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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. 
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000882581
Liukasa, Linda. Sveika, Rūbij! / teksts un 
ilustrācijas: Linda Liukasa ; redaktori: Linda 
Vītuma, Raimonds Simanovskis, literārā re-
daktore Oļesja Burkevica ; no angļu valodas 
tulkojusi Aija Biezaite. — [Jaunsvirlauka, Jel-

gavas novads] : droši un koši, [2018]. 
Ekspedīcija internetā. — 104 lpp. : ilustrācijas ; 

25 cm. — Ziņas par autori: 104. lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Hello Ruby. Expedition to the Internet. — ISBN 
978-9934-8565-4-9 (iesiets).
UDK	 004.738.5(02.053.2)

005 Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000884239
Sviķis, Armands. MATRIC tīklojums : oriģināls 
biznesa pārvaldības modelis / Armands Sviķis ; 
Romana Vitkovska karikatūras ; Aigara Truhina 
vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 142, [2] lpp. : ilustrāci-

jas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-7354-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  MATRIC tīklojums ir oriģināls biznesa pārvaldības 
modelis, kas, pareizi pielietots, nodrošina uzņēmuma efektīvu darbību. 
Tas ļauj soli pa solim caurskatīt jebkuras organizācijas darbību, identi-
ficēt problēmu cēloņus un novērst kļūmes, akcentējot trīs svarīgākos 
elementus — stratēģiju, procesus un resursus. Šī grāmata — unikāls 
teorijas, personiskās pieredzes un humora sakausējums — noderēs 
ikvienam, kurš apmaldījies uzņēmuma pārvaldībā, vēlas sākt darbību 
šajā jomā, atrisināt kādu citu sasāpējušu jautājumu vai vienkārši pār-
liecināties, ka pareizi dara pareizās lietas. MATRIC tīklojums ir pietie-
kams pamats, lai pieņemtie lēmumi būtu nekļūdīgi vai vismaz nebūtu 
muļķīgi, turklāt ne tikai biznesā, bet arī personīgajā dzīvē.
UDK	 005.5
	 658

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000884290
Labirintu spēles / no angļu valodas tulkojusi 
Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 48 lpp., 12 nenumu-
rētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Mega Mazes. — ISBN 978-

9934-0-7318-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Vairāk nekā 1000 uzlīmju un izņemamas detaļas ro-

taļlietu darināšanai.
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000884895
Troļļi : krāso ar ūdeni! / DreamWorks. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 8 nenu-
murētas lp. : ilustrācijas ; 28 cm. — „Tev vajag 
tikai ūdeni un otu”—Uz vāka. — Oriģinālno-
saukums: Trolls Water Colouring. — ISBN 

978-9934-16-480-4 (brošēts).
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Kopkataloga Id: 000883728
Račs, Andris. Mana dzīves karte : kā apgūt as-
troloģiju / Andris Račs ; atbildīgā redaktore 
Alīna Melngaile ; māksliniece Daina Vīķele. — 
Rīga : Jumava, [2017]. — 462, [1] lpp. : ilustrāci-
jas, tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-140-0 

(iesiets).
A n o t ā c i j a :  Grāmatas autors Andris Račs ir zināms kā astropsi-

hologs ar 20 gadu pieredzi, privāti praktizējošs astrologs, astroloģijas 
skolas vadītājs, pirmais Latvijas Astrologu asociācijas prezidents un 
Latvijas Astrologu asociācijas sertifikācijas komisijas eksperts. Autors 
saka, ka ir pateicīgs savai skolotājai Annai Levickai par to, ka viņa ie-
veda šajā brīnišķīgajā Gaismā, kurā viss top arvien skaidrāk un skaid-
rāk redzams. Lai palīdzētu ikvienam, kas gatavojas iet pa šo Zināšanu 
Ceļu, lai apgūtu astroloģiju, ir tapusi šī grāmata. Tajā Andris Račs būs 
kā pavadonis, kas palīdzēs virzīties uz mērķi — atklāt Patieso Realitāti. 
Grāmatas mērķis ir iemācīt pēc iespējas ātri atpazīt galveno dzimšanas 
kartē un „iedot rīku”, kā to pareizi iztulkot. Ko nozīmē pareizi? Tas nozī-
mē, ka iespējams atšķirt svarīgo no mazāk svarīgā.
UDK	 133.52

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882581
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884239
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884290
ttps://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884895
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883728
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Kopkataloga Id: 000883762
Friks, Tims. Dziļā atmošanās : atmosties garī-
gi, aptver, ka viss ir vienots, un novērtē savu 
individualitāti / Tims Friks ; no angļu valodas 
tulkojis Normunds Pukjans ; atbildīgā redak-
tore Marija Leščinska ; literārā redaktore Ilze 

Fogele. — Rīga : Jumava, [2017]. — 181, [2] lpp. ; 18 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Deep Awake: Wake up to Oneness and 
Celebrate Your Individualty. — ISBN 978-9934-20-193-6 
(brošēts).

UDK	 130.12
	 159.923.2
	 2-584

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000882866
Hačatrjana, Liena. Komplekso problēmu risi-
nāšanas prasmju saistība ar kognitīvajām spē-
jam un vadības funkcijām skolēniem 16-19 
gadu vecumā : promocijas darba kopsavilkums 
doktora grāda iegūšanai psiholoģijas nozarē, 

apakšnozare: vispārīgā psiholoģija / Liena Hačatrjana ; 
darba zinātniskā vadītāja Dr.psych. Malgožata Raščevska ; 
darba recenzenti: Dr.psych. Aleksandrs Koļesovs, Dr.psych. 
Anita Pipere, Dr. Gražina Gintilienė ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = Relations-
hip Among Complex Problem Solving Skills, Cognitive Abi-
lities and Executive Functions in 16 to 19 Year Old Students : 
summary of doctoral thesis submitted for the degree of 
Doctor of Psychology, subfield of general psychology / Lie-
na Hačatrjana ; supervisor Dr.psych. Malgožata Raščevska ; 
reviewers: Dr.psych. Aleksandrs Koļesovs, Dr.psych. Anita 
Pipere, Dr. Gražina Gintilienė ; University of Latvia. Faculty 
of Pedagogy, Arts and Psychology. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2017. — 51 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-
51. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās.

UDK	 159.955(043)
	 159.923(043)

Kopkataloga Id: 000882872
Hačatrjana, Liena. Komplekso problēmu risināšanas 
prasmju saistība ar kognitīvajām spējām un vadības funk-
cijām skolēniem 16-19 gadu vecumā : promocijas darbs 
psiholoģijas doktora grāda iegūšanai psiholoģijas zinātņu 
nozarē, vispārīgās psiholoģijas apakšnozarē / Liena Ha-
čatrjana ; darba zinātniskā vadītāja Dr.psych. Malgožata 
Raščevska ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2017. — 114 lp. : ilustrācijas, shēma, tabulas ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 95.-102. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā.

UDK	 159.955(043)
	 159.923(043)
	 159.955(043.3)
	 159.953(043.3)

Kopkataloga Id: 000882897
Plauča, Ilze. Ruminācijas, vadības funkciju un 
piedošanas saistība ar depresijas simptomu iz-
teiktību : promocijas darba kopsavilkums dok-
tora grāda iegūšanai psiholoģijas nozarē, 
apakšnozare: klīniskā psiholoģija / Ilze Plau-

ča ; darba zinātniskā vadītāja Dr.psych. Sandra B. Sebre ; 
darba recenzenti: Dr.psych. Baiba Martinsone, Dr.psych. 
Jeļena Koļesņikova, Ph.D. Kirsti Akkermann ; Latvijas Uni-
versitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = 
The Association Between Rumination, Executive Func-
tions, Forgiveness and Severity of Depressive Symptoms : 
summary of Doctoral Dissertion submitted for the degree 
of Doctor of Psychology, subfield of clinical psychology / 
Ilze Plauča ; supervisor Ph.D. Sandra B. Sebre ; reviewers: 
Dr.psych. Baiba Martinsone, Dr.psych. Jeļena Koļesņikova, 
Ph.D. Kirsti Akkermann ; University of Latvia. Faculty of 
Education, Psychology and Art. — Rīga : Latvijas Universi-
tāte, 2017. — 59 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-
59. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās.

UDK	 159.98:61(043)

Kopkataloga Id: 000882928
Plauča, Ilze. Ruminācijas, vadības funkciju un piedoša-
nas saistība ar depresijas simptomu izteiktību : promoci-
jas darbs psiholoģijas doktora grāda iegūšanai psiholoģi-
jas zinātņu nozarē, klīniskās psiholoģijas apakšnozarē / 
Ilze Plauča ; darba zinātniskā vadītāja Dr.psych. Sandra 
B. Sebre ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2017. — 116 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
80.-106. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 159.98:61(043)

Kopkataloga Id: 000885147
Elrods, Hels. Brīnumu rīts : ne pārāk acīmre-
dzamais noslēpums, kas garantē tavas dzīves 
pārveidošanu pirms pulksten 8 no rīta / Hels 
Elrods ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Lau-
durga ; mākslinieks Uldis Baltutis ; redaktore 

Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots, [2018]. — 229, [1] lpp. ; 
22 cm. — Ziņas par autoru: 227.-228. lpp. — Oriģinālnosau-
kums: The Miracle Morning: the not-so-obvious secret 
guaranteed to transform your life before 8 AM. — ISBN 
978-9934-534-68-3 (iesiets).

UDK	 159.923.2

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000883327
Bahá’u’lláh. Apslēptie vārdi / Bahá’u’lláh ; tul-
kojis Shoghi Effendi ar dažu angļu draugu palī-
dzību. — Rīga : Rīgas Bahai ticības draudze, 
2017. — 40 lpp. ; 15 cm. — Tulkots no: The hid-
den words.

UDK	 286

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883762
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882866
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882872
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882897
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882928
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885147
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883327
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Kopkataloga Id: 000883343
Šmidhens, Eduards Vilhelms. Renču cilts / 
Eduards Vilhelms Šmidhens (Šmidtchens) ; sa-
kārtojis Juris Šironovs. — Talsi : Aleksandra 
Pelēča lasītava, 2017. — 98 lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-

513-29-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Katram cilvēkam pienāk gadi, kad gribas atcerēties 

savas dzīves nostaigātos ceļus, padarītos darbus, vienkārši atcerēties 
radus un reizēm dalīties savās pārdomās par dzīvi, ko esi pareizi vai 
nepareizi izdarījis, un reizēm nonāc pie secinājuma, ka pats jau to dzī-
ves ceļu izvēlējies, pats esi savas laimes kalējs. Grāmatas autors savās 
atmiņās ir tiešs un stāsta patiesību.
UDK	 274.5-725(474.3)
	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000883864
Strode, Raimonda. Sirdsmieru meklējot : svē-
to lūgšanas / sastādītāja Raimonda Strode ; at-
bildīgā redaktore Kristīne Saukuma ; priekš-
vārds: Dr.theol. Pauls Kļaviņš. — Papildināts 
izdevums. — Rīga : Jumava, [2018]. — 125, 

[2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-173-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Lūdzoties par tiem, kas tuvi un mīļi, cilvēka sirds 

runā ar mīlestības vārdiem. Taču no sirds lūdzoties par tāliem un sve-
šiem, sirds atveras tādai mīlestībai, kuras brīnumainais spēks nepazīst 
robežas. Lūgšanas nozīmīgumu atzinuši arī Svētie. Viņu lūgšanās at-
radīsim vārdus, kas uzrunā mūsu sirdis, ļauj dziļāk iepazīt un saprast 
sevi, iedrošina izteikt savas problēmas, cerības un pateicības, palīdz ra-
dīt katram savu lūgšanu. Sirdsmieru meklējot, saņemiet nepieciešamo 
uzmundrinājumu, atbalstu un mierinājumu. Grāmatā izmantoti mate-
riāli no izdevuma „Mieram tuvu”, Narekas Grigora „Žēlabu grāmatas” 
un Vatikāna arhīva.
UDK	 27-534.35

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 000884209
The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs / 
edited by Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis, 
Diāna Potjomkina ; scientific reviewers: Daina 
Bleiere, Andres Kasekamp ; cover design: Līga 
Rozentāle ; translations from Latvian: Ingmārs 

Bisenieks, Alise Krapāne, Diāna Strausa. — [Rīga] : Latvian 
Institute of International Affairs, [2017].

Activities and Personalities. — 286, [1] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, karte, portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoriem: 
281.-284. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Oriģināl-
nosaukums: Latvijas Ārlietu simtgade. Darbi un personī-
bas. — ISBN 978-9934-567-15-5 (brošēts).
UDK	 327(474.3)”19/20”(091)

Kopkataloga Id: 000884212
Latvian Foreign and Security Policy : yearbo-
ok / editors: Andris Sprūds, Ilvija Bruģe ; fo-
reword by Andris Sprūds ; address by Edgars 
Rinkēvičs ; translation from Latvian: Ingmārs 
Bisenieks ; English language editor Līvija Us-

kale ; cover design: Kristīne Plūksna-Zvagule. — Rīga : Lat-
vijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar izdevniecību „Zināt-
ne”, 2018.

2018. — 246, [1] lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. — 
Ziņas par autoriem: 242.-[247.] lpp. — Autori: Māris An-
džāns, Kristiāns Andžāns, Aldis Austers, Reinis Āboltiņš, 
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Sintija Broka, Ilvija 
Bruģe, Kārlis Bukovskis, Alina Clay, Lolita Čigāne, Mār-
tiņš Daugulis, Justīne Elferte, Ilze Garoza, Ojārs Ēriks 
Kalniņš, Andis Kudors, Imants Lieģis, Žaneta Ozoliņa, 
Gunta Pastore, Diāna Potjomkina, Uģis Romanovs, Ojārs 
Skudra. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Oriģinālnosau-
kums: Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata. 
2018. — ISBN 978-9934-567-14-8 (brošēts).
UDK	 327(474.3)”20”(082)

Kopkataloga Id: 000884216
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrā-
mata / redaktori: Andris Sprūds, Ilvija Bruģe ; 
ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs ; tulkojumi no 
angļu valodas: Santa Pelše ; latviešu valodas 
redaktore: Līga Elizabete Balode ; vāka di-

zains: Kristīne Plūksna-Zvagule. — Rīga : Latvijas Ārpoliti-
kas institūts sadarbībā ar izdevniecību „Zinātne”, 2018.

2018. — 246, [1] lpp. : diagrammas, tabulas ; 25 cm. — 
Ziņas par autoriem: 242.-[247.] lpp. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — ISBN 978-9934-567-13-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Publikācijas „Latvijas ārējā un drošības politika. Ga-
dagrāmata 2018” mērķis ir veicināt izpratni par valsts ārējo un drošības 
politiku aizvadītajā gadā, kā arī apzināt iespējas un izaicinājumus, kas 
Latviju sagaida 2018. gadā. 2017. gads Latvijai nesis būtiskus uzlaboju-
mus drošības situācijā un vienlaikus arī jaunus starptautiskus un reģio-
nālus pārbaudījumus. Arī 2018. gads solās būt dinamisks un iespēju un 
izaicinājumu pilns. Tāpēc Latvijai būs jāizdara drosmīgas izvēles ārējās 
un drošības politikas jautājumos.
UDK	 327(474.3)”20”(082)

329 Politiskās partijas un kustības

Kopkataloga Id: 000882518
Ruff, Philip. A Towering Flame : the life & 
times of „Peter the Painter” / Philip Ruff ; in-
troduction to the English language edition 
Mike Collier. — Revised and updated edi-
tion. — Rīga : Dienas Grāmata, 2018. — 349, 

[1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 
978-9934-546-56-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis ir pētījums par mazzināmu mūsu vēstures lappu-
si — latviešu anarhistiem un dažādu it kā nesaistītu notikumu brīžiem 
dīvainajām kopsakarībām, kas lielā mērā noteica 19. gs. beigu un 20. 
gs. sākuma situāciju gan Latvijā, gan Eiropā. Par šo darbu jāpateicas ne 
tikai autora pētnieka dzinulim, bet arī daudziem cilvēkiem Latvijā un 
pasaulē, kuri kopš 80. gadu beigām palīdzēja „dzīt pēdas” vienam no 
slavenākajiem gadsimta sākuma Londonas biediem — Pēterim Mālde-
rim. 1910. gada Haundsdičas asinspirti — tā literatūrā mēdz dēvēt mē-
ģinājumu aplaupīt Herisa juvelierveikalu Londonas Īstendā, joprojām 
uzskata par Lielbritānijas vēsturē visnepatīkamāko lietu, kas saistīta 
ar policistu bojāeju. Galvenie vaininieki, tā sauktie latviešu anarhisti, 
iekļuvuši Īstendas folklorā arī ar citu gadījumu, kad viņi policistu ap-
lenktā Sidnijstrītas namā stundām ilgi spēja turēties pretī milzīgam 
pārspēkam. Divi aplenktie gāja bojā, bet neviens tā arī netika skaidrībā 
par noslēpumaino vīru, kuru uzskatīja par īsteno bandas vadoni un ku-
ram šīs kaujas laikā varbūt izdevās izbēgt. Anglijā viņu pazina kā Pēteri 
Mālderi jeb Peter the Painter.
UDK	 329.285(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883343
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883864
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884212
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884216
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882518
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331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 000883366
Dyussembekova, Gulsara. Valsts kontroles 
sistēmas programmu efektivitātes novērtē-
jums: principi un metodiskās pieejas : promo-
cijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora 
(Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai = Efficien-

cy Evaluation of Programs in the State Controlling System: 
Principles and Methodological Approaches : summary of 
the Doctoral Thesis for the scientific degree Dr.oec (Ph.D) = 
Оценка эффективности программ в системе государ-
ственного контроллинга: принципы и методические 
подходы : афтореферат докторской диссертации на со-
искание ученой степени доктора экономики (dr.oec) / 
Gulsara Dyussembekova ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Galina 
Reshina ; zinātniskais konsultants Tatyana Pritvorova ; re-
cenzenti: Dr.oec. Valērijs Praude, Dr.oec. Lūcija Kavale, PhD 
Juraj Nemec ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. — Riga : 
Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2018. — 176 lpp. : ilustrā-
cijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. — 
ISBN 978-9984-47-154-9 (brošēts).

UDK	 331(574)(043)
	 332(574)(043)
	 35.072.2(574)(043)

Kopkataloga Id: 000883370
Dyussembekova, Gulsara. Efficiency Evaluation of Pro-
grams in the State Controlling System: Principles and 
Methodological Approaches : thesis / Gulsara Dyussem-
bekova ; supervisor Dr.oec. Ganna Reshina ; Baltic Inter-
national Academy. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 
2018. — 185 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 169.-181. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 331(574)(043)
	 332(574)(043)
	 35.072.2(574)(043)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000884219
Kamenska, Anhelita. Naida noziegumi: prak-
se un problēmas : nacionālais ziņojums — Lat-
vija / Anhelita Kamenska, Dr.iur. Ēriks Treļs. — 
[Rīga] : Latvijas Cilvēktiesību centrs, 
[2017]. — 64 lpp. : diagrammas, tabulas ; 

21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8542-3-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pētījums atspoguļo attīstību naida noziegumu un 
naida kurināšanas novēršanas jomā Latvijā laika periodā no 2014. gada. 
Tā ir saistīta ar izmaiņām normatīvajos aktos, pārņemot ES Pamatlē-
muma par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma 
un ksenofobijas veidiem un izpausmēm (4. pants) un ES Cietušo at-
balsta direktīvas prasības, gan oficiālu un neoficiālu datu vākšanu par 
naida noziegumiem, gan pētniecību par šiem jautājumiem. Pētījumā arī 
apkopotas starptautisko cilvēktiesību uzraudzības mehānismu (ANO, 
Eiropas Padome) nesenas rekomendācijas Latvijai naida noziegumu un 
naida runas apkarošanai.
UDK	 343.2/.7(474.3)

37 Izglītība

Kopkataloga Id: 000882848
Наши учителя : по материалам XVIII [18.] 
Даугавпилсской краеведческой конферен-
ции „Школьное образование в Даугавпил-
се — от истоков до современности”. — Дау-
гавпилс : [izdevējs nav zināms], 2017. — 44 lpp. : 

portreti ; 21 cm. — Teksta autori: Инна Лобанова, Иосиф 
Рочко, Вера Дёмина. 

A n o t ā c i j a :  18. Daugavpils novadpētniecības konference „Skolas 
izglītība Daugavpilī — no pirmsākumiem līdz mūsdienām”, norisinājās 
2017. gada 7. oktobrī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.
UDK	 37.011.3-051(474.346.1)
	 373.5(474.346.1)(091)(062)

373 Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000882874
Лобанова, Инна. Выпускники Даугавпилс-
ской 5 школы : по материалам XVII [17.] Дау-
гавпилсской краеведческой конференции 
„Школьное образование в Даугавпилсе — 
от истоков до современности” / Инна Лоба-

нова. — Даугавпилс : [izdevējs nav zināms], 2017. — 
72 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  17. Daugavpils novadpētniecības konferenci „Skolas 
izglītība Daugavpilī — no pirmsākumiem līdz mūsdienām” organizē-
ja Daugavpils Centra vidusskolas vēstures skolotāja Inna Lobanova 
sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju „Latgales novadpētnieki”. Kon-
ference norisinājās 2017. gada 29. aprīlī Latgales Centrālajā bibliotēkā.
UDK	 373.5(474.346.1)(091)(062)

Kopkataloga Id: 000884303
Čakša, Valda. Tautas konservatorijas Latgales 
kultūrvidē (1923-1941) : promocijas darba 
(monogrāfijas) kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai mākslas zinātnes nozarē, kultūras 
teorijas apakšnozarē / Valda Čakša ; darba zi-

nātniskā vadītāja: Dr.art. Zane Gailīte ; darba recenzenti: 
Dr.habil.phylol. Janīna Kursīte-Pakule, Dr.hist. Irēna Sale-
niece, Dr.art. Jānis Kudiņš ; Latvijas Kultūras akadēmija = 
National Conservatories in the Cultural Environment of 
Latgale (1923-1941) : summary of the promotional thesis 
for obtaining the Doctoral Degree in Art (Speciality: Theo-
ry of Culture) / Valda Caksa ; the scientific advisor of the 
doctoral thesis: Dar.art. Zane Gailite ; reviewers: Dr.habil.
phylol. Janina Kursite-Pakule, Dr.hist. Irena Saleniece, Dr.
art. Janis Kudins ; translated into English by Lasma Droz-
de ; Latvian Akademy of Culture. — Rīga : Valda Čakša, 
2017. — 94 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 41.-44., 89.-
94. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, tulkots no lat-
viešu valodas, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-8500-2-8 (brošēts).

UDK	 373.6:78(474.346.1)(043)
	 373.6:78(474.384.2)(043)

Kopkataloga Id: 000884767
Suntažu skolu vēstures mozaīka 1687-1989 / 
sastādīja un priekšvārda autore Aina Linde ; 
dizains: Andris Linde. — Ogre : [Ogres novada 
Suntažu pagasta pārvalde], 2017. — 376 lpp. : 
ilustrācijas, portreti, tabula ; 29 cm. — ISBN 

978-9934-19-408-5 (iesiets).

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883366
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883370
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884219
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882848
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882874
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884303
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884767
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A n o t ā c i j a :  Grāmata stāsta par Vidzemes tagadējā Suntažu pa-
gasta skolām, sākot no 18. gs. vidus līdz 20. gs. 90. gadiem. Grāmata 
atspoguļo skolas dzīvi no pašiem pirmsākumiem, saistībā ar garīdz-
niecību un muižniecību, carisko Krieviju, Latvijas brīvvalsts nacionālo 
skolu un padomju okupācijas laiku ar uzspiesto šīs valsts politiku un 
ideoloģiju.
UDK	 373(474.361)(091)
	 373.5(474.361)(091)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000881125
Karlsone, Inguna. Dizaina studentu telpiskās 
spriešanas prasme kā mācīšanās rezultāts : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai pedagoģijas nozarē, apakšnozare: 
augstskolas pedagoģija / Inguna Karlsone ; 

darba zinātniskā vadītāja Dr.hab.paed. Irina Maslo ; darba 
recenzenti: Dr.paed. Zanda Rubene, Dr.paed. Alīda Samusē-
viča, Dr.paed. Uģis Bratuškins ; Latvijas Universitāte. Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas no-
daļa = Design Students’ Spatial Reasoning Skill as a 
Learning Outcome : summary of Doctoral Thesis submitted 
of the Doctor Degree in pedagogy, subfield of higher educa-
tion pedagogy / Inguna Karlsone ; supervisor Dr.hab.paed. 
Irina Maslo ; rewievers: Dr.paed. Zanda Rubene, Dr.paed. 
Alīda Samusēviča, Dr.arch. Uģis Bratuškins ; University of 
Latvia. Faculty of Education, Psychology and Arts. Depart-
ment of Pedagogy. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2017. — 
54 lpp. : shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 51.-54. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-556-
28-9 (brošēts).

UDK	 378.147(043.2)
	 7.05:378(043.2)

Kopkataloga Id: 000881141
Karlsone, Inguna. Dizaina studentu telpiskās spriešanas 
prasme kā mācīšanās rezultāts : promocijas darbs pedago-
ģijas doktora zinātniska grāda iegūšanai augstskolas peda-
goģijas apakšnozarē / Inguna Karlsone ; zinātniskā darba 
vadītāja Dr.hab.paed. Irina Maslo ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas 
nodaļa. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2017. — 225 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 161.-179. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā.

UDK	 378.147(043.3)
	 7.05:378(043.3)

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

Kopkataloga Id: 000884098
Dāvidsone, Inese. Hennas mākslas Kamasūt-
ra : krāso un baudi / [teksta] un zīmējumu au-
tore Inese Dāvidsone ; priekšvārds: Kristīne 
Somere. — [Sigulda] : Henna Guru, [2018]. — 
42 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 

Ziņas par autori: [39.] lpp. — ISBN 978-9934-8640-0-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kamasūtra skolo dzīves baudīšanas mākslā. Ir jāie-
mācās atraisīties un krāsošanas tehnika ir lieliska iespēja tam ļauties. 

Hennas zīmējumi ir noslēpumaini un maģiski, un autores izvēlētā zī-
mējumu tematika ļauj aizsniegt enerģijas potenciāla dzīles. Apzināties 
savas iespējas dzīvē un saskatīt reālus ceļus, kā to visu sasniegt. Grā-
matas krāsošana sniedz labsajūtu, mieru un vairo dzīvības enerģijas 
pieplūdumu. Krāsu spēle un individuāli izvēlēto toņu gamma, līdzsvaro 
enerģijas centrus un sniedz iekšēju saskaņu un labsajūtu. Kamasūtras 
maģija atraisa radošo garu un ļauj dzīvē sasniegt jaunas virsotnes!
UDK	 391.9
	 17.02(089.3)

Kopkataloga Id: 000884121
Dāvidsone, Inese. Hennas maģiskie mākslas 
zīmējumi : krāso un atraisi savu talantu / [tek-
sta] un zīmējumu autore Inese Dāvidsone. — 
[Sigulda] : Henna Guru, [2018]. — 42 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Ziņas par 

autori: [39.] lpp. — ISBN 978-9934-8640-1-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Hennas mākslas tehnika ir senatnīga, maģiska, au-

tentiska un ļoti jaudīga. Tā ļauj atraisīt potenciālus un talantus, atbrīvo 
enerģijas blokus un veldzē dvēseli. Zīmējumu krāsošana sniedz mieru, 
līdzsvaru, harmoniju un saskaņu — no sākuma ķermenī un pēc tam 
dzīvē. Toņu izvēle ir spēle, kas raisa prieku un izvēlētās krāsas intui-
tīvi saskan ar dvēseles stāvokli un sirds vibrācijām. Krāsu terapija no-
ņem sasprindzinājumu enerģijas centros ķermenī un ļauj brīvāk plūst 
dzīvības elpai. Radošais gars ļauj noticēt saviem spēkiem, tas piedāvā 
jaunus dzīves izaicinājumus un nojauc šķēršļus ceļā uz to sasniegšanu. 
Krāsojot šo grāmatu vairojas pārliecība par sevi un vēlme baudīt dzīvi.
UDK	 391.9
	 17.02(089.3)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000884203
Šmagris, Ēriks. Identification of molecular pathophysio-
logical mechanisms of non-alcoholic fatty liver disease 
(NAFLD) : doctoral thesis / Ēriks Šmagris ; supervisor Dr.
med. Valdis Pīrāgs ; opponents: Dr.med. Juris Pokrotnieks, 
Dr.med. Mārcis Leja, Dr.biol. Aldons J. Lūsis ; University of 
Latvia. Faculty of Medicine. Department of Internal Medi-
cine. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 119 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
114.-119. lp.

UDK	 616.36(043)

Kopkataloga Id: 000884206
Šmagris, Ēriks. Alkohola neizraisīto taukaino 
aknu slimības (NATAS) molekulāri patofiziolo-
ģisko mehānismu identifikācija : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
medicīnas nozarē, apakšnozare: iekšķīgās sli-

mības / Ēriks Šmagris ; darba zinātniskais vadītājs Dr.med. 
Valdis Pīrāgs ; darba recenzenti: Dr.med. Juris Pokrotnieks, 
Dr.med. Mārcis Leja, Dr.biol. Aldons J. Lūsis ; Latvijas Uni-
versitāte. Medicīnas fakultāte = Identification of molecular 
pathophysiological mechanisms of non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD) : summary of Doctoral Thesis / Ēriks 
Šmagris ; supervisor Dr.med. Valdis Pīrāgs ; reviewers: Dr.
med. Juris Pokrotnieks, Dr.med. Mārcis Leja, Dr.biol. Aldons 
J. Lūsis ; University of Latvia. Faculty of Medicine. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2018. — 50 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 47.-49. lpp. — Teksts latviešu un angļu valo-
dā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valo-
dās. — ISBN 978-9934-18-311-9 (brošēts).

UDK	 616.36(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881125
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881141
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884098
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884121
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884203
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884206
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620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes 
materiāli. Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Kopkataloga Id: 000883984
Bitenieks, Juris. Oglekļa nanocaurulītes satu-
roši termoplastiski polimērkompozīti : pro-
mocijas darbs / Juris Bitenieks ; zinātniskie 
vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš Kalniņš, Dr.
sc.ing. Jānis Zicāns ; Rīgas Tehniskā Universitā-

te. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimēr-
materiālu institūts. — Rīga : [RTU Izdevniecība], 2018. — 
179 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 145.-169. lpp. — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 620.2-022.532(043)
	 678.742.06:620.2(043)

Kopkataloga Id: 000883989
Bitenieks, Juris. Oglekļa nanocaurulītes satu-
roši termoplastiski polimērkompozīti : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Juris Bitenieks ; 
zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš 
Kalniņš, Dr.sc.ing. Jānis Zicāns ; oficiālie recen-

zenti: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.habil.phys. Andris Štern-
bergs, Dr.chem. Bruno Andersons ; Rīgas Tehniskā Univer-
sitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. 
Polimērmateriālu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2018. — 38 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 34. lpp. — ISBN 978-9934-22-055-5 
(brošēts).

UDK	 620.2-022.532(043)
	 678.742.06:620.2(043)

Kopkataloga Id: 000883991
Bitenieks, Juris. Carbon Nanotube Based 
Thermoplastic Polymer Composites : sum-
mary of the Doctoral Thesis / Juris Bitenieks ; 
scientific supervisors: Dr.habil.sc.ing. Mārtiņš 
Kalniņš, Dr.sc.ing. Jānis Zicāns ; official re-

viewers: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.habil.phys. Andris 
Šternbergs, Dr.chem. Bruno Andersons ; Riga Technical 
University. Faculty of Materials Science and Applied Che-
mistry. Institute of Polymer Materials. — Riga : RTU Press, 
2018. — 38 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 34. lpp. — ISBN 978-9934-22-053-1 
(brošēts).

UDK	 620.2-022.532(043)
	 678.742.06:620.2(043)

632 Augu bojājumi. Augu slimības. Augu kaitēkļi, 
augiem kaitīgie organismi. Augu aizsardzība

Kopkataloga Id: 000883580
Aveņu, kazeņu un zemeņu slimības un kaitēkļi / 
rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra 
Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 8 sastādītāji] ; fotoat-
tēli: Valda Laugale, Baiba Ralle. — Rīga : Valsts 
augu aizsardzības dienests, 2017. — 80 lpp. : ilus-

trācijas ; 21×11 cm. — (Integrētā augu aizsardzība). — Sa-
stādītāji arī: Līvija Šostaka, Inese Liepiņa, Anita Maija Pluk-
se, Vija Graube, Daiga Ozoliņa, Evelīna Freimane, Kristīne 
Pāruma, Linda Būcēna. — Bibliogrāfija: 80. lpp.

A n o t ā c i j a :  Integrētajā augu aizsardzībā ir ļoti svarīgi atpazīt 
kaitīgos organismus, novērtēt to kaitīgumu kultūraugam un izvēlēties 

piemērotākos augu aizsardzības pasākumus. Lai palīdzētu lauksaim-
niekam atpazīt slimības un kaitēkļus, Valsts augu aizsardzības dienests 
sagatavojis šo bukletu, apkopojot attēlus un informāciju par aveņu, 
kazeņu un zemeņu slimībām un kaitēkļiem. Buklets izmantojams kā 
palīgmateriāls, veicot kultūraugu lauka monitoringu un pieņemot lē-
mumus par augu aizsardzības pasākumu veikšanu.
UDK	 632:634.71
	 632:634.75

Kopkataloga Id: 000883607
Čemurziežu dzimtas dārzeņu slimības un kaitēk-
ļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, 
Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 8 sastādītāji] ; 
fotoattēli: Mārīte Gailīte. — Rīga : Valsts augu aiz-
sardzības dienests, 2017. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 

21×11 cm. — (Integrētā augu aizsardzība). — Sastādītāji arī: 
Līvija Šostaka, Inese Liepiņa, Anita Maija Plukse, Vija Grau-
be, Daiga Ozoliņa, Kristīne Pāruma, Evelīna Freimane, Lin-
da Būcēna. — Bibliogrāfija: 40. lpp.

A n o t ā c i j a :  Integrētajā augu aizsardzībā ir ļoti svarīgi atpazīt 
kaitīgos organismus, novērtēt to kaitīgumu kultūraugam un izvēlēties 
piemērotākos augu aizsardzības pasākumus. Lai palīdzētu lauksaim-
niekam atpazīt slimības un kaitēkļus, Valsts augu aizsardzības dienests 
sagatavojis šo bukletu, apkopojot attēlus un informāciju par čemurzie-
žu dzimtas dārzeņu slimībām un kaitēkļiem. Buklets izmantojams kā 
palīgmateriāls, veicot kultūraugu lauka monitoringu un pieņemot lē-
mumus par augu aizsardzības pasākumu veikšanu.
UDK	 632:582.794.1
	 632:635.1/.8

Kopkataloga Id: 000883630
Kauleņkoku slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu 
sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga 
Bēme [un vēl 9 sastādītāji] ; fotoattēli: Ilze Grāvī-
te. — Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 
2017. — 54 lpp. : ilustrācijas ; 21×11 cm. — (Integ-

rētā augu aizsardzība). — Sastādītāji arī: Līvija Šostaka, 
Inese Liepiņa, Anita Maija Plukse, Vija Graube, Daiga Ozoli-
ņa, Evelīna Freimane, Kristīne Pāruma, Linda Būcēna, Gu-
nita Šķupele. — Bibliogrāfija: 54. lpp.

A n o t ā c i j a :  Integrētajā augu aizsardzībā ir ļoti svarīgi atpazīt 
kaitīgos organismus, novērtēt to kaitīgumu kultūraugam un izvēlēties 
piemērotākos augu aizsardzības pasākumus. Lai palīdzētu lauksaim-
niekam atpazīt slimības un kaitēkļus, Valsts augu aizsardzības dienests 
sagatavojis šo bukletu, apkopojot attēlus un informāciju par kauleņ-
koku slimībām un kaitēkļiem. Buklets izmantojams kā palīgmateriāls, 
veicot kultūraugu lauka monitoringu un pieņemot lēmumus par augu 
aizsardzības pasākumu veikšanu.
UDK	 632:634.2

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000884276
Rukšāne, Guna. Flokši / Guna Rukšāne, 
teksts un fotoattēli ; redaktors Gints Ten-
bergs ; Andas Nordenas dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 96 lpp. : ilustrāci-
jas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 96. lpp. — ISBN 

978-9934-0-7363-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Guna Rukšāne ir Latvijā pazīstama dārzkope, vairā-

ku grāmatu un rakstu autore, kā arī ziemciešu audzētāja un selekcio-
nāre. Šajā grāmatā autore stāsta par tradicionālu, vēl nesen šķietami 
piemirstu, bet mūsdienās atkal modē nākušu Latvijas košumdārzu 
elementu — flokšiem. Aprakstīta šīs ģints augu atklāšanas vēsture un 
ieviešana dārzu kultūrā, selekcijas attīstība un nozīmīgākie selekcionā-
ri gan pasaulē, gan Latvijā. Uzmanība pievērsta arī selekcijas paņēmie-
niem un jauniegūto hibrīdu novērtēšanai. Atsevišķas sadaļas veltītas 
populārākajai flokšu sugai — skarainajam floksim, kā arī citu nozīmī-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883984
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883989
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883991
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883580
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883607
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883630
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884276
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gāko sugu pārstāvjiem. Katrā grupā minētas populārākās un Latvijā 
biežāk audzētās šķirnes. Stāstīts arī par flokšu audzēšanas un pavairo-
šanas galvenajiem aspektiem, par raksturīgākajām flokšu slimībām un 
kaitēkļiem, un to, kā ar tiem cīnīties.
UDK	 635.92:582.926.4(474.3)
	 582.926.4(474.3)

656.8 Pasta pakalpojumi un organizācija

Kopkataloga Id: 000884374
Sviķis, Zigurds. Andryva Jūrdža fonda pamar-
ku katalogs ar skaidrojumiem / Zigurds Svi-
ķis ; redaktori: Dainis Mjartāns, Gregors Spo-
ģis ; tulkotāji: Amanda Jātniece, Gregors 
Spoģis ; priekšvārds: Dainis Mjartāns. — Rīga : 

Biedrība „Latgales tradicionālās kultūras centrs „Latgaļu 
sāta””, 2017. — 63 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. — Ziņas 
par autoru: vāka 4. lapā. — Bibliogrāfija: 58. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā. — 
ISBN 978-9934-511-46-2 (iesiets).

UDK	 656.835.114(474.3)(085.2)
	 656.835.119(474.3)(085.2)
	 656.835.91(474.3)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000880092
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. LNMM 
jaunieguvumi: 21. gadsimts : izstādes ceļvedis, 
17.11.2017.-2018.01.2018. = New Acquisitions of 
the LNMA: the 21st Century : exhibition guide / 
koncepcija un teksts: Daina Auziņa ; grafiskais 

dizains: Maija Rozenfelde, Anete Straume ; literārā redakci-
ja: Ieva Lejasmeijere ; tulkojums: Valts Miķelsons ; foto: Ai-
gars Altenbergs, Normunds Brasliņš, Ivars Drulle [un vēl 7 
fotogrāfi]. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
[2017]. — 40 nenumurētas lpp., 1 salocīta lp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Fotogrāfi arī: Ivars Grāvlejs, Valdis Jansons, 
Kristaps Kalns, Artis Koknēvičs, Jānis Pipars, Raitis Puriņš, 
Mārtiņš Straupenieks-Brancis. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-538-12-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums ir izstādes „LNMM jaunieguvumi: 21. gad-
simts” katalogs. Laikmeta aktuālās mākslas kolekcionēšana ir viens 
no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) valstiski deleģētajiem 
uzdevumiem un vienlaicīgi muzeja krājuma komplektēšanas prioritā-
te. Pēdējo 17 gadu laikā kolekcija ir papildināta ar gandrīz 600 dažādu 
mediju darbiem, kas radīti 21. gadsimtā.
UDK	 7:069(474.362.2)(083.824)
	 7.038(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000880289
Daudz labāk! = Much Better! / Līva Rūtma-
ne & a poem by Elīna Bākule-Veira ; Līga Spun-
de & text by Klāvs Mellis ; Kaspars Groševs & 
Marta Trektere ; Maija Kurševa & sentences by 
Vents Vīnbergs. — Rīga : Popper Publishing, 

[2017]. — 93 nenumurētas lpp., 1 atsevišķa lp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir apkopots materiāls no vienas dienas iz-
stāžu cikla „Daudz labāk”, kas četras dienas notika galerijā LOW 2017. 
gada jūnijā. Izstāžu cikla mākslinieki krietnu laiku gatavoja failus, mo-
cīja risogrāfu, locīja, mērīja, grieza, kompilēja — katrs autoru pāris iz-
veidoja 10 atvērumus, kas, viens no otra atdalīti ar zaļu papīra lapu, nu 
ir salīmēti grāmatā.
UDK	 74/76(474.3)

Kopkataloga Id: 000884065
Paegle, Ed. Latviešu tautas māksla : īss vēstu-
risks pārskats / Ed. Paegle. — Atkārtots izde-
vums. — [Code, Bauskas novads] : [Aleksandrs 
Aleksandrovs], 2018. — 37 lpp., LV [55] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-

37. lpp. — Pirmizdevums: [Rīga], 1935. — ISBN 978-9934-
8581-7-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Īss vēsturisks pārskats par latviešu materiālās kul-
tūras, it īpaši rotājošās tautas mākslas attīstības gaitu, sākot no aizvēs-
turiskiem laikiem līdz 19. gadsimta sākumam. Par baltu tautas mate-
riālo kultūru liecina rakstu salikumi tautas tērpos, villainēs, cepurēs, 
jostās, brunčos un citos vīru un sievu apģērbos. Krāsu un rakstu dažā-
dība atrodama izšuvumos, izrakstījumos, aušanas šedevros. Vara rotas, 
mākslas podniecība, darbarīki, ieroči un daudzi citi priekšmeti liecina 
par bagāto tautas kultūru arī senatnē.
UDK	 7.031.4(474.3)
	 745/749(474.3)
	 7.048(474.3)

73 Tēlniecība

Kopkataloga Id: 000884285
Kabačenko, Sergejs. Jautrās figūras : rosino-
šas idejas un padomi veidošanā / Sergejs Ka-
bačenko ; no krievu valodas tulkojusi Ilze 
Sausiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redak-
tore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 112 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — (Veiklo pirkstiņu 
skola). — Oriģinālnosaukums: Как слепить из пластили-
на любое животное. — ISBN 978-9934-0-6800-3 (iesiets).

UDK	 73.027(02.053.2)

75 Glezniecība

Kopkataloga Id: 000883335
Tišlere, Sņežana. Ziedu elpu saklausot… : 
gleznas / Sņežana Tišlere ; teksta autore, sa-
stādītāja un dizaina autore: Inese Klestrova ; 
literārā redaktore Sintija Aumale ; fotogrāfi: 
Guntis Jēkabsons, Viktors Krasts, Sņežana Tiš-

lere. — [Tukums] : [Sņežana Tišlere], 2018. — 12 lpp., 51 
nenumurēta lpp. : ilustrācijas, portrets ; 30 cm. — ISBN 
978-9934-19-425-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gleznotāja un skolotāja Sņežana Tišlere (1968., dz. 
Sņežana Ilze Kiseļeva) ir dzimusi un augusi Tukumā. Mākslinieces 
tēmu lokā centrālo vietu ieņem klusā daba, pārsvarā barokāli krāšņas 
ziedu kompozīcijas — ziedi lielākos un mazākos pušķos, dažādās toņ-
kārtās un noskaņās. Gleznotājas iemīļotāko florālo motīvu klāstā mina-
mi īrisi, magones, lupīnas, saulespuķes, ķeizarkroņi un lilijas. Sņežanas 
mākslinieciskais rokraksts gadu gaitā kļūst arvien temperamentīgāks, 
krāsu gamma niansēti izsmalcinātāka. Māksliniece strādā eļļas tehnikā.
UDK	 75.071.1(474.332)(083.82)

Kopkataloga Id: 000883394
Knāviņa, Valda. Hilda Vīka / Valda Knāvi-
ņa ; māksliniece Anta Pence ; literārā redak-
tore Antra Bula ; tulkojums angļu valodā: Fi-
lips Birzulis ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, 
Viktors Eglītis, Jānis Ērenpreiss, Gints Māl-

deris, Jānis Pipars. — Rīga : Neputns, [2018]. — 140, [3] lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — (Latvijas mākslas 
klasika). — Bibliogrāfija: [141.] lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-565-39-7 (brošēts).

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884374
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000880092
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000880289
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884065
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884285
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883335
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883394
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A n o t ā c i j a :  Latvijas 20. gadsimta 20.-30. gadu mākslas ainā spoži 
uzmirdzēja savdabīgi valdzinošā Hildas Vīkas daiļrade, kurā naivā da-
biskumā sakausējas prāts un jūtīgums, dabas un iztēles radītie sižeti un 
tēli. Mākslinieces radošais mantojums ir visai plašs: melnbaltie, filig-
rāni izstrādātie zīmējumi un smalkie, daudzkrāsainie akvareļi, īpatnēji 
stilizētie ainavu, portretu un aktu gleznojumi. Hilda Vīka rakstīja arī 
dzejoļus, stāstus un romānus, kurus pati ilustrēja. Hildas Vīkas mākslu 
aizvien uztver pretrunīgi — daudzi to apbrīno un cildina, citi nonievā, 
bet vēl citi cenšas to atšifrēt, meklējot līdzības tā laika Eiropas un lat-
viešu mākslā.
UDK	 75.071.1(474.3)(083.82)

Kopkataloga Id: 000883410
Naumovs, Aleksejs. Aleksejs Naumovs / sa-
stādītāja Antra Priede-Krievkalne ; tekstu au-
tori: Helēna Demakova, Austra Avotiņa, An-
tra Priede-Krievkalne ; literārā redaktore 
Cilda Redliha ; tulkotājs angļu valodā Filips 

Birzulis ; dizains: Armands Zelčs ; foto: Normunds Brasliņš, 
Jānis Pipars, Kristaps Zariņš, Jānis Gailītis. — Rīga : Ne-
putns, [2018]. — 272 daļēji numurētas lpp. : ilustrācijas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: [256.] lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-565-41-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tekstu daļā lasāms Helēnas Demakovas raksts par 
ainavu mūsdienu glezniecībā, Austras Avotiņas raksts par krāsu Nau-
mova glezniecībā, savukārt Antra Priede-Krievkalne plašāk pievēršas 
mākslinieka personībai un mākslinieciskajai darbībai. Albumā iekļauta 
plaša mākslinieku darbu izlase, kurā mēģināts atklāt Naumova glez-
niecības metodes attīstību no ainavas meklējumu pirmsākumiem līdz 
šodienas atradumiem. Naumovs krāj iespaidus un dalās ar tiem kā ar 
dzirkstošu salūtu.
UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)
	 75.047(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000883955
Blaževiča, Rita. Rita Blaževiča / sastādīju-
si Rita Blaževiča ; literārā redaktore Lija 
Brīdaka ; mākslinieks Andris Norītis ; foto: 
S. Atte, R. Blaževiča, J. Presņikovs ; tulko-
jums angļu valodā: S. Vaidesvarans ; priekš-

vārds: Sarmīte Sīle. — Rīga : Annele, [2018]. — 107 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Ziņas par mākslinieci: 5.-
7. lpp. — Māksliniecei Ritai Blazevičai veltīts Lijas Brīdakas 
dzejolis, 13. lpp. — Teksts latviešu valodā, ievads arī angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-559-14-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gleznotāja Rita Blaževiča ir nobriedusi profesionā-
le, formā atraisīta, jūtīga māksliniece, apveltīta ar jaunībai raksturīgu 
sparu un vēlmi ieskatīties katrā dienā un ieraudzīt tajā iemūžināšanas 
vērto. Raugoties mākslinieces gleznās, mēs bagātinām sevi, jo viņa ir 
dziļi ieskatījusies dabā un atradusi noskaņai visatbilstošākos krāsu to-
ņus un nianses, līdz „dvēsele atklāj sevi kā zieds, kas raisa neskaitāmas 
ziedlapas”.
UDK	 75.071.1(474.323)(083.82)

78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000883688
Dekērs, Žaks De. Vāgners : dzīvesstāsts / Žaks 
De Dekērs ; no franču valodas tulkojusi Inese 
Pētersone ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redakto-
re Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 191, [1] lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija 

zemsvītras piezīmēs, personvārdu rādītājs: 184.-191. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Wagner. — ISBN 978-9934-0-7452-3 
(iesiets).

UDK	 78.071.2(430)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000883163
Smildziņa, Ligita. Vingrinājumi un spēles 
darbam teātra studijā / Ligita Smildziņa ; re-
cenzente Dace Skadiņa. — Rīga : Bērnu un jau-
niešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”, 2018. — 
132 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts 

iepriekšējā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 130.-131. lpp. — 
ISBN 978-9984-39-739-9 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Teātra pedagoģes Ligitas Smildziņas grāmata aptver 
plašu un daudzpusīgu vingrinājumu spektru. Vingrinājumi ir vienkārši, 
efektīvi un daudzveidīgi izmantojami nodarbībās ar dažāda vecuma, 
dzimuma un sagatavotības audzēkņiem. Darba galvenā iecere ir rosi-
nāt pedagogus darboties radoši. Radošā atmosfēra un atbrīvošanās no 
šabloniem, kas rodas spēlē, sekmē cilvēka radošo rezervju atbrīvoša-
nos, neitralizē trauksmes sajūtu, nomierina, atvieglo saskarsmi.
UDK	 792.028(076.5)

Kopkataloga Id: 000884867
Didro, Denī. Paradokss par aktieri / Denī Did-
ro ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kaspa-
rova ; mākslinieks Aldis Aleks. — [Rīga] : Om-
nia mea, [2018]. — 101 lpp. : portrets ; 
20 cm. — Ziņas par autoru: vāka 4. lapā. — Ori-

ģinālnosaukums: Paradoxe sur le comédien. — ISBN 978-
9934-8343-7-0 (brošēts).

UDK	 792.028

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000883290
Muradov, Roman. Resident Lover / Roman 
Muradov ; editors: David Schilter, Sanita Muiž-
niece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Gra-
fiskie stāsti, 2018. — 24 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 66). — ISBN 

978-9934-518-77-5 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741
	 741.52(73)
	 821.111(73)-341
	 821.111(73)-312.5:741

Kopkataloga Id: 000883319
Lobo, Francisco Sousa. Master Song / Fran-
cisco Sousa Lobo ; editors: David Schilter, Sani-
ta Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — 
[Rīga] : Grafiskie stāsti, 2018. — 24 nenumurētas 
lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 15 cm. — (mini 

kuš! ; 65). — ISBN 978-9934-518-76-8 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 000883322
Díaz, Abraham. Nausea / Abraham Díaz ; edi-
tors: David Schilter, Sanita Muižniece ; layout: 
Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 
2018. — 24 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilus-
trācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 63). — ISBN 978-

9934-518-74-4 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883410
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883955
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883688
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883163
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884867
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883290
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883322
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Kopkataloga Id: 000883324
Franz, Pedro. Collection / Pedro Franz ; edi-
tors: David Schilter, Sanita Muižniece ; layout: 
Markus Häfliger ; translation: Pedro Moura 
translated part 4 and Diego Gerlach proofread 
the rest. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2018. — 24 

nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 
64). — ISBN 978-9934-518-75-1 (brošēts).

UDK	 82-312.5:741

81 Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000883072
Valoda — 2017 : valoda dažādu kultūru kon-
tekstā : XXVII [27.] zinātnisko rakstu krājums = 
Proceedings of Scientific Readings XXVII / at-
bildīgā redaktore Svetlana Polkovņikova ; re-
dakcijas kolēģija: Ina Druviete, Zaiga Ikere, 

Anatolijs Kuzņecovs [un vēl 10 redaktori] ; literārie redak-
tori: S. Meškova (angļu valoda), J. Butāne-Zarjuta (latviešu 
valoda), G. Sirica (krievu valoda), V. Šaudiņa (lietuviešu va-
loda), V. Taļerko (vācu valoda) ; māksliniece S. Kukle ; Dau-
gavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 
2017. — 263 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — (Zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Univer-
sitāte. Humanitārā fakultāte, ISSN 1691-6042 ; XXVII). — 
Redaktori arī: Ilze Oļehnoviča, Gaļina Sirica, Vilma Šaudiņa 
u.c. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu, angļu, lietuviešu, krievu un vācu 
valodā, kopsavilkumi pārsvarā latviešu, angļu un lietuviešu 
valodā. — ISBN 978-9984-14-829-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā publicēti raksti par latviešu, lietuviešu, 
krievu, angļu un vācu valodas dažādu līmeņu parādībām: diahroniskie, 
sinhroniskie un kontrastīvie pētījumi, kā arī tulkošanas, lingvokulturo-
loģiskie un sociolingvistiskie jautājumi.
UDK	 81’1(082)

Kopkataloga Id: 000884776
Ablijs, Marks. Tā viņi te runā : ceļojumi pa ap-
draudētām valodām / Marks Ablijs ; tulkotāja 
Māra Poļakova ; zinātniskā redaktore Dr.habil.
philol. Ina Druviete ; literārā redaktore Olita 
Rause ; vāka dizaina autors Mārtiņš Zunde. — 

Rīga : Latviešu valodas aģentūra, [2017]. — 439 lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Ziņas par autoru uz priekšējā vāka atlo-
ka. — Bibliogrāfija: 406.-431. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Spoken Here: Travels Among Threatened Languages. — 
ISBN 978-9984-829-53-1 (brošēts).

UDK	 81-2

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000883662
Meress, Džonatans. Normana pasaule / Džo-
natans Meress ; no angļu valodas tulkojusi 
Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča ; 
[ilustrācijas]: Donough O’Malley. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018].

Dažreiz jāuzlādē baterijas. — 287 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Normana pasaule / Džonatans Meress ; 4. grā-

mata). — Oriģinālnosaukums: The World of Norm. May 
Require Batteries. — ISBN 978-9934-0-7381-6 (iesiets).
UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000883749
Mankāstere, Herieta. Izidora Mūna svin 
dzimšanas dienu / autore un ilustratore Herie-
ta Mankāstere ; no angļu valodas tulkojusi Aija 
Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 113, [8] lpp. : 

ilustrācijas ; 19 cm. — (Izidora Mūna / Herieta Mankāste-
re ; 3). — Oriģinālnosaukums: Isadora Moon Has a Birth-
day. — ISBN 978-9934-0-7005-1 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000883754
Mankāstere, Herieta. Izidora Mūna dodas 
klases ekskursijā / autore un ilustratore Herie-
ta Mankāstere ; no angļu valodas tulkojusi Aija 
Biezaite ; redaktore Diāna Romanoviča. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 115, [6] lpp. : 

ilustrācijas ; 19 cm. — (Izidora Mūna / Herieta Mankāste-
re ; 4). — Oriģinālnosaukums: Isadora Moon Goes on a Sc-
hool Trip. — ISBN 978-9934-0-7105-8 (brošēts).

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000884553
Montefjore, Santa. Deverilu pils meitas : ro-
māns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tul-
kojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums: 
Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : 
Kontinents, [2018]. — 504 lpp. ; 21 cm. — (Pa-

saules bestsellers). — ([Deverilu hronika] / Santa Montef-
jore ; 2). — „Deverilu pils meitas” ir otrais Deverilu sāgas 
romāns un turpinājums bestselleram „Mīlas un kara dzies-
mas”. — Oriģinālnosaukums: Daughters of Castle Deve-
rill. — ISBN 978-9984-35-895-6 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000884557
Pārksa, Adele. Svešinieks manās mājās : ro-
māns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkoju-
si Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; 
redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 
[2018]. — 474 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsel-

lers). — Oriģinālnosaukums: The Stranger In My Home. — 
ISBN 978-9984-35-894-9 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000884665
Hegartijs, Šeins. Tumšmute / Šeins Hegartijs ; 
no angļu valodas tulkojusi Evita Bekmane ; re-
daktore Anete Caune ; mākslinieks James de la 
Rue. — [Rīga] : Prometejs, [2018]. — 358, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Tumšmute / 

Šeins Hegartijs ; 1). — Oriģinālnosaukums: Darkmouth. — 
ISBN 978-9934-553-15-8 (iesiets).

UDK	 821.111(417)-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883324
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883072
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884776
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883662
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883749
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883754
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884553
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884557
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884665
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821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000883696
Kamerons, Viljams Brūss. Ellijas stāsts : suņa 
dzīves jēga / Viljams Brūss Kamerons ; Ričarda 
Kaudrija ilustrācijas ; no angļu valodas tulkoju-
si Aija Čerņevska ; redaktore Diāna Romanovi-
ča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 205, 

[2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Ellie’s 
Story: a Dog’s Purpose Novel. — ISBN 978-9934-0-7050-1 
(iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000884226
Nolla, Džesika. Laimīgā meitene : romāns / 
Džesika Nolla ; no angļu valodas tulkojusi Ligi-
ta Lukstraupe ; redaktore Elīna Vanaga. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 365, [1] lpp. ; 
22 cm. — Oriģinālnosaukums: Luckiest Girl Ali-

ve. — ISBN 978-9934-0-6729-7 (iesiets).
UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000884234
Bredforda, Barbara Teilora. Kavendonas 
veiksme : romāns / Barbara Teilora Bredforda ; 
no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; 
tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 495, [1] lpp. ; 23 cm. — (Kavendonas 

hronikas / Barbara Teilora Bredforda ; 3). — „Kavendonas 
veiksme” ir triloģijas trešā grāmata. — Oriģinālnosau-
kums: The Cavendon Luck. — ISBN 978-9934-0-7168-3 (ie-
siets).

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000884647
Grosmans, Levs. Burvju karalis / Levs Gros-
mans ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; 
redaktore Līga Ciematniece. — [Rīga] : Prome-
tejs, [2017]. — 428, [3] lpp. ; 22 cm. — (Burvju 
triloģija / Levs Grosmans ; [2]). — Oriģinālno-

saukums: The Magician King. — ISBN 978-9934-553-07-3 
(iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-3
	 821.111(73)-312.9

Kopkataloga Id: 000884659
Bardugo, Lī. Blēžu karaļvalsts / Lī Bardugo ; 
no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; re-
daktore Līga Ciematniece ; mākslinieks Artūrs 
Bērziņš. — [Rīga] : Prometejs, [2018]. — 
543 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Vārnu seši-

nieks / Lī Bardugo ; [2]). — Turpinājums grāmatai „Vārnu 
sešinieks”. — Oriģinālnosaukums: Crooked kingdom. — 
ISBN 978-9934-553-13-4 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.9

821.113.4 Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000883918
Foss, Kristians Bangs. Nāve brauc ar Audi : 
romāns / Kristians Bangs Foss ; no dāņu valo-
das tulkoja Pēteris Jankavs ; redaktore Anita 
Skalberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. — Rīga : 
Mansards, [2018]. — 190, [1] lpp. ; 19 cm. — Ori-

ģinālnosaukums: Døden kører Audi. — ISBN 978-9934-12-
201-9 (iesiets).

UDK	 821.113.4-31

821.113.5 Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000883654
Pīrss, Bobijs. Viljams Ventons un kriptālpor-
tāls / Bobijs Pīrss ; no norvēģu valodas tulko-
jusi Marta Roķe ; redaktore Gundega Sēja. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 237, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Viljams Ventons / Bobijs Pīrss ; 

2). — Oriģinālnosaukums: Kryptalportalen. — ISBN 978-
9934-0-7328-1 (iesiets).

UDK	 821.113.5-93-32

821.113.6 Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000883911
Anhems, Stefans. Izsvītrotie : zviedru krimi-
nālromāns / Stefans Anhems ; no zviedru valo-
das tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Astra 
Feldmane ; dizains: Māris Garjānis. — Rīga : 
Mansards, [2018]. — 534, [2] lpp. ; 22 cm. — 

(Mansards detektīvi). — „Izsvītrotie” ir Stefana Anhema 
pirmais romāns sērijā par kriminālizmeklētāju Fabianu 
Risku. — Oriģinālnosaukums: Offer utan ansikte. — ISBN 
978-9934-12-200-2 (iesiets).

UDK	 821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 000885133
Grebe, Kamilla. Ledus zem viņas kājām : kri-
minālromāns / Kamilla Grebe ; no zviedru va-
lodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Kris-
tīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 489, 
[4] lpp. ; 23 cm. — (Zvaigznes detektīvu 

klubs). — Oriģinālnosaukums: Älskaren från huvudkonto-
ret. — ISBN 978-9934-0-7038-9 (iesiets).

UDK	 821.113.6-312.4

821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000882570
Вехи времени : поэтический сборник : сти-
хотворения, проза / редактор Ирина Страз-
доника-Плячко ; составитель, предисло-
вие: Валентина Прудникова ; оформление 
обложки: Ольга Ракеле ; Русская писатель-

ская организация Даугавпилса. — [Daugavpils] : [Рус-
ская писательская организация Даугавпилса], 2017. 

Том 1. — 428 lpp. ; 21 cm. — Ietver ziņas par auto-
riem. — Bibliogrāfija: 428. lpp. — ISBN 978-9934-8541-
4-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis dzejas krājums ir Daugavpils krievu rakstnieku 
organizācijas veltījums Latvijas simtgadei. Izdevumā iekļautas ziņas 
par rakstniekiem un dzejniekiem, kuru radošais mūžs ir saistīts ar Dau-
gavpili. Tie ir cilvēki, kuri šeit ir dzimuši, auguši, rakstījuši un veltījuši 
pilsētai savus darbus. Daugavpils jau izsenis ir daudznacionāla pilsēta, 
tādēļ dzejas krājumā iekļautas dažādu tautu pārstāvju biogrāfijas un 
dzejas paraugi — krievu, latgaļu, poļu, baltkrievu, ebreju un latviešu. 
Jo plaši krājumā pārstāvēta Daugavpils krievu rakstnieku organizāci-
jas biedru daiļrade. Katram autoram savs stils, sava izpratne par dzejas 
struktūru un risināmo tēmu loku, taču tieši šī dažādība arī piesaista 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883696
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884226
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884234
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884647
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884659
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883918
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883654
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883911
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885133
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882570
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lasītājus. „Вехи времени” ir krājuma pirmais sējums, otro paredzēts 
izdot 2018. gadā.
UDK	 821.161.1-1(474.3)(082)
	 821.174-1(082)
	 821.161.1-3(474.3)(082)
	 821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 000883340
Данилина, Светлана. Гуманитарная мис-
сия : сборник расказов / Светлана Данили-
на ; предисловие Нины Русановой ; облож-
ка Светланы Самоваровой. — Рига : 
[Svetlana Daņiļina], 2017. — 232 lpp. ; 20 cm. — 

ISBN 978-9934-19-424-5 (brošēts).
UDK	 821.161.1-34(474.3)

Kopkataloga Id: 000883772
Druss, Gertruda. Svētās grēcinieces dienas-
grāmata / Gertruda Druss ; no krievu valodas 
tulkojis Dainis Ignats ; Emīla Garjāņa vāka 
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā re-
daktore Kristīne Saukuma. — Rīga : Jumava, 

[2018]. — 237, [2] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Дневник святой грешницы. — ISBN 978-9934-20-199-8 
(brošēts).

UDK	 821.161.1-993(474.3)

Kopkataloga Id: 000883820
Čerņikovs, Sergejs. Kriminālā Rīga — Terra 
Komerc / Sergejs Čerņikovs ; Jekaterinas Lūki-
nas vāka mākslinieciskais noformējums ; at-
bildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais 
redaktors Ervīns Cīrulis ; Edgara Peterlevica 

tulkojums. — Rīga : Jumava, [2018]. — 334, [1] lpp. ; 
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Рига криминальная — 
Terra Komerc. — ISBN 978-9934-20-198-1 (brošēts).

UDK	 821.161.1-312.4(474.3)

Kopkataloga Id: 000884082
Галина, Мария. четыре года времени : сти-
хи, январь 2013 — декабрь 2017 / Мария Га-
лина ; обложка: Олег Пащенко. — Ozolnie-
ki : Literature Without Borders, 2018. — 55, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Поэзия без границ). — 

Dzejoli vāka ceturtajā lappusē latviski atdzejojis Einārs 
Pelšs. — ISBN 978-9934-8708-1-1 (brošēts).

UDK	 821.161.1-1

821.163.2 Bulgāru literatūra

Kopkataloga Id: 000883915
Ruskovs, Milens. Augšupceļš : romāns / Mi-
lens Ruskovs ; no bulgāru valodas tulkojis Dens 
Dimiņš ; Māra Garjāņa vāka dizains. — Rīga : 
Mansards, [2018]. — 462, [1] lpp. ; 19 cm. — 
Vāka dizainam izmantota Armanda Kanaviņa 

glezna. — Oriģinālnosaukums: Възвишение. — ISBN 978-
9934-12-187-6 (iesiets).

UDK	 821.163.2-31

821.174 Latviešu literatūra
Kopkataloga Id: 000883354

Laukmane, Maija. Pakalni pilsētas vaib-
stos : (pulsācijas un dzeja) / Maija Lauk-
mane ; grāmatas iekārtojums: Zigurds Kal-
manis. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 
2018. — 190 lpp. : ilustrācijas ; 18×21 cm. — 

Teodora Dzintarkalna vēlējums, 181. lpp. — Grāmatas ie-
kārtojumam izmantotas audēju kopas „Talse” austo segu 
fragmenti un pilsētas fotogrāfijas: Maija Laukmane. — 
ISBN 978-9934-513-28-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijā pazīstamās Talsu dzejnieces Maijas Lauk-
manes grāmatā „Pakalni pilsētas vaibstos” iekļauti dzejas darbi un 
īsprozas teksti (pulsācijas) par pilsētu. Izdevums interesanti iekārtots 
horizontālā albuma formā, ilustrēts krāsainiem autores fotografētiem 
attēliem. Grāmatā iekļauta ne tikai Talsiem un Talsu pakalniem veltīta 
dzeja, pārdomas par ielu līkumiem un pagalmiem, bet arī par cilvēkiem, 
kuri, arī aizgājuši Mūžībā, savā ziņā joprojām jūtami tagadnes laikā, jo 
dzīvojuši sirdsgudru dzīvošanu.
UDK	 821.174-1
	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000883399
Langa, Liāna. Velēnu kleita / Liāna Langa ; 
redaktors Jānis Rokpelnis ; dizains: Anna Aiz-
silniece. — Rīga : Neputns, [2018]. — 87 lpp. ; 
16 cm. — ISBN 978-9934-565-38-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Velēnu kleita” lasāmi gan tādi dzejoļi, 
kas rakstīti tradicionālu pantmēru formā, gan arī tādi, kuros tiek at-
tīstīti jauni satura un formas meklējumi. Risinātas poēzijai raksturīgās 
mūžīgās tēmas — dzīves un nāves attiecības, ikdienišķās realitātes tvē-
rumus paceļot metafiziskā līmenī. Dzejolī „Saruna” lasītājiem piedāvāta 
dzejprozas žanrā reti sastopama forma — saruna par eksistenciālām 
tēmām, atspoguļota kā divu sarunu biedru saziņa ar īsziņām. Savukārt 
„peršās Lielajam Nekam” galvenokārt izcelta cilvēka un dabas saskars-
mes nozīmība, tās sniegtā pieredze un spēks piedzīvot atklāsmes par 
visa pastāvošā vienotību smalkā, visuresošā kosmiskā tīklojumā, mek-
lējot cilvēka vietu tajā. Dzejoļu krājums veidots trīs daļās, noslēgumā 
veltījumi laikabiedriem.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000883403
Račs, Guntars. 365 : dzejoļi / Guntars Račs ; 
dizains: Guntars Ošenieks ; foto: Aiga Rēdma-
ne. — [Rīga] : MicRec, [2018]. 

Otrā daļa. — 191 lpp. ; 16 cm. — ISBN 978-
9934-8734-0-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Daudzi no mums sāk jauno gadu ar jaunu apņemša-
nos. Mana apņemšanās bija uzrakstīt un publicēt vismaz vienu dzejoli 
dienā. Pirmie 183 atrodami grāmatas pirmajā daļā. Šajā grāmatā atradī-
siet tos 182, kuri rakstīti no 3. jūlija līdz 31. decembrim. Paldies maniem 
lasītājiem par pacietību, atsaucību un mīlestību! Šīs 365 dienas bija 
viens no manas dzīves lielākajiem brīnumiem!” (Guntars Račs).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000883700
Logina, Renāte. Par maz, par daudz un 
tieši laikā / Renāte Logina, teksts un ilus-
trācijas ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 32 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-

9934-0-7192-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Pasaka par tīģerēnu ir ietērpta brīnišķīgās krāsās un 

neparastu zīmējumu virtenē. To būs interesanti lasīt un pētīt ne vien 
bērniem, bet arī pieaugušajiem. Un galvenais — pasaka mums atgādi-
na: lai dzimtu draudzība, nemaz nevajag daudz, tikai jāatrod kaut kas 
kopīgs. Un reizēm tas nāk tieši laikā.
UDK	 821.174-93-32
	 087.5(084.1)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883340
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883772
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883820
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884082
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883915
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883354
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883399
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883403
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883700
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Kopkataloga Id: 000883706
Berzinska, Lilija. Vislielākais gardums 
pasaulē / Lilija Berzinska, teksts un ilus-
trācijas ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 26 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-

9934-0-7329-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Sirsnīgais stāsts, kurā Bolacis pēta, kas ir vislielākais 

gardums pasaulē, rāda ne tikai to, cik pasaule ir brīnumaini savdabīga, 
bet atklāj arī, kāda nozīme ir draugu kopīgi paveiktajam darbam. Tas ir 
stāsts par kopābūšanu un draudzību, kas dzīvi padara skaistu.
UDK	 821.174-93-32
	 087.5(084.1)

Kopkataloga Id: 000883730
Laukmane, Maija. Uz austiņām austiņas / 
Maija Laukmane ; māksliniece Antra Auzi-
ņa-Bajāre ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — 
Rīga : Jumava, [2017]. — 43, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-163-9 

(brošēts).
A n o t ā c i j a :  Krājumā iekļauti skanīgi dzejoļi bērniem, kas izteiks-

mīgi apraksta un paskaidro, cik nozīmīgs ir viss cilvēka ķermenis — ro-
kas, kājas, deguns, ausis, acis un mute! Grāmata ir kā īsts ceļojums, kas 
papildināts ar krāsainām Antras Auziņas-Bajāres ilustrācijām, lai jau-
nākie lasītāji vieglāk uztvertu informāciju un apgūtu jaunas zināšanas.
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000883811
Vanaga, Melānija. Dvēseļu pulcēšana / Melā-
nija Vanaga ; atbildīgā redaktore Liene Soboļe-
va ; Aijas Andžānes mākslinieciskais noformē-
jums. — Rīga : Jumava, [2018]. 

Dziesmu vara. — 288 lpp., 16 nenumurētas 
lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-20-178-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Dvēseļu pulcēšanas” ceturtā grāmata „Dziesmu 
vara” ir veltījums slavenajam studentu korim „Dziesmuvara”, tā di-
riģentam Ādolfam Ābelem un jaunībai, kas nesaraujami saaugusi ar 
dziesmu. Pašas rakstnieces un viņas draugu jaunībai, arī Latvijas valsts 
jaunībai, kad visi ceļi likās vedam sauļup. Hronoloģiski „Dziesmu vara” 
aptver Melānijas Vanagas studiju gadus Latvijas Universitātē (1925-
1930).
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000883835
Auziņš, Arnolds. Mīlestības mācība : romāns / 
Arnolds Auziņš ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais 
noformējums ; atbildīga redaktore Eva Janso-
ne. — Rīga : Jumava, [2018]. — 214, [1] lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-20-176-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romānā attēlota skola padomju laikā, par ko jaunā 
paaudze neko nezina. Mūsdienās daudz strīdas par izglītības satu-
ru, bet jau toreiz labākajiem pedagogiem bija skaidrs, ka svarīgākais 
priekšmets stundu sarakstā nav mīlestības mācība. Interesanti uzzināt, 
kā galvenā varone Luīze Zariņa tiek galā ar palaidņiem. Par spīti grūtī-
bām, priekšnieku stulbumam un kolēģu nenovīdībai viņa iemāca bēr-
niem mīlēt dzimteni, dzīvi un cilvēkus.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000883847
Mālmeisters, Kārlis. Kažēna atmiņas : Kurze-
mes piekrastē un Melnās jūras ūdeņos / Kārlis 
Mālmeisters ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais no-
formējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļe-
va ; zinātniskais redaktors Imants Tamsons ; li-

terārā redaktore Inta Āboliņa. — Rīga : Jumava, 

[2018]. — 415 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
20-190-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  20. gadsimta sākuma revolūciju un kara laiks nes 
pārmaiņas ne vienā vien ģimenē. Starp tām Kārļa Mālmeistera atmi-
ņu stāsts par savas bērnības un jaunības gaitām Latvijā, kas ir ceļā uz 
brīvību no muižnieku varas, un ārpus tās — jūras gaitās uz svešām ze-
mēm, kur par tādu „latvieti” neviens neko nav dzirdējis. Kažēns, vien-
kāršs lauku zēns, ir dzimis daudzbērnu ģimenē un uzaudzis nabadzībā 
un laikā, kad izdzīvo visstiprākie. Neskatoties uz laikmeta vai ikdieniš-
ķām grūtībām, viņš meklē savu ceļu dzīvē. Bieži visai ģimenei knapi 
pietika, ko ēst, drēbes bija izdilušas skrandās, bet Kažēns vairāk par 
visu gribēja mācīties skolā. Varoņa ceļš uz kvēlo mērķi un pieaugšanu 
mijas ar apkārt esošo cilvēku — zēna draugu, ģimenes un kolēģu likte-
ņiem, kas izriet no Kārļa Mālmeistera emocionāli ietilpīgā un vēsturiski 
nozīmīgā dzīvesstāsta.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000883854
Peters, Jānis. Rudenskura spogulī : vintāža : 
dzeja un daži dziesmās dzirdēti dzejoļi / Jānis 
Peters ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; foto: 
Jānis Brencis ; Līgas Kuplās mākslinieciskais no-
formējums. — Rīga : Jumava, [2017]. — 134, 

[1] lpp. : portrets ; 22 cm. — Grāmatā ietverta Jura Ģērmaņa 
gleznotā Jāņa Petera portreta reprodukcija. — ISBN 978-
9934-20-192-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejas krājums tematikas ziņā ir daudzpusīgs — ap-
cerēts gan laika nepielūdzamais ritējums, gan zīmīgi mūsu tautas pa-
gātnes notikumi, gan pārdomas par šodienu. Krājumu veido trīs daļas, 
kas ietver gan skaistu mīlas dzeju, gan pārdomas par vēsturi un šodie-
nu, gan atziņas par cilvēka dzīves ritējumu, vērtību un piepildījumu. 
Lasot dzejoļus, neviļus iezogas doma, ka aizvien vairāk un vairāk rakst-
nieka daiļradē ieskanas mūža nogales tēma, mūžības tēma, dzīvības un 
nāves tēma. Krājums, protams, ietver arī vienmēr klātesošo mīlestības 
tēmu — mīlestību pret ģimeni, dzīvi un draugiem. Īpaša pievienotā vēr-
tība ir krājuma beigās lasāmie komentāri, kuros skaidroti tie dzejoļos 
iekļautie jēdzieni, kas dažādu iemeslu dēļ kādai lasītāju daļai varētu būt 
nesaprotami.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000883926
Zālīte, Māra. Pieci pirksti : romāns / Māra Zālī-
te ; redaktore Gundega Blumberga ; Māra Gar-
jāņa vāka dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, 
[2018]. — 292, [5] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-546-58-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Pieci pirksti” ir autobiogrāfiska bērnības atmiņu 
grāmata, kurā autore tēlo atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 
20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē un dzīvi Latvijā 50.-60. gadu mijā. 
Grāmatas centrālā ass ir piecgadīgās Lauras un viņas vecāku — 1941. 
gada jūnijā izsūtīto bērnu — traumatiskā pieredze, kas tik daudzus 
gadu desmitus ģimenes iekšienē glabāta un klusēta. Ar bērna acīm 
skaudrums vēl satriecošāks — nepārejošas bailes no bada, bailes no 
vēlreizējas izsūtīšanas.
UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 000883949
Laukmane, Maija. Simts domu, stāvot dzī-
vības dārzā / Maija Laukmane, teksts un 
foto ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; 
grāmatas dizains: Vilnis Lapiņš. — Rīga : 
Annele, [2018]. — 1 sējums (nenumurētas 

lpp.) : ilustrācijas ; 15×18 cm. — ISBN 978-9934-559-13-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Neiespējami nodzīvot mūžu bez apziņas par savu 
tautu. Bez apziņas par to, no kurienes nākam, ko kopjam un sargājam 
un kāpēc kopjam un sargājam. Ikkatrs, kurš dzīvojam Latvijā, esam 
savas zemes daļa. Valoda, novadi, pilsētas, pagasti, upes, lieli un mazi 
ezeriņi, mākoņi, pļavas, liepu smarža ziedēšanas laikā — tik daudz ne-
kur negaistošu pazīšanās zīmju, saistvielu un atslēgas vārdu, vedošu uz 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883706
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883730
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883811
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883835
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883847
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883854
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883949
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vienu pašu ļoti īpašu, nozīmīgu un skanīgu vārdu Latvija. Par to šajā 
grāmatā. Par ilgām. Būt. Labam. Latvietim. Un mīlēt zemi, kuru Liktenis 
uzdāvinājis.
UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000884161
Latkovska, Maruta. Unuceite : šaļtenis, kurys 
nūzibsnej ceļā / Maruta Latkovska ; redaktore 
Sandra Ūdre ; vuoka dizains: Silvija Tuča. — 
Viļāni : [Maruta Latkovska], 2018. — 65 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Teksts latgalie-

šu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-19-386-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Latgaliešu valodas zinātājas, latgaliešu kultūras gada 

balvas „Boņuks” ieguvējas Marutas Latkovskas stāstiņi ir kā mazi atmi-
ņu un pārdomu zibšņi par savu bērnību, ģimeni un dzimtas saknēm, 
par kultūru un tradīcijām, par ikdienas notikumiem. Marutas attieksme 
pret Latgali un latgalisko kā sevišķām, neatkārtojamām vērtībām vei-
dojusies, pateicoties viņas dziļajai saiknei ar vecmāmuļu.
UDK	 821.174’282-3
	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000884169
Vēstules Latvijai / vāka dizains: Dace Solovje-
va ; biedrība „Mantinieki”. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, [2017]. — 112 lpp. ; 25 cm. — Grā-
mata tapusi biedrības „Mantinieki” projekta 
„Vēstules Latvijai” ietvaros. — ISBN 978-9934-

555-66-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Ejot pa ceļu, priecājos, ka esmu Latvijā, un ar skatie-

nu samīļoju visu, ko redzu, kas piepilda manu sirdi ar vārdos nepasa-
kāmu mīļumu. Latvijai ir vajadzīgi mūsu labie un mīļie vārdi, gaišās un 
pozitīvās domas. Tāpēc ir tapusi šī grāmata — ar sirsnīgām un perso-
nīgām vēstulēm Latvijai, kuras rakstījuši bērni, jaunieši un pieaugušie 
no Saldus novada un no citām tuvākām un tālākām vietām. Grāmata ir 
veltījums Latvijai, sagaidot tās simtgadi.
UDK	 821.174

Kopkataloga Id: 000884180
Imula, Una. Latvijas sirdspukstos : veltījums 
Latvijas simtgadei / Una Imula ; vāka dizains: 
Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018]. — 146, [1] lpp. ; 21 cm. — Vākam izman-
tota Maijas Tabakas gleznas fotoreprodukci-

ja. — ISBN 978-9934-555-69-5 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Krājumu „Latvijas sirdspukstos” izdevumā publicē-

ta dzeja, dziesmu teksti, aforismi no 12 kopkrājumiem, kā arī autores 
jaunākie darbi.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000884184
Kalna, Ziedīte. Cauri laikam… / Ziedīte Kal-
na. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2017]. — 
176 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-555-70-1 (ie-
siets).
UDK	 821.174-3

	 	 821.174-4

Kopkataloga Id: 000884186
Sirdsliesmu vārdos / Inese Apsāne, Jans Ikes 
(Jānis Lūciņš), Aivars Krūkliņš, Anita Orbidā-
ne, Olga Pāvulsone, Ieva Puzirevska, Austra 
Zīle. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 
187 lpp. : portreti ; 20 cm. — (Pārdomas vārs-

mās). — ISBN 978-9934-555-67-1 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000884195
Kvadrātsakne / Ligita Grosmane, Valters 
Grosmanis, Edīte Pahalko, Evelīna Visocka. — 
[Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 117 lpp. : 
portreti ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Uz 
vāka kļūdaini norādīts Edīte Pathalko, pareizi 

jābūt Edīte Pahalko. — ISBN 978-9934-555-72-5 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000884198
Pastāsti man / Ligita Deviķe, Aina Gadišķe, 
Laimrota Krastiņa, Ance Lauva-Salnāja, Rota 
Tesļuka, Līvija Vikšere, Inga Zepa. — [Varakļā-
ni] : Domu Pērles, [2018]. — 201 lpp. : portreti ; 
20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — ISBN 978-

9934-555-68-8 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000884201
Kalna, Ziedīte. Pacel mani, māmiņ, tēt! / Ziedīte 
Kalna. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2017]. — 
136 lpp. : 21 cm. — ISBN 978-9934-555-63-3 (ie-
siets).
UDK	 821.174-1

	 	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000884225
Gaile, Inga. Neredzamie / Inga Gaile ; Natalijas 
Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala 
Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 207, 
[1] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — ISBN 978-9934-0-7445-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Inga Gaile savā otrajā prozas darbā pievēršas de-
tektīvžanram. Agatas Kristi manierē savērpjot klasisku sižetu, autore 
vienlaikus ironiski komentē Latvijā aktuālas kultūras un politikas nori-
ses, un daudzi no romāna tēliem ne vienam vien lasītājam šķitīs attāli 
pazīstami. Jauna rakstniece Gerda dodas uz kaimiņpilsētas rakstnieku 
māju, lai radītu savu pirmo romānu. Ierodoties rezidencē, jaunā sie-
viete atklāj, ka iepriekšējā vakarā tur aizdomīgos apstākļos gājis bojā 
ievērojams rakstnieks, pirmais nopietnais valsts Nobela prēmijas kan-
didāts rakstniecībā.
UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000884230
Ingrems, Ričards. Atskatīties rītdienā : ro-
māns / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2018]. — 319, [1] lpp. ; 20 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 978-9934-

0-7391-5 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Vai ir iespējams šodien vainot sevi par rīcību, kas 

kādreiz likusies pareiza? Vai to drīkst darīt arī apkārtējie? Turklāt 
dažreiz nošķirt labo no ļaunā ir gandrīz neiespējami, un tad tiek pie-
ļautas kļūdas, kuras vēlāk nav labojamas. Taču dzīvei jāturpinās. Šo un 
citu jautājumu krustpunktos nonāk romāna galvenais varonis Patriks 
Devero — vientuļš vīrietis spēka gados, šķietami vienkāršs vīnu tirgo-
tājs no Cīrihes. Devero ir cilvēks, kurš pagātnē ir pārdzīvojis tik smagu 
triecienu, ka personiskā laime ārpus darba pagaidām viņam šķiet neie-
spējama. Turklāt apgalvojums, ka laiks dziedē visas brūces, uz Patriku 
neiedarbojas. Bet reiz pienāk brīdis, kad durvis uz pagātni jāaizver pa-
visam, rītdienā skatoties ar cerību un vienlaikus ar jaunu dzīves mērķi.
UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884161
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884186
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884195
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884198
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Kopkataloga Id: 000884862
Bula, Rolanda. Atpakaļceļš : romāns / Rolanda 
Bula ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Ani-
tas Jansones-Zirnītes ilustrācijas ; redaktore Dzin-
tra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 207, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — (Lata 

romāns ; 3/2018 (225)). — Ziņas par autori: uz vāka atlo-
ka. — Bibliogrāfija: [208.] lpp. — ISBN 978-9934-15-435-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pārdzīvojusi Pirmo pasaules karu, revolūciju, kula-
ku izsūtīšanu, badu, aukstumu un nežēlīgus likteņa triecienus, Karlī-
ne Mitkeviča spējusi saņemties, sākt dzīvi no jauna un ar saviem trīs 
bērniem 1947. gadā no Sibīrijas dodas atpakaļceļā uz Latviju, jo grib 
un tic, ka Latvijā bērniem būs labāka dzīve. Vēsturiskie notikumi mijas 
ar mūsdienām, kas stāsta par Līgo svētku četrām brīvdienām Karlīnes 
mazmeitas Baibas mājā. Tur notiek radinieku tikšanās, kuras laikā tiek 
risinātas arī Karlīnes vedeklas Astrīdas mantojuma lietas. Baibu nomo-
ka domas, cik ļoti maz viņa zina par mātes un vecāsmātes dzīvi, bet 
neviena vairs nav, kas varētu pastāstīt.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000885094
Šteinberga, Ināra. Kam negadās : 100 jautri 
piedzīvojumi / Ināra Šteinberga ; vāka dizains: 
Laima Kalvāne. — [Ugāle] : Visual studio, 
[2017]. — 184, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-523-52-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Desmit gadus pēc autores pirmās grāmatas iznākšanas 
jaunajā krājumā „Kam negadās” apvienoti iepriekšējā grāmatā iekļautie un 
vēl nepublicētie darbi. Pavisam kopā 100 jautru piedzīvojumu.
UDK	 821.174-17
	 821.174-7

Kopkataloga Id: 000885359
Nagla, Inta. Tulpes sniegā : dzeja / Inta Nagla ; 
fotogrāfijas: Inta Nagla un Aivars Gulbis ; vāka 
grafiskais noformējums: Aija Pastare. — [Ugā-
le] : [Visual studio], [2018]. — 226 lpp. : ilustrāci-
jas, portrets ; 21 cm. — Dzeja latviešu un latga-

liešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-19-459-7 (iesiets).
UDK	 821.174-1
	 821.174’282-1

Kopkataloga Id: 000885365
Mana grāmata : dzejas krājums / Aija Pastare, 
vāka dizains. — [Ugāle, Ventspils novads] : [Vi-
sual studio], [2018]. 

15. sējums. — 149, [1] lpp. : ilustrācijas, por-
treti ; 21 cm. — (Mana grāmata). — Autori: 

Edu ards Gailišs, Zanda Marta Grava, Anita Gulbe-Trum-
pe, Ziedīte Kalna, Ilze Krastiņa, Anda Kronberga, Arita 
Millere, Ināra Mūrniece, Indra Ozola, Ingūna Pranka. — 
ISBN 978-9934-523-49-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejas krājumā publicēti 10 radošu cilvēku, dzejda-
ru no dažādām Latvijas pilsētām, darbi. Viņi apvienojuši savu dvēseles 
dziesmu vienuviet — gan rudens saulainās krāsas, gan pelēko dienu 
smagumu, gan brieduma mieru, gan nepiepildīto sapņu sāpi, gan zemes 
stabilitāti un tāļu aicinājumu.
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000885376
Tomsone, Gundega. Es atzīstos Tev / [teksts] 
un gleznas: Gundega Tomsone ; vāka salikums: 
Aija Pastare. — [Ugāle, Ventspils novads] : [Vi-
sual studio], [2018]. — 125, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-523-51-9 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000885383
Tārauda, Ingrida. Pērlītes zem kājām = Bisers 
zam kuoju : dzeja / Ingrida Tārauda ; vāka sali-
kums: Aija Pastare. — [Ugāle, Ventspils no-
vads] : [Visual studio], [2017]. — 77, [1] lpp. : 
portrets ; 20 cm. — Ziņas par autori: 75.-

[78.] lpp. — Dzejoļi latviešu un latgaliešu rakstu valodā. — 
ISBN 978-9934-523-50-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ingridas Tāraudas ceturtajā dzejas grāmatiņā „Pērlī-
tes zem kājām jeb Bisers zam kuoju” apkopoti pēdējo piecu gadu laikā 
latviski un latgaliski tapušie dzejoļi.
UDK	 821.174-1
	 821.174’282-1

821.222.1 Persiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000884366
Taraghi, Goli. Citur. Granātābolu kundze un vi-
ņas dēli : stāstu izlase / Goli Taraghi ; no angļu 
valodas tulkojusi Ina Strautniece ; no persiešu 
valodas tulkojusi Sara Khalili. — Rīga : Alis, 
[2018]. — 315, [5] lpp. ; 21 cm. Tulkojums no: Ta-

raghi, Goli. Pomegranate Lady and Her Sons. — ISBN 978-
9934-504-28-0 (brošēts).

UDK	 821.222.1-34(081)

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000884831
Podesta, Veronika. Sikspārnis Raits / Ve-
ronikas Podestas teksts ; Monikas Pjeraci 
Mitri ilustrācijas ; no angļu valodas tulko-
jusi Iluta Moldane. — [Rīga] : Annele, 
[2018]. — 20 nenumurētas lpp. : ilustrāci-

jas ; 20 cm. — (Mazie draugi). — ISBN 978-9934-559-10-5 
(brošēts).

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000884835
Podesta, Veronika. Ezītis Henrijs / Vero-
nikas Podestas teksts ; Monikas Pjeraci 
Mitri ilustrācijas ; no angļu valodas tulko-
jusi Ilze Pelnēna. — [Rīga] : Annele, 
[2018]. — 20 nenumurētas lpp. : ilustrāci-

jas ; 20 cm. — (Mazie draugi). — ISBN 978-9934-559-12-9 
(brošēts).

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000884840
Podesta, Veronika. Bitīte Zumzīte / Vero-
nikas Podestas teksts ; Monikas Pjeraci 
Mitri ilustrācijas ; no angļu valodas tulko-
jusi Iluta Moldane. — [Rīga] : Annele, 
[2018]. — 20 nenumurētas lpp. : ilustrāci-

jas ; 20 cm. — (Mazie draugi). — ISBN 978-9934-559-09-9 
(brošēts).

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000884842
Bertolē, Klēra. Sīlis Gunis / Klēras Bertolē 
teksts ; Monikas Pjeraci Mitri ilustrācijas ; 
no angļu valodas tulkojusi Iluta Molda-
ne. — [Rīga] : Annele, [2018]. — 20 nenu-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885094
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885359
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885365
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885376
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885383
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884366
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884831
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884835
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884840
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884842
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murētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Mazie draugi). — 
ISBN 978-9934-559-11-2 (brošēts).

UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000885113
Līksniešu atmiņu stāsti / veidoja Līksnas pa-
gasta kultūras nama aktīvo sieviešu apvienība 
„Saules taka” sadarbībā ar Līksnas pagasta 
pārvaldi un biedrību „Līksnas jauniešu kopie-
na „Kopā”” ; teksta redaktore Inta Nagla ; vāka 

dizains: Eva Bičkovska ; pēcvārds: Romualds Gadzāns. — 
[Ugāle, Ventspils novads] : [Visual studio], [2017]. — 262, 
[5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Grāmatā Olgas Smanes in-
tervija ar Birutu Ozoliņu (Līksnas pagasta pārvaldes vadī-
tāju), Līksnas pagasts mūsdienās (230.-241. lpp.). — ISBN 
978-9934-523-48-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Līksniešu atmiņu stāstu apkopojumā ir minēti vēstu-
res notikumi un to gaita. Iepazīstoties ar stāstiem, lasītājs var objektīvi 
novērtēt šīs teritorijas unikalitāti un veidot savu viedokli par notieko-
šo. Grāmatā apkopoti atmiņu stāsti par dzīvi un notikumiem pagastā 
dažādos laikos, kas ir papildināti ar unikālām fotogrāfijām. No pirmās 
līdz pat pēdējai grāmatas lappusei starp neskaitāmām atmiņu rindām 
jūtama Līksnas garša un smarža, tās īpašā gaisotne, kuru tik ļoti iemīlē-
juši tie cilvēki, kas Līksnu saukuši un turpina saukt par savām mājām.
UDK	 908(474.346)

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

Kopkataloga Id: 000883361
Zariņa, Aina. Aina un Ramuss Rietumben-
gālijā / Aina Zariņa. — [Ģibuļi, Talsu no-
vads] : [Aina Zariņa], [2018]. — 148 lpp. : 
ilustrācijas, plāni ; 21 cm. — Grāmatā ie-
kļauti mākslinieka un dzejnieka Mihaila 

Ramusa dzejoļi. — ISBN 978-9934-8741-0-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Bengālija mazliet ir pazīstama ar dzeju — Tagore, 

Vidjpati, Džajadēvss, Šrī Krišna Čaitanjs. Taču tikpat kā neviens nav in-
formēts par tās terakotas Tempļa burvību, lauku ciematu arhitektūru 
no bambusa un māliem, par tradicionālajiem amatiem, zīmējumiem un 
izšuvumiem. Indijā ir ļoti attīstīta, augsta līmeņa tautas māksla, kas nav 
tikai komerciāla, bet gan sastopama ik uz soļa ikdienas dzīvē, mājokļos, 
apģērbā.
UDK	 913(540.33)
	 23-523(540.33)
	 726.1(540.33)
	 745/749(540.33)

Kopkataloga Id: 000883636
Latvijas institūts. Latvia 100 Snapshot Sto-
ries : Latvia celebrates 100 years / the Latvian 
Institute. — Rīga : The Latvian Institute, 
[2017]. — 126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — 
ISBN 978-9984-736-54-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Simts īsi stāsti par mūsu apziņas kodiem, vērtībām 
un tikumiem, īpašiem cilvēkiem, lietām un vietām. Par godu Latvijas 
simtgadei Latvijas institūts izdevis jaunu grāmatu angļu valodā ar no-
saukumu „Latvia 100 Snapshot Stories”, kas domāta Latvijas populari-
zēšanai ārvalstīs.
UDK	 913(474.3)
	 908(474.3)

Kopkataloga Id: 000883922
Lapsa, Lato. Zem Muhameda palmas : Eritre-
ja, Mali, Maroka, Mauritānija, Nigēra, Rietum-
sahāra, Sudāna : ar autora fotogrāfijām / Lato 
Lapsa ; mākslinieks Jānis Esītis ; redaktore 
Gundega Blumberga. — Rīga : Dienas Grāmata, 

[2018]. — 407 lpp., 113 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, por-
treti ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 405.-[408.] lpp. — ISBN 978-
9934-546-57-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Allāhs aizvāca visus cilvēkus un dzīvniekus no 
tuksneša, lai viņam būtu vieta, kur pastaigāties mierā. Tāpēc vareno 
Sahāru sauc par Allāha dārzu”, vēsta tuksneša iemītnieku gudrība. Nu 
ar katru gadu aizvien vairāk izskatās, ka Allāhs ir nopietni apņēmies 
savu pastaigu vietu paplašināt un padzīt no tās nelūgtos iemītniekus. 
Tuksnesis grib vēl un vēl, un arī ņem. Pats savām acīm esmu redzējis 
ciematus un pat leģendāras zelta pilsētas, kuru iznīkstošie iedzīvotāji 
vēl mēģina cīnīties ar uzbrūkošo bezgalīgo tuksnesi, un šo bezcerīgo 
cīniņu, protams, zaudē. Es viņus vēl paspēju satikt: gan Sudānā un Mau-
ritānijā, gan Mali un Nigērā, gan Marokā, Rietumsahārā un Eritrejā — 
teic Lato Lapsa.
UDK	 910.4(6)

Kopkataloga Id: 000883930
Jelgava / priekšvārds: Andris Rāviņš ; tul-
kotāji: Žanna Ezīte (krievu valodā), Ilze 
Kreišmane (angļu valodā), Dace Šterna 
(vācu valodā) ; foto: Austris Auziņš, Juris 
Bērziņš-Soms, Artūrs Dombrovskis [un vēl 

8 fotogrāfi]. — Rīga : Jumava, [2017]. — 95 lpp. : fotogrāfi-
jas ; 23 cm. — Fotogrāfi arī: Edgars Griestiņš, Aigars Hibne-
ris, Eduards Kapša, Billijs Locs, Guntars Strangats, Raitis 
Supe, Gunārs Timmermanis un Ivars Veiliņš. — Teksts pa-
ralēli latviešu, angļu, krievu, vācu valodā. — ISBN 978-
9934-20-107-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ikviens patiesi mīl tikai vienu savu pilsētu, kuras 
elpu un garu izprot līdz pašai tās dziļākajai būtībai. Tā ikviens jelgav-
nieks mīl un lepojas ar savu pilsētu. Nepārtraukta mainība uz augšu — 
tāda ir pilsētas saukļa „Jelgava — pilsēta izaugsmei” būtība, ko fotomir-
kļos centušies noķert un iemūžināt albuma veidotāji.
UDK	 913(474.334.2)(084.12)
	 908(474.334.2)(084.12)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000883174
Gushchin, Victor. Latvia 1988-2015: a triumph 
of the radical nationalists / Victor Gushchin ; 
translation: Renata Kazaka, Goodwield LTD, 
Alexander Kuzimin (photo captions and cer-
tain documents) ; layout: Vlad Bogov ; The Bal-

tic Centre of Historical and Socially Political Studies. — 
Riga : [The Baltic Centre of Historical and Socially Political 
Studies], 2017.

Book 1, Radical nationalism awakens, or Citizenship 
issue from 1988 till the Supreme Council resolution 
„On the restoration of the rights of citizens” of 1991. — 
232 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Ziņas 
par autoru: vāka 4. lpp. — Bibliogrāfija: 215.-228. lpp. — 
Teksts angļu valodā, tulkots no krievu valodas. — ISBN 
978-9934-8540-0-2 (iesiets).
UDK	 94(474.3)”1986/1991”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885113
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883361
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883636
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883922
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883930
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883174
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Kopkataloga Id: 000883182
Gushchin, Victor. Latvia 1988-2015: a triumph 
of the radical nationalists / Victor Gushchin ; 
translation: Goodwield LTD, Alexander Kuzi-
min (photo captions and certain documents) ; 
layout: Vlad Bogov ; The Baltic Centre of Histo-

rical and Socially Political Studies. — Riga : [The Baltic Cen-
tre of Historical and Socially Political Studies], 2017.

Book 2, From the „long-term democratic deficit” to the 
restoration of ethnocracy. — 264 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, portreti ; 25 cm. — Ziņas par autoru: vāka 4. lpp. — 
Bibliogrāfija: 197.-213. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts angļu valodā, tulkots no krievu valodas. — ISBN 
978-9934-8540-1-9 (iesiets).
UDK	 94(474.3)”1991/…”
	 323.1(474.3)

Kopkataloga Id: 000883189
Gushchin, Victor. Latvia 1988-2015: a triumph 
of the radical nationalists / Victor Gushchin ; 
translation: Renāte Kazaka (chapter 1-9), Goo-
dwield LTD (chapter 10-13), Alexander Kuzi-
min (in place of a conclusion, photo captions 

and certain documents) ; layout: Vlad Bogov ; The Baltic 
Centre of Historical and Socially Political Studies. — Riga : 
[The Baltic Centre of Historical and Socially Political Stu-
dies], 2017.

Book 3, Formation of a new historical memory, or the 
Whitewashing of Nazism in Latvia. — 384 lpp. : faksimi-
li, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Ziņas par autoru: vāka 
4. lpp. — Bibliogrāfija: 347.-376. lpp. — Teksts angļu va-
lodā, tulkots no krievu valodas. — ISBN 978-9934-8540-
2-6 (iesiets).
UDK	 94(474.3)”19/20”
	 32(474.3)”19/20”

Kopkataloga Id: 000884000
Ķaune, N. Leišu un poļu laikmets Livonijā / N. 
Ķaune. — Atkārtots izdevums, pārsvarā ne-
mainot tā laika rakstību. — [Code, Bauskas no-
vads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2018. — 
95 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 

21 cm. — Bibliogrāfija: 93. lpp. — Pirmizdevums: Rīga : Val-
ters un Rapa, 1936. — ISBN 978-9934-8581-6-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Par Livoniju vācu un arī vēlākos laikos sauca mūsu 
un igauņu zemes. Poļu laikā Kurzeme bija kļuvusi par atsevišķu valsti 
un daļa Igaunijas bija zviedru rokās. Livonijas vārds bija tikai Vidzemei 
un Latgalei, kurām toreiz vēl nebija nosaukuma. Rakstos lietoja latīņu 
„Livonia” vai vācu „Liefland”, ko poļi savā valodā sagrozīja par „Inflanty”.
UDK	 94(474.3)”1562/1795”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883182
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883189
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884000
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