju-
mi, 1951-1980 / Valdis Rūmnieks ; mākslinieks 
Aigars Truhins ; redaktore Daina Randare. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 176 lpp. : ilustrā-

cijas, portreti ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-7376-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Kā žurnāla „Dadzis” redakcijā nokļuva dzīvs āzis? Ar 

kādu automašīnu brauca Vilis Lācis? Kā akadēmiķis Jānis Kalniņš spē-
lēja atomkaru? Kādi niķi piemita Jānim Sudrabkalnam? Kā literārā vidē 
audzis palaidnis kļuva par ievērojamu rakstnieku? Atbildes uz šiem un 
citiem jautājumiem, kā arī draiskulīgus un nopietnus stāstus par 20. 
gadsimta 50.-70. gadu rakstniekiem, māksliniekiem un citām kultūras 
personībām savā autobiogrāfijā „Starp Mežaparku un Murjāņiem” pie-
dāvā pazīstamais rakstnieks Valdis Rūmnieks. Grāmatā autors iemūži-
nājis atmiņas gan par bērnību, kas aizritējusi radošu cilvēku sabiedrī-
bā, gan par studiju un pirmajiem patstāvīgā darba gadiem.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000883125
Rinkeviča, Rudīte. Rīga — Latvija — Eiropa 
mūsdienu latviešu bērnu prozā : zinātniskā 
monogrāfija / Rudīte Rinkeviča ; recenzenti: 
Dr.philol. Inguna Daukste-Silasproģe, Dr.philol. 
Ilze Stikāne, Mg.philol. Sandra Okuņeva ; literā-

rā redaktore Jana Butāne-Zarjuta ; tulkotāja Sandra Meško-
va ; vāka dizains: Solvita Kukle. — Daugavpils : Daugavpils 
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule” sadarbībā ar 
apgādu „Mansards”, 2017. — 170 lpp., 12 nenumurētas lpp. 
ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. — (Letonika (Daugavpils Uni-
versitāte)). — Bibliogrāfija: 119.-122. lpp. un personu rādī-
tājs: 163.-170. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-820-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijas autore Rudīte Rinkeviča pētījumā pie-
teikusi aktuālu un ļoti nepieciešamu tēmu — aplūkot noteiktas tema-
tiskas ievirzes (Rīga — Latvija — Eiropa) bērnu literatūras segmentu. 
Rudīte Rinkeviča pētījumā analizē un raksturo XXI gadsimta latviešu 
bērnu literatūras ievērojamāko autoru literārās pasakas, fantāzijas grā-
matas un stāstus. R. Rinkevičas pētījums Rīga — Latvija — Eiropa mūs-
dienu latviešu bērnu prozā būs noderīgs jaunākās latviešu literatūras 
procesu izziņā un situācijas izvērtējumā.
UDK	 821.174-93.09
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Kopkataloga Id: 000881306 
Brocēni : fotogrāmata, 2017 / māksliniece Es-
tere Terēze Valtere ; projekta vadītāja Inta Šva-
ža. — Brocēni : Biedrība „Mantinieki”, 2017. — 
102 lpp. : fotogrāfijas ; 26 cm. — ISBN 
978-9934-19-338-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Brocēni — pilsēta kopš 1992. gada. Pilsēta pa vidu — 
pusceļā — starp Rīgu un Liepāju. Šajā foto grāmatā redzami Brocēni, 

kādi tie tikko bija. Laiks iet, un šodiena kļūst par vakardienu, par vēs-
turi. Fotogrāfijas iemūžinājuši dažāda vecuma un pieredzes fotogrāfi. 
Foto grāmata tapusi no konkursam iesūtītajiem darbiem laikā no 2016. 
gada rudens līdz 2017. gada vasarai. Grāmata ir gabaliņš no Brocēnu 
mirkļiem, kurus paturēt atmiņā nākotnei.
UDK	 908(474.32)(084.12)

Kopkataloga Id: 000882985
Papsujevičs, Oļegs. Dagdas novads gadsimtu 
ceļos: notikumi un ļaudis / Oļegs Papsujevičs, 
Jānis Pokulis ; zinātniskais redaktors Dr.hist. 
Henrihs Soms ; recenzenti: Dr.hist. Irēna Sale-
niece, Dr.theol. Juris Zarāns, Dr.philol. Oksana 

Kovzele ; literārā redaktore Jana Butāne-Zarjuta ; māksli-
niece Andra Liepiņa. — Daugavpils : Daugavpils Universi-
tātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2017. — 598 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 21 cm. — (Mana Universitāte). — Ziņas 
par autoriem: 593.-595. lpp. — Bibliogrāfija: 435.-499. lpp. 
un personu rādītājs: 501.-592. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums angļu un krievu valodā. — ISBN 978-
9984-14-825-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā hronoloģiskā secībā apkopoti svarīgākie un 
spilgtākie notikumi novada vēsturē no senajiem laikiem līdz mūsdie-
nām. Minētas apmēram 2100 ievērojamas personas, kā arī mazāk zinā-
mi talantīgi un krietni darba darītāji, kuru dzīve un darbība saistīta ar 
Dagdas novadu. Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam, novadpēt-
niekiem, studentiem un skolu jaunatnei sava novada izzināšanā.
UDK	 908(474.386)
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Kopkataloga Id: 000881982 
Latvijas valstij un diplomātijai topot : no 19. 
gadsimta vidus līdz tautas pašnoteikšanās tie-
sību īstenošanai 1918. gada 18. novembrī = The 
State of Latvia and its diplomacy in the ma-
king : from the mid-1800s to the excercise of 

people’s self-determination on 18 November 1918 / teksts: 
Silvija Križevica, Natālija Dzene, Aija Gūtmane, Inta Mazu-
re, Valdis Rūsiņš, Iveta Šķinķe ; tulkojums: Sarmīte Lietu-
viete ; dizains: Dārta Hofmane. — Rīga : Latvijas Republi-
kas Ārlietu ministrija, [2018]. — 69 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 57. lpp. un 
personu rādītājs: 60.-64. lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Latvijas diplomātijas un ārlietu dienesta veidošana, 
tāpat kā arī Latvijas valsts tapšana, notika ilglaicīgā darbā, reizēm ļoti 
sarežģītā, ne vienmēr taisnā un vieglā ceļā. Tas bija apņēmīgu, gudru un 
aizrautīgu cilvēku izsapņots un īstenots mērķis. Par šiem diviem sav-
starpēji saistītajiem procesiem un personībām ceļā uz Latvijas valsts 
proklamēšanu stāsta izdevums „Latvijas valstij un diplomātijai topot. 
No 19. gs. vidus līdz tautas pašnoteikšanās tiesību īstenošanai 1918. 
gada 18. novembrī”. Grāmata ir latviešu un angļu valodā un paredzēta 
visplašākajam lasītāju lokam, arī ārvalstu vēstniekiem, goda konsuliem 
un kolēģiem pārstāvniecībās.
UDK	 94(474.3)”1914/1918”
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