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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000884220
Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai / 
kataloga teksts, izstādes kurators Edžus 
Vējiņš ; literārā redakcija: Oskars Lapsiņš ; 
māksliniece Līga Delvere. — Rīga : Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 

[2018]. — 59 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-8614-2-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība iz-
veidojusi Latvijas valsts simtgadei veltītu ceļojošo izstādi un katalogu 
„Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”. Katalogā vienkopus redzami 
izstādē atspoguļotie stāsti par 12 Latvijas bibliotēkām, kurām ir sim-
boliska nozīme Latvijas tapšanā par valsti, izceļot to bagāto vēsturi un 
dibināšanā iesaistītās personības.
UDK	 027(474.3)(091)
	 028(474.3)(091)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000885261
Trusītis Pēterītis : darbošanās grāmata ar uz-
līmēm / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ika-
le ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlī-
mes : ilustrācijas ; 28 cm. — „Milzum daudz 

uzlīmju darbīgām ķepiņām”—Uz vāka. — Oriģinālnosau-
kums: Peter Rabbit. Sticker activity book. — ISBN 978-
9934-0-7515-5 (brošēts).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 000886312
Kage, Ērlings. Klusums trokšņa laikmetā / Ēr-
lings Kage ; no norvēģu valodas tulkojusi Linda 
Kusiņa ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 
literārā redaktore Linda Lejiņa. — Rīga : Latvi-
jas Mediji, [2018]. — 124, [4] lpp. : ilustrācijas ; 

21 cm. — Ziņas par autoru: uz apvāka atloka. — Oriģinālno-

saukums: Stillhet i støyens tid. — ISBN 978-9934-15-445-4 
(iesiets).

UDK	 140.8
	 159.922.2
	 821.113.5-4

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000886177
Knopkena, Santa. Pasaka par Puteklīti / izdo-
māja un uzzīmēja: Santa Knopkena. — [Sal-
dus] : [Santa Knopkena], 2018. — 76 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 
978-9934-19-465-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Pasakas par Puteklīti” galvenā varone ir maza pu-
tekļu meitenīte — Puteklīte. Lielajā pasaulē viņa ir viena no daudzajiem 
putekļiem. Viņu interesē tādi paši jautājumi kā tie, kas reizēm nodarbi-
na arī cilvēku prātus — „No kurienes es esmu?” un „Kam es varētu būt 
noderīga?”. Līdzīgi kā cilvēki viņa priecājas par dzīvi, piedzīvo jautrus 
brīžus un baidās no lietām, kas apdraud viņas eksistenci. Bēgot no sava 
lielākā ienaidnieka — Putekļu sūcēja, Puteklīte nokļūst bēniņos, kur 
sastop, iepazīstas un sarunājas ar dažādām senām lietām, kuras viņa 
nekad agrāk nav redzējusi. Kad Puteklīte skaļi izsaka savu jautājumu: 
„Kam diez es varētu būt noderīga?”, Petrolejas lampiņa iesaka Puteklī-
tei aprunāties ar Bībeli. Sākas ilga, sirsnīga un aizrautīga saruna, kurā 
uz katru Puteklītes jautājumu ir precīza Bībeles atbilde, kurai savukārt 
seko atkal nākošais Puteklītes sirsnīgais jautājums, jautrs iestarpinā-
jums vai prātīgs secinājums.
UDK	 27-29
	 821.174-93-32

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000884899
Valtenbergs, Visvaldis. Krievijas ietekme Lat-
vijas informatīvajā telpā : sintēzes ziņojums : 
2018. gada janvāris / autori: Visvaldis Valten-
bergs, Inese Grumolte-Lerhe, Zanita Avotnie-
ce, Ilona Beizītere ; Latvijas Republikas Saei-

ma. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2018. — 39 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Sintēzes ziņo-
jums izstrādāts pēc Saeimas Prezidija un Frakciju padomes 
pieprasījuma. — Bibliogrāfija: 31.-38. lpp. — ISBN 978-
9934-8592-5-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ziņojumā aplūkoti Krievijas ietekmes kanāli Latvijas 
informatīvajā telpā, kā arī plašsaziņas līdzekļos izplatītie naratīvi. Tā-
pat izvērsta diskusija par to, kā nošķirt propagandu un dezinformāciju 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884220
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885261
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886312
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886177
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884899
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no leģitīmām vārda brīvības izpausmēm. Kā Krievijas ietekmes kanāli 
šajā ziņojumā tiek apzīmēti plašsaziņas līdzekļi, kuri raida krievu valo-
dā un kuru veidotais saturs popularizē Krievijas oficiālo varas centru 
pozīciju. Sintēzes ziņojums izstrādāts, lai raksturotu Krievijas ietekmi 
Latvijas informatīvajā telpā un iespējas šo ietekmi ierobežot.
UDK	 316.774:32(474.3)
	 316.774:32(470+571)
	 316.658.4(474.3)

Kopkataloga Id: 000885948
Osho. Par seksu : no seksa līdz augstākajai apzi-
ņai / Osho ; tulkojusi Arita Piķe ; redaktore Aija 
Rožlapa ; ilustrācijas: Ilze Kalvāne ; grafiskais 
dizains: Renāte Rapša. — 2. izdevums. — 
[Rīga] : Sētava, [2018]. — 320 lpp. : ilustrācijas ; 

24 cm. — Ziņas par autoru: 319. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Sex 
Matters. — ISBN 978-9934-502-30-9 (brošēts).

UDK	 316.367
	 613.88
	 176
	 2-447

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

Kopkataloga Id: 000886590
Rīgas Stradiņa universitāte. International 
Student Conference „Health and Social Sci-
ences” (2018 : Rīga, Latvija). Health and So-
cial Sciences : Rīga Stradiņš University inter-
national student conference, 16-17 March 

2018 : abstract book / layout Ilze Stikāne ; Rīga Stradiņš 
University, RSU SP. — Rīga : Rīga Stradiņš University, [2018]. 

Social sciences. — 24 lpp. ; 24 cm. — Autoru rādītājs: 
24. lpp. — ISBN 978-9934-8678-2-8 (brošēts).
UDK	 327(062)
	 378.4:327(474.3)(062)

328 Parlamenti. Tautas pārstāvība. Valdības

Kopkataloga Id: 000885095
Deviņu vīru spēks : stāsti par deviņiem Minis-
tru prezidentiem, 1918-1940 / zinātniskais re-
daktors Dr.hist. Gatis Krūmiņš ; recenzenti: 
Dr.habil.hist. Aivars Stranga, Dr.hist. Ēriks Jē-
kabsons ; latviešu tekstu literārā redaktore 

Sandra Liniņa ; angļu tekstu literārais redaktors Jānis Vec-
krācis ; Aija Andžāne, grafiskais noformējums. — Rīga : Ju-
mava, [2018]. — 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
25 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-20-172-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Deviņu vīru spēks. Stāsti par deviņiem 
Ministru prezidentiem 1918-1940” ir stāsts par deviņiem izciliem cilvē-
kiem, kuri bija drosmīgi un uzņēmīgi — par cilvēkiem, kuri izveidoja un 
attīstīja Latvijas valsti, pēc kara izpostītajā teritorijā atjaunojot kārtību 
un dodot iespēju iedzīvotājiem veidot labklājību. Grāmatā apkopotas 
bijušo Ministru prezidentu biogrāfijas, viņu sabiedriskās un politiskās 
dzīves apraksti, kas papildināti ar vēsturnieku komentāriem, laikmeta 
raksturojumu, dzimtas pārstāvju atmiņām, informāciju no periodikas, 
kā arī ilustratīviem materiāliem.
UDK	 328.131(474.3)”1918/1940”(092)
	 94(474.3)”1918/1940”
	 351(474.3)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000875625
Jaunzems, Andrejs. J.A. Šumpētera atziņas 
par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehā-
nismu : pro, contra, addendum / Andrejs Jaun-
zems ; galvenā zinātniskā redaktore Dr.oec. 
Raita Karnīte ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. 

Daina Šķiltere, Dr.oec. Ivars Brīvers ; redaktors Guntis Ro-
zenbergs. — Ventspils : Ventspils Augstskola, [2017]. — 
226 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — „Monogrāfija veltī-
ta Mārtiņa Lutera 1517. gada 31. oktobra Vitenbergas 
baznīcas Tēzēm, kas ievadīja Reformāciju”—Titullapas otrā 
pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latvie-
šu valodā, satura rādītājs paralēli arī angļu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-648-67-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zinātniskajā monogrāfijā pārstrādātā un papildi-
nātā veidā iekļauti divi jau agrāk Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstīs 
publicēti Andreja Jaunzema raksti: Asimetriskā informācija un Erroru 
teorēma mikroekonomikā un Štakelberga-Neša alternatīvas Latvijas 
izglītības tirgū. Papildus šiem rakstiem monogrāfijā iekļauts iepriekš 
nepublicēts raksts: J.A. Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomi-
kas pārmaiņu mehānismu: pro, contra, addendum.
UDK	 330.101.542
	 519.83

Kopkataloga Id: 000883222
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā 
konference (59 : 2017 : Daugavpils, Latvija). Daugavpils 
Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences 
rakstu krājums = Proceedings of the 59th International 
Scientific Conference of Daugavpils University / sastādītā-
ja Inese Zuģicka. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte : 
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2017.

B. daļa, Sociālās zinātnes = Part B, Social Sciences. — 1 
tiešsaistes resurss (264 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, 
tabulas ; 6,94 MB. — Virstitulā: Daugavpils Universitā-
te, Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa. Daugavpils 
Universitātes Jauno zinātnieku asociācija = Daugavpils 
University. Science Department of Daugavpils Univer-
sity. Daugavpils University Association of Young Rasear-
chers. — „ISSN 2500-9842 ; ISSN 2500-9869”— Datnes 
3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu 
valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — ISBN 
978-9984-14-833-5 (PDF).
UDK	 33(062)
	 347(062)
	 343(062)
	 37(062)
	 159.98(062)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000884607
Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība : 
aktualitātes, problēmas un iespējamie risinā-
jumi / recenzenti: Dr.iur. Jana Zīle, Dr.iur. Vitol-
ds Zahars ; literārā redaktore Sandra Liniņa ; 
angļu valodas teksta redaktore Andra Damber-

ga ; priekšvārds: Ārija Meikališa. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2018. — 343 lpp. : portreti, shēma, tabula ; 24 cm. — 
Monogrāfija sagatavota un izdota ar Valsts pētījumu pro-
grammas 5.2. „Tautsaimniecības transformācija, gudra iz-
augsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885948
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886590
ttps://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885095
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000875625
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883222
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884607
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sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai — jaunas pieejas ilgtspē-
jīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” atbal-
stu. — Ziņas par autoriem: 340.-343. lpp. — Autoru sadaļas 
fotogrāfiju autors: B. Koļesņikovs. — Bibliogrāfija: 296.-
321. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
priekšvārds arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-312-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pieredzē-
jušo un jauno pētnieku izstrādātajā monogrāfijā īpaša uzmanība veltīta 
tautsaimniecības interešu konstitucionālajai, kriminālprocesuālajai un 
administratīvi tiesiskajai aizsardzībai, kā arī apdrošināšanas, intelek-
tuālā īpašuma un konkurences tiesībām. Visi izdevumā iekļautie raksti 
veidoti kā padziļināti pētījumi, pievienojot ieteikumus apzināto prob-
lēmu novēršanā.
UDK	 347.19

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

Kopkataloga Id: 000886232
Krīgere, Ilze. 75 Stories of Objects About 
Latvia in World War I / Ilze Krīgere, Klāvs Za-
riņš ; photographer Valters Lācis ; design and 
layout: H2E. — Riga : Latvian War Museum, 
2018. — 191 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 

30 cm. — Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: 75 priekšmetu stāsti par Latvi-
ju Pirmajā pasaules karā. — ISBN 978-9934-8564-6-4 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Vēsturnieku Ilzes Krīgeres un Klāva Zariņa sagatavo-
tā grāmata ir unikāls vizuāls Latvijas Kara muzeja kolekcijas katalogs 
par Pirmā Pasaules kara liecībām, kas papildināts ar saistošiem stās-
tiem. Pamats šim izdevumam ir muzeja ekspozīcija „Latvijas iedzīvotāji 
Pirmajā pasaules karā”, kas bija atklāta 2017. gada sākumā. Grāmatā 
autori atklāj 75 stāstus par dažādiem ekspozīcijā aplūkojamajiem inte-
resantākajiem un nozīmīgākajiem priekšmetiem, vienlaicīgi gan ļaujot 
lasītājam aplūkot šos priekšmetus vizuāli, gan ļaujot iegūt papildu in-
formāciju, ko priekšmets vai dokuments var pastāstīt par savu laiku.
UDK	 355.1(474.3)
	 355.48(474.3)
	 94(474.3)

37 Izglītība

Kopkataloga Id: 000883196
International BBCC/JTES Conference „Sustainable De-
velopment, Culture, and Education: Interplay of Tradi-
tion and Innovation for ESD” (15 : 2017 : Rīga, Latvija). 
The 15th BBCC/JTES Conference on „Sustainable Develop-
ment, Culture, and Education: Interplay of Tradition and 
Innovation for ESD” : Riga, Latvia, November 16-18, 2017 : 
abstract book / edited by: Astrīda Skrinda, Anita Pipe-
re, Dzintra Iliško ; Daugavpils University. — Daugavpils : 
Daugavpils University Academic Press „Saule”, 2017. — 1 
tiešsaistes resurss (50 lp., PDF) ; 305 KB. — Nosaukumā: 
JTES=Journal of Teacher Education for Sustainability; 
BBCC=Baltic and Black Sea Consortium; ESD=Education 
for Sustainable Development. — ISBN 978-9984-14-819-9 
(PDF).

UDK	 37(062)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000873919
Lele-Rozentāle, Dzintra. Tulkošanas studiju 
fakultāte 20 gados (1997-2017) : publikācijas / 
sastādītāja Dzintra Lele-Rozentāle ; Ventspils 
Augstskola. — Ventspils : Ventspils Augstskola, 
2017. — 79 lpp. ; 24 cm. — ISBN 978-9984-648-

76-7 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Šajā Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fa-

kultātē izveidotajā publikāciju sarakstā ir apkopoti kopš augstskolas 
dibināšanas uzsāktās pētniecības rezultāti, papildinot tos ar rakstiem 
plašsaziņas līdzekļos un ieskatu mācībspēku radošajā darbībā.
UDK	 378.096(474.323)(091)(01)
	 81’25(01)
	 81’1(01)

Kopkataloga Id: 000881156
Zhanguzhinova, Meruyert. Studentu — topo-
šo profesionālās izglītības pedagogu profesio-
nālās kompetences veidošanās Kazahstānas 
augstākajā izglītībā : promocijas darba kopsa-
vilkums pedagoģijas doktora zinātniskā grāda 

iegūšanai / Meruyert Zhanguzhinova ; zinātniskā vadītāja 
Dr.paed. Velta Ļubkina ; recenzenti: Dr.habil.paed. Irēna 
Žogla, Dr.paed. Vija Dišlere, Dr.paed. Jānis Dzerviniks ; Rē-
zeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizai-
na fakultāte = Formation of the Professional Competence 
of Students — Future Teachers of Vocational Training in 
the System of Higher Education in Kazakhstan : summary 
of Doctoral Dissertation on Pedagogy / Meruyert Zhanguz-
hinova ; scientific adviser Dr.paed. Velta Lubkina ; re-
viewers: Dr.habil.paed. Irēna Žogla, Dr.paed. Vija Dišlere, 
Dr.paed. Jānis Dzerviniks ; Rezekne Academy of Technolo-
gies. Faculty of Education, Languages and Design. — Rē-
zekne : [Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija], 2018. — 60 lpp. : 
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Promocijas darbs aizstāvēts Lat-
vijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promoci-
jas padomē. — Bibliogrāfija: 26.-30., 56.-60. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-44-219-8 
(brošēts).

UDK	 378.147(574)(043)

Kopkataloga Id: 000881166
Zhanguzhinova, Meruyert. Formation of the Professio-
nal Competence of Students — Future Teachers of Voca-
tional Training in the System of Higher Education in Ka-
zakhstan : doctoral dissertation for the degree of Doctor 
of Pedagogy / Meruyert Zhanguzhinova ; scientific adviser 
Dr.paed. Velta Lubkina ; Rezekne Academy of Technologies. 
Faculty of Education, Languages and Design. — Rēzekne : 
[izgatavotājs nav zināms], 2018. — 261 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Promocijas darbs 
aizstāvēts Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu no-
zares promocijas padomē. — Bibliogrāfija: 148.-170. lp. — 
Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 378.147(574)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886232
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883196
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000873919
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881156
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881166
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000885790
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu žur-
nāls / izdevums sagatavots Vitas Krieviņas re-
dakcijā ; Rīgas Valsts 2. ģimnāzija. — Rīga : Rī-
gas Valsts 2. ģimnāzija, 2018. 

Nr. 1. — 175 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
kartes, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs, autoru rādītājs: 175. lpp. — ISBN 978-9934-8740-0-
0 (brošēts).
UDK	 5(474.3)(051)
	 373.5(474.3)(091)(051)

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

Kopkataloga Id: 000883229
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā 
konference (59 : 2017 : Daugavpils, Latvija). Daugavpils 
Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences 
rakstu krājums = Proceedings of the 59th International 
Scientific Conference of Daugavpils University / sastādītā-
ja Inese Zuģicka. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte : 
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2017.

A. daļa, Dabaszinātnes = Part A, Natural Sciences. — 1 
tiešsaistes resurss (624 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 17,42 MB. — Virstitulā: Daugavpils Univer-
sitāte, Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa. Daugavpils 
Universitātes Jauno zinātnieku asociācija = Daugavpils 
University. Science Department of Daugavpils Univer-
sity. Daugavpils University Association of Young Rasear-
chers. — „ISSN 2500-9842 ; ISSN 2500-9850”— Datnes 
3. lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu 
valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — ISBN 
978-9984-14-832-8 (PDF).
UDK	 502/504(062)
	 61(062)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000882446
Latvijas Universitāte. Starptautiskā konfe-
rence (76 : 2018 : Rīga, Latvija). Latvijas Uni-
versitātes 76. starptautiskā konference / red-
kolēģija: prof. Edgars Sūna, prof. Arturs 
Vīksna. — [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2018.

Ķīmijas sekcija : tēžu krājums. — 47 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts angļu valodā, vāks un titullapa latviešu va-
lodā. — ISBN 978-9934-18-305-8 (brošēts).
UDK	 54(062)
	 54(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000883722
Putniņš, Jānis. Selective Qualitative Analysis / 
Jānis Putniņš ; translated by Ēriks Pālītis ; edi-
tor Zilgma Irbe ; cover designer Baiba Lazdi-
ņa ; Riga Technical University. Faculty of Mate-
rials Science and Applied Chemistry. Institute 

of Applied Chemistry. Department of Chemistry. — Riga : 
RTU Press, 2018. — 66 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
„ISBN 9789934220524 (pdf)”—Titullapas otrā pusē. — Bib-

liogrāfija: 65.-66. lpp. — Teksts angļu valodā, tulkots no 
latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Selektīvā kvalita-
tīvā analīze. — ISBN 978-9934-22-009-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklī aprakstītas selektīvās mikroanalīzes 
un pusmikroanalīzes metodes 50 dažādu katjonu un anjonu pierādīša-
nai, kā arī notekūdeņu kvalitatīvā analīze. Mācību līdzeklis paredzēts 
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ķīmijas un ķīmijas 
tehnoloģijas specialitāšu studentiem.
UDK	 543.061(072)

Kopkataloga Id: 000886712
Nokalna, Ināra. Organiskā ķīmija ar ievirzi 
bioķīmijā : metodiskais materiāls studen-
tiem / sastādītāji: I. Nokalna, M. Nokalns ; re-
daktore: Aija Lapsa ; Modra Brasliņa vāka di-
zains ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka 

fizioloģijas un bioķīmijas katedra. — 2. papildinātais izde-
vums. — Rīga : RSU, 2018. — 55 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 55. lpp. — ISBN 978-9934-563-16-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Metodiskais materiāls organiskajā ķīmijā ar ievir-
zi bioķīmijā ietver organisko savienojumu formulas un nosaukumus, 
parādot raksturīgākās reakcijas, kurās tie piedalās, un šo procesu īsu 
aprakstu. Salīdzinot ar 2015. gada izdevumu, metodiskai materiāls ir 
papildināts ar bioķīmijas tēmu par enzīmiem. Materiāla uzdevums ir 
palīdzēt apgūt organisko ķīmiju, kas ir nepieciešama tālākām bioķīmi-
jas kursa studijām RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības 
fakultātes studiju programmās „Māszinības”, „Vecāmāte” un Rehabilitāci-
jas fakultātes studiju programmā „Uzturs”. To kā palīgmateriālu, apgūstot 
bioķīmijas kursu, var izmantot arī Medicīnas fakultātes studējošie.
UDK	 547-3(075.8)
	 612.015(075.8)

59 Zooloģija

Kopkataloga Id: 000883009
Gailis, Jānis. Skrejvaboles (Coleoptera: Carabidae) kā integ-
rētās augu aizsardzības indikatori kviešu sējumos : promo-
cijas darbs lauksaimniecības zinātņu doktora grāda iegu-
vei / Jānis Gailis ; zinātniskā vadītāja: Dr.habil.agr. Ināra 
Turka ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaim-
niecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. — 
Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 118 lp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
85.-99. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.

UDK	 595.762(043)
	 632.937(043)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000885309
Juselius, Maria. Sievietes ceļojums ķīniešu me-
dicīnā / Maria Juselius ; tulkojums no somu va-
lodas: Kristīne Savolainen ; redaktors Ronalds 
Deviņpirksts ; vāka noformējums: Pia Myllyma-
ki ; kalligrāfija: Teng Yue ; Rietumu medicīnas 

faktus pārbaudīja: ginekologs un vecmāte Tom 
Blomqvist. — [Rīga] : [Kristīne Savolainen], [2018]. — 
224 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Parunas ņemtas no 
grāmatas: Pertti Seppälä „Kiinalaista elämänviisautta”, 
Memfis Books, 2006. — Bibliogrāfija: 216.-220. lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: Naisen matka kiinalaiseen lääketieteese-
en. — ISBN 978-9934-19-439-9 (brošēts).

UDK	 615.85(510)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885790
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883229
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882446
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883722
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886712
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883009
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885309
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Kopkataloga Id: 000885445
Latvijas Universitāte. Starptautiskā zināt-
niskā konference (76 : 2018 : Rīga, Latvija). 
Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zināt-
niskās konferences sekcija / atbildīgais redak-
tors profesors Valdis Segliņš ; dizains: Baiba 

Lazdiņa. — Rīga : Latvijas Universitāte, [2018].
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : tēžu 

krājums : 2018. gada 22. februārī. — 75 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabula ; 24 cm. — Bibliogrāfija dažu rakstu 
beigās. — ISBN 978-9934-18-313-3 (brošēts).
UDK	 61(062)
	 616(062)
	 378.6:61(062)
	 615(062)

Kopkataloga Id: 000885475
Tidriķe, Laura. Uz skolu ar prieku, mā-
jup — ar labām sekmēm : kā Baha ziedu 
terapija palīdz risināt mācību grūtības? / 
Laura Tidriķe ; vāka dizains: Matīss Zvaig-
zne ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne ; 

fotogrāfiju autori: Džulians Barnards (Julian Barnard), 
Laura Tidriķe. — Rīga : Ziedu enerģija, [2018]. — 67 lpp. : 
ilustrācijas ; 15×15 cm. — Ziņas par autori: uz vāka 4. lpp. — 
ISBN 978-9934-8701-1-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tematiskā grāmata aplūko jautājumus, kas saistīti ar 
mācībām: pašpārliecinātības trūkumu, koncentrēšanās grūtības, nepa-
tiku pret mācību priekšmetiem, grūtības atrast draugus, bailes kļūdī-
ties. Baha ziedu terapija ir vēl viena metode, kas var palīdzēt bērniem 
gūt maksimāli veiksmīgu skolas gadu pieredzi.
UDK	 615.85.015.32
	 615.322

Kopkataloga Id: 000885923
Danilāns, Anatolijs. Dzīvo priecīgs un ve-
sels! : profesora Danilāna ceļa zīmes / Anato-
lijs Danilāns ; Gunāra Vīķeļa vāka grafiskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Sobo-
ļeva ; ievads: Pēteris Strubergs. — Rīga : Juma-

va, [2018]. — 243, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — „Grāmatā 
izmantoti raksti no žurnāliem „Doctus”, „Ievas veselība”, 
„Jums, kolēģi”, „Materia Medica”, „Mepha” un „Patiesā Dzī-
ve”, kā arī no laikrakstiem „Latvijas Aptieka”, „Neatkarīgā 
Rīta Avīze” un „Tautas Veselība””—Titullapas otrā pusē. — 
Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — ISBN 978-9934-20-194-
3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Neparasti ražīgais profesors Danilāns, kuram rūp 
tautas veselība daudzu gadu garumā, līdzcilvēkiem ir devis daudz vēr-
tīgu padomu. Diemžēl tie ir publicēti izklaidus — pēc skaita daudzās 
grāmatās un preses izdevumos, kā arī pārraidīti televīzijā un radio. 
Grāmata apkopo profesora Anatolija Danilāna pēdējo divdesmit gadu 
laikā sniegtās atziņas. Šī grāmata ir turpinājums profesora Anatolija 
Danilāna pirmajam 2017. gada nogalē iznākušajam rakstu krājumam 
„Dzīvo vesels!”.
UDK	 616.3
	 613.2

Kopkataloga Id: 000886208
Bērziņš, Uldis. Autologu mezenhimālo cilmes 
šūnu drošuma pārbaude : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģi-
jas nozarē, apakšnozare: molekulārā bioloģi-
ja / Uldis Bērziņš ; darba zinātniskā vadītāja 

Dr.habil.biol. Tatjana Kozlovska ; darba recenzenti: Dr.biol. 

Una Riekstiņa, Dr.biol. Dace Pjanova, Dr.biol. Dennis Khni-
kin ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2018. — 48 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 40.-48. lpp.

UDK	 611.013.395(043)
	 616-089.843:591.476(043)
	 616-089.843:611.013.395(043)

Kopkataloga Id: 000886217
Bērziņš, Uldis. Safety assessment of autolo-
gous mesenchymal stem cells : summary of 
Doctoral Thesis submitted for the degree of 
Doctor of Biology, subfield of Molecular Biolo-
gy / Uldis Bērziņš ; supervisor Dr.habil.biol. 

Tatjana Kozlovska ; reviewers: Dr.biol. Una Riekstiņa, Dr.bi-
ol. Dace Pjanova, Dr.biol. Dennis Khnikin ; University of Lat-
via. Faculty of Biology. — Riga : University of Latvia, 
2018. — 48 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 40.-48. lpp.

UDK	 611.013.395(043)
	 616-089.843:591.476(043)
	 616-089.843:611.013.395(043)

Kopkataloga Id: 000886224
Bērziņš, Uldis. Autologu mezenhimālo cilmes šūnu drošu-
ma pārbaude : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai 
bioloģijas nozarē, apakšnozare: molekulārā bioloģija / Ul-
dis Bērziņš ; darba zinātniskā vadītāja Dr.habil.biol. Tatjana 
Kozlovska ; darba recenzenti: Dr.biol. Una Riekstiņa, Dr.biol. 
Dace Pjanova, Dr.biol. Dennis Khnikin ; Latvijas Universitā-
te. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2018. — 49 lpp., 64 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Promocijas darbs ietver arī 
saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 40.-48. lpp. un sais-
tīto publikāciju beigās. — Teksts latviešu valodā, pielikuma 
publikācijas angļu valodā.

UDK	 611.013.395(043)
	 616-089.843:591.476(043)
	 616-089.843:611.013.395(043)

Kopkataloga Id: 000886435
Dāvidsone, Zane. Temporomandibulāro locī-
tavu artrīta attīstību ietekmējošie faktori, klī-
niskie un radioloģiskie simptomi bērniem ar 
juvenilu idiopātisku artrītu : promocijas darbs 
medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 

specialitāte — pediatrija, bērnu reimatoloģija / Zane Dā-
vidsone ; darba zinātniskā vadītāja Dr.med. Valda Staņēvi-
ča ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa 
universitāte], 2018. — 84, [12] lp. : diagrammas, ilustrācijas, 
shēma, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 75.-80. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 616.724-002.77-053.2(043)
	 616-002.77-053.2(043)

Kopkataloga Id: 000886537
Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskā kon-
ference (2018 : Rīga, Latvija). 2018. gada zi-
nātniskā konference : tēzes : Rīgā, 2018. gada 
22.-23. martā / sakārtojusi Ingrīda Kreile ; Rī-
gas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stra-

diņa universitāte, [2018]. — xxiv, 360 lpp. ; 29 cm. — Biblio-
grāfija atsevišķu tēžu beigās un autoru rādītājs: 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885445
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885923
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886208
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886217
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886224
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886435
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886537
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352.-360. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-563-29-4 (brošēts).

UDK	 61(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000886562
Rīgas Stradiņa universitāte. International 
Student Conference „Health and Social 
Sciences” (2018 : Rīga, Latvija). Health and 
Social Sciences : Rīga Stradiņš University in-
ternational student conference, 16-17 March 

2018 : abstract book / layout Ilze Stikāne ; Rīga Stradiņš 
University, RSU SP. — Rīga : Rīga Stradiņš University, [2018].

Health sciences. — 333 lpp. ; 24 cm. — Autoru rādītājs: 
329.-333. lpp. — ISBN 978-9934-8678-4-2 (brošēts).
UDK	 61(062)
	 378.4:61(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000886601
Dāvidsone, Zane. Temporomandibulāro locī-
tavu artrīta attīstību ietekmējošie faktori, klī-
niskie un radioloģiskie simptomi bērniem ar 
juvenilu idiopātisku artrītu : promocijas darba 
kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā 

grāda iegūšanai, specialitāte — pediatrija, bērnu reimato-
loģija / Zane Dāvidsone ; darba zinātniskā vadītāja Dr.med. 
Valda Staņēviča ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Ingūna Lu-
baua, Dr.med. Rūta Care, Dr.med. Ainārs Bajinskis ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitā-
te], 2018. — 56 lpp. : diagrammas, shēma, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 49.-52. lpp.

UDK	 616.724-002.77-053.2(043)
	 616-002.77-053.2(043)

Kopkataloga Id: 000886604
Dāvidsone, Zane. Temporomandibular Joint 
Arthritis Development Influencing Factors, 
Clinical and Radiologic Symptoms in Children 
with Juvenile Idiopathic Arthritis : summary of 
the Doctoral Thesis for obtaining the degree of 

a Doctor of Medicine, speciality — paediatrics, paediatric 
rheumatology / Zane Dāvidsone ; scientifis supervisor Dr.
med. Valda Staņēviča ; official reviewers: Dr.med. Ingūna 
Lubaua, Dr.med. Rūta Care, Dr.med. Ainārs Bajinskis ; Rīgas 
Stradiņa universitāte. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 
2018. — 54 lpp. : diagrammas, shēma, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 47.-50. lpp.

UDK	 616.724-002.77-053.2(043)
	 616-002.77-053.2(043)

Kopkataloga Id: 000886613
Kadiša, Anda. Latentas/persistentas parvovī-
rusa B19, HHV-6 un HHV-7 infekcijas iesaiste 
reimatoīdā artrīta etiopatoģenēzē un saistība 
ar klīnisko un radioloģisko atradi : promocijas 
darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda ie-

gūšanai, specialitāte — reimatoloģija / Anda Kadiša ; darba 
zinātniskie vadītāji: Dr.med. Aivars Lejnieks, Dr.med. Mod-
ra Murovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas 
Stradiņa universitāte], 2017. — 131 lp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 108.-120. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 616.72-002.77(043)
	 616.98:578.822(043)
	 616.98:578.825(043)

Kopkataloga Id: 000886615
Kadiša, Anda. Latentas/persistentas parvovī-
rusa B19, HHV-6 un HHV-7 infekcijas iesaiste 
reimatoīdā artrīta etiopatoģenēzē un saistība 
ar klīnisko un radioloģisko atradi : promocijas 
darba kopsavilkums medicīnas doktora zināt-

niskā grāda iegūšanai, specialitāte — reimatoloģija / Anda 
Kadiša ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. Aivars Lejnieks, 
Dr.med. Modra Murovska ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Val-
da Staņēviča, Dr.habil.med. Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Dr.
biol. Irutė Girkontaitė ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2017. — 84 lpp. : ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 77.-84. lpp.

UDK	 616.72-002.77(043)
	 616.98:578.822(043)
	 616.98:578.825(043)

Kopkataloga Id: 000886620
Kadiša, Anda. Involvement of Latent/Persis-
tent Parvovirus B19, HHV-6 and HHV-7 Infec-
tions in Ethiopathogenesis of Rheumatoid 
Arthritis and Relationship with Clinical and 
Radiological Findings : summary of the Docto-

ral Thesis for obtaining the degree of a Doctor of Medicine, 
speciality — rheumatology / Anda Kadiša ; scientific 
supervisors: Dr.med. Aivars Lejnieks, Dr.med. Modra Mu-
rovska ; official reviewers: Dr.med. Valda Staņēviča, Dr.ha-
bil.med. Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Dr.biol. Irutė Girkon-
taitė ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : [Rīga Stradiņš 
University], 2017. — 89 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 77.-84. lpp.

UDK	 616.72-002.77(043)
	 616.98:578.822(043)
	 616.98:578.825(043)

624 Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā

Kopkataloga Id: 000881410
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzi-
nātņu fakultāte. Būvniecības studiju programmas stu-
dentu un maģistrantu zinātniski praktiskā konference 
„Būvniecība ’2017” (2017 : Jelgava, Latvija). Būvniecības 
studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski 
praktiskā konference „Būvniecība ’2017” : konferences zi-
ņojumu tēžu krājums : 2017. gada 14. jūnijā, Jelgavā / at-
bildīgā par izdevumu S. Gusta ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. — Jelgava : 
LLU, 2017. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : ilustrācija ; 
523 KB. — „ISSN 2243-6936”—Datnes sākumlapā. — Re-
sursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, rakstu nosauku-
mi un kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 9789984482415 
(kļūda). — ISBN 978-9984-48-280-4 (PDF).

UDK	 624(062)
	 69(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886562
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886601
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886604
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886613
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886615
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886620
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881410
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63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. 
Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000886478
Zinātniski praktiskā konference „Līdzsva-
rota lauksaimniecība” (2018 : Jelgava, Lat-
vija). Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski 
praktiskās konferences tēzes / atbildīgie par 
izdevumu: Dzidra Kreišmane, Dace Siliņa, Dai-

na Jonkus ; vāka dizains: Everita Pļavniece ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, 
Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un 
meža zinātņu akadēmija. — Jelgava : Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte, 2018. — 72 lpp. ; 30 cm. — Konference 
notika 2018. gada 22. februārī, Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, Lauksaimniecības fakultātē, Jelgavā. — „ISBN 
9789984482835 (elektroniskajam izdevumam); ISSN 2501-
0166; ISSN 2501-0255 (elektroniskajam izdevumam)”—Ti-
tullapas otrā pusē. — ISBN 978-9984-48-282-8 (brošēts).

UDK	 63(474.3)(062)

631 Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 000883839
Mežaka, Ieva. Videi draudzīgā un bioloģiskā 
lauksaimniecībā vasaras miežiem (Hordeum 
vulgare L.) nozīmīgu pazīmju ģenētiskā kartē-
šana : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnoza-

re: augu fizioloģija / Ieva Mežaka ; darba zinātniskais vadī-
tājs Dr.biol. Nils Rostoks ; darba recenzenti: Dr.hab.biol. 
Īzaks Rašals, Dr.biol. Inese Kokina, PhD Gunārs Lācis ; Lat-
vijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2018. — 31 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 25.-31. lpp.

UDK	 631.526.4:633.16(043)
	 575.111:633.16(043)
	 581.169:633.16(043)

Kopkataloga Id: 000883851
Mežaka, Ieva. Genetic mapping of spring bar-
ley (Hordeum vulgare L.) traits important in 
environmetally friendly and organic agricultu-
re : summary of doctoral thesis submitted for 
the degree of Doctor of Biology, subfield of 

plant physiology / Ieva Mežaka ; supervisor Dr.biol. Nils 
Rostoks ; reviewers: Dr.hab.biol. Īzaks Rašals, Dr.biol. Inese 
Kokina, PhD Gunārs Lācis ; University of Latvia. Faculty of 
Biology. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 31 lpp. : 
ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 24.-30. lpp.

UDK	 631.526.4:633.16(043)
	 575.111:633.16(043)
	 581.169:633.16(043)

Kopkataloga Id: 000883858
Mežaka, Ieva. Videi draudzīgā un bioloģiskā lauksaim-
niecībā vasaras miežiem (Hordeum vulgare L.) nozīmīgu 
pazīmju ģenētiskā kartēšana : promocijas darbs doktora 
grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: augu fizio-
loģija / Ieva Mežaka ; darba zinātniskais vadītājs Dr.biol. 
Nils Rostoks ; darba recenzenti: Dr.hab.biol. Īzaks Rašals, 
Dr.biol. Inese Kokina, PhD Gunārs Lācis ; Latvijas Univer-
sitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zi-

nāms], 2018. — 162 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 100.-122. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 631.526.4:633.16(043)
	 575.111:633.16(043)
	 581.169:633.16(043)

Kopkataloga Id: 000885958
Būmane-Grasmane, Ilze. Spēka maize : 
Zemnieku saeima no 1994. gada / Ilze Bū-
mane ; vāka fotogrāfija: Jēkabs Krieviņš ; li-
terārā redaktore Inta Kārkliņa ; foto: Anda 
Krauze, Zanda Melkina, Valērijs Miņkovs, 

Valdis Semjonovs, Marlena Zvaigzne, Aivars Vētrājs ; ie-
vads: Voldemārs Krustiņš, Valters Bruss. — Rīga : Zemnie-
ku saeima, [2018]. — 439, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-19-429-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zemnieku saeimas grāmatā „Spēka maize” var iepa-
zīties ar 133 zemnieku saimniecību un uzņēmumu darbu, šo ģimeņu 
dzīvi. Taču galvenokārt tā stāsta par atjaunotās Latvijas valsts lauku 
atdzimšanu. Mazās saimniecības 20. gadsimta 80. gadu beigās, sagan-
dētas senču mājas — tāds bija sākums. Pagājuši gandrīz 20 gadi, tas ir 
laiks, kad izaug jauna paaudze, un patiesi — izskolojušies saimnieku 
dēli un meitas atgriežas vecāku saimniecībās vai dibina paši savas. Lat-
vijas zemnieki šajā laikā mācējuši izveidot spēcīgas saimniecības, kas 
ražo eksporta preci, atkal esam atgriezušies Eiropas un pasaules tirgū.
UDK	 631.11(474.3)(091)
	 338.43(474.3)(091)

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

Kopkataloga Id: 000877611
Brūveris, Zigmunds. Mājdzīvnieku praktiskā 
anatomija / Zigmunds Brūveris, Santa Bauma-
ne, Ilmārs Dūrītis ; Dr.habil.med.vet. Z. Brūvera 
redakcijā ; recenzents Dr.habil.med.vet. Jāzeps 
Rimeicāns ; medicīnas redaktori: Pēteris Api-

nis, Maija Šetlere ; literārais redaktors Jānis Loja ; vāka 
māksliniece Iveta Bambere. — Rīga : Medicīnas apgāds ; 
Jelgava : LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, 2018. — 633, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Ziņas par autoriem: vāka 
4. lpp. — Anatomisko terminu rādītājs: 599.-[634.] lpp. — 
Teksts latviešu valodā, anatomisko terminu rādītājs latīņu 
valodā. — ISBN 978-9984-813-99-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata domāta kā palīglīdzeklis veterinārmedicī-
nas studentiem anatomijas mācību priekšmeta apguvei, kā arī lopko-
pības speciālistiem, veterinārārstiem un gaļas pārstrādes uzņēmumu 
darbiniekiem anatomisko zināšanu atsvaidzināšanai. Šajā palīglīdzeklī 
plašāk aplūkotas orgānu sistēmas, kurām ir lielāka praktiska nozīme 
pareizā dzīvnieku ēdināšanā, reprodukcijas organizēšanā, ginekoloģis-
ko slimību apkarošanā un dzīvnieku izcelsmes produkcijas pārstrādē. 
Liela vērība grāmatā pievērsta latvisko anatomisko terminu precizēša-
nai, balstoties uz veterinārās anatomijas nomenklatūru „Nomina ana-
tomica veterinaria”, Fifth Edition (revised version), Hannover, Colom-
bia, Gent, Sapporo 2012.
UDK	 636.064:591.4(075.8)

69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli. 
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Kopkataloga Id: 000885501
Gada labākā būve Latvijā : gadagrāmata / re-
daktore Mārīte Šperberga ; tekstus sagatavo-
juši: Mārīte Šperberga, Andris Pētersons, An-
tra Veļķere ; literārā redaktore Regīna 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886478
ttps://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883839
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883851
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883858
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885958
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000877611
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885501
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Janmane ; dizains: Kristaps Caune. — Rīga : Latvijas Būv-
nieku asociācija, 2017. 

2016. — 142, [1] lpp. : diagramma, ilustrācijas, portreti, 
tabulas ; 32 cm.

A n o t ā c i j a :  Skate „Gada labākā būve Latvijā” ir vienīgā Latvi-
jas būvniecības nozares 16 sabiedrisko organizāciju organizētā skate 
Latvijā. Skates mērķis ir veicināt būvniecības procesa kvalitāti Latvi-
jā, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus 
būvniecības procesa ierosināšanā, arhitektūrā, projektēšanā, būvniecī-
bā un būvuzraudzībā Latvijā, veicināt profesionālo izaugsmi un darba 
kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profe-
sionāliem izaicinājumiem.
UDK	 69(474.3)(058)
	 624/625(474.3)(058)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000883894
Klasiskās mākslas galerija „Antonija”. Mākslas darbu 
izsole (54 : 2018 : Rīga, Latvija). Mākslas darbu izsole : 
26.02.2018.—03.03.2018. : izsoles noslēgums 3.03.2018. 
no plkst. 19:00 / Klasiskās mākslas galerija „Antonija”. — 
Rīga : Klasiskās mākslas galerija „Antonija”, 2018. — 6 ne-
numurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — „54. mākslas dar-
bu izsole (700 lotes), www.antonia.lv, tiešsaistē internetā, 
26.02.2018.—03.03.2018. Izsoles noslēgums no 3.03.2018. 
plkst. 19:00. Izstādes atklāšana 22. martā”—Vāka 4. lpp. 

UDK	 7.075(474.3)(083.82)

Kopkataloga Id: 000884337
Latvijas dizains 2020 / teksta autori: Dzintra 
Purviņa, Anete Piņķe, Barbara Ābele, Andris 
Teikmanis ; dizains: H2E ; redaktore Anete Piņ-
ķe. — [Rīga] : [Latvijas Republikas Kultūras 
ministrija], [2018]. — 57, [6] lpp. : ilustrācijas, 

shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: [63.] lpp. — Izde-
vums angļu valodā: Design of Latvia 2020.

A n o t ā c i j a :  Izdevums „Latvijas dizains 2020” izzinoša un prak-
tiska rokasgrāmata, kuras saturs balstīts uz Latvijas dizaina stratēģiju 
2017-2020. Mērķis — palīdzēt izprast dizaina situāciju un procesus Lat-
vijā, domājot starpdisciplināri, ārpus formālām institūciju un nozaru 
robežām. Izdevumā kritiski nokartēta mūsdienu dizaina aina — stiprās 
un vājās puses, kā arī definēta stratēģiskā vīzija un iespēju potenciāls 
valsts mērogā.
UDK	 7.05(474.3)(035)

Kopkataloga Id: 000884339
Design of Latvia 2020 / text: Dzintra Purviņa, 
Anete Piņķe, Barbara Ābele, Andris Teikma-
nis ; design: H2E ; editing Anete Piņķe. — 
[Rīga] : [Latvijas Republikas Kultūras ministri-
ja], [2018]. — 57, [6] lpp. : ilustrācijas, shēmas, 

tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: [63.] lpp. — Izdevums lat-
viešu valodā: Latvijas dizains 2020.

UDK	 7.05(474.3)(035)

Kopkataloga Id: 000884997
Purvīša balva = The Purvītis Prize / tekstu 
autori: Elita Ansone, Ieva Astahovska, Dai-
na Auziņa, Aiga Dzalbe, Inga Šteimane, Jā-
nis Taurens, Vilnis Vējš ; foto: Didzis Grodzs, 
Vents Āboltiņš, Ansis Starks ; redaktores: 

Mairita Brice, Tabita Rudzāte ; tulkotājas: Līga Kriķe, Sabī-
ne Ozola. — Rīga : Biedrība „Mākslas platforma”, [2017].

2017. — 47 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Purvīša balvas 2017 kandidāti: Arturs Bērziņš, Ivars Drul-

le, Kristaps Epners, Atis Jākobsons, Voldemārs Johansons, 
Maija Kurševa, Anda Lāce, Krišs Salmanis, Anna Salmane, 
Kristaps Pētersons. — Purvīša balvas 2017 nominanti: 
Aija Zariņa, Anda Lāce, Anta Pence, Daiga Krūze, Ernests 
Kļaviņš, Gints Gabrāns, Ieva Epnere, Ivars Grāvlejs, Kate 
Krolle, Inga Meldere, Krista Dzudzilo, Liene Mackus, 
Artūrs Arnis, Maija Kurševa, Krišs Salmanis, Leonards 
Laganovskis, Ojārs Pētersons. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8557-1-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Purvīša balva dibināta 2008. gadā. Tā tiek pasnieg-
ta reizi divos gados vienam māksliniekam vai mākslinieku grupai, kas 
pārstāv Latvijas mākslu ar izcilu darbu, kurš dziļi saistīts ar sava laik-
meta norisēm un kurā ir saite starp mūsdienu dzīvi, garīgiem ideāliem 
un absolūtām vērtībām. „Purvīša balva 2017” veido spilgts glezniecības, 
grafikas, tēlniecības, instalāciju un videomākslas kopums, ko radījuši 
piektajai Purvīša balvai par izcilāko sniegumu vizuālajā mākslā 2015. 
un 2016. gadā neatkarīgo ekspertu izvirzītie astoņi mākslinieki un au-
toru kolektīvi.
UDK	 7:06.05(474.3)(083.82)
	 7.092(474.3)(083.82)
	 7.038(474.3)(083.82)

72 Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000884964
Lancmanis, Imants. Palacio de Rundāle / au-
tor del texto, fotógrafo Imants Lancmanis ; 
artis ta Inese Hofmane ; traductor Javier Fer-
nández Cruz. — 5. edición extendida. — [Pils-
rundāle, Rundāles novads] : Museo del Palacio 

de Rundāle, 2017. — 86, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
plāns, portreti ; 21 cm. — Teksts spāņu valodā, tulkots no 
latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Rundāles pils. — 
ISBN 978-9934-8315-6-0 (brošēts).

UDK	 728.82(474.336)(036)

Kopkataloga Id: 000884966
Lancmanis, Imants. Rundalės rūmai / teksto, 
fotografijų autorius Imants Lancmanis ; daili-
ninkė Inese Hofmane ; vertėjas Edmundas 
Trumpa. — 5-ojo papildyto leidimo verti-
mas. — [Pilsrundāle, Rundāles novads] : Run-

dalės rūmų muziejus, 2017. — 86, [1] lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, plāns, portreti ; 21 cm. — Teksts lietuviešu valodā, 
tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Rundā-
les pils. — ISBN 978-9934-8315-7-7 (brošēts).

UDK	 728.82(474.336)(036)

Kopkataloga Id: 000885407
Krastiņš, Jānis. Jūgendstila arhitektūra Latvi-
jā = Art Nouveau Architecture in Latvia / Jānis 
Krastiņš ; recenzenti: Pols Grīnhalgs, Terēza 
Monserata Sala i Garsia ; fotogrāfijas: Jānis 
Krastiņš, Gints Šteins, Vilnis Zilberts ; pilsētu 

plāni: Agate Eniņa ; tulkojums angļu valodā: Inta Liepiņa, 
Santa Šūna ; literārie redaktori: Ina Eglīte (latviešu valoda), 
Valda Liepiņa (angļu valoda) ; SIA Madris, dizains. — Rīga : 
Madris, 2018. — 303 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 
28 cm. — Tekstā minēto celtņu rādītājs: 273.-293. lpp. un 
personu rādītājs: 295.-301. lpp. — Speciālo terminu vārdnī-
ca: 265.-271. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-
31-891-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rīga ir viena no jūgendstila arhitektūras metropo-
lēm, kuras vēsturiskais centrs ierakstīts UNESCO Pasaules mantojuma 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883894
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884337
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884997
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884964
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000884966
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885407
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sarakstā, bet Latvijā ir vēl citas pilsētas, piemēram, Liepāja, Ventspils, 
Jelgava, Kuldīga, Cēsis, Daugavpils, Jūrmala, Talsi, arī lauku vide ar atse-
višķām ēkām gandrīz visos novados, kas veido neatkārtojamo Latvijas 
jūgendstila kopainu un unikalitāti Eiropas mērogā. Apjomīgā pētījuma 
autors ir habilitētais arhitektūras zinātņu doktors, akadēmiķis Jānis 
Krastiņš — starptautiski atzīts jūgendstila pētnieks, kas publicējis ne-
skaitāmus rakstus un grāmatas par jūgendstila arhitektūru. Grāmata 
ir īpaša ar to, ka tajā pirmoreiz apkopota visaptveroša informācija par 
jūgendstila ēkām visā Latvijā, atklājot arī zudušo. Izdevumā līdzās paša 
autora fotogrāfijām apskatāmi ēku plāni, iekšskati, detaļas un jaušama 
gaisotne, ko sniedz jūgendstils.
UDK	 72.035.93(474.3)

Kopkataloga Id: 000885429
The FAD BA Thesis Book / priekšvārda auto-
ri: Jānis Dripe, Dina Suhanova ; sastādītāji: 
Kristīne Kuprijanova, Dina Suhanova & FAD 
absolventi ; teksti: Dina Suhanova, Jānis Dri-
pe, Viesturs Celmiņš, Ilze Paklone, Thomas 

Stellmach & FAD absolventi ; dizains: Kristīne Kuprijanova, 
(Ernests Šveisbergs, Igors Malovickis) ; Biznesa, mākslas 
un tehnoloģiju augstskola RISEBA. Arhitektūras un dizaina 
fakultāte. — Rīga : Augstskola RISEBA, 2018.

2018, designing for knowledge territories : arhitektū-
ras bakalaura darbu gadagrāmata = the architecture BA 
thesis yearbook. — 52 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 
25 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-705-38-5 (brošēts).
UDK	 72.071.5(474.3)(058)

75 Glezniecība

Kopkataloga Id: 000881633
Strupulis, Jānis. Oge Damgords 100 : kata-
logs = Aage Damgaard 100 : catalogue / sa-
stādītājs Jānis Strupulis ; tekstu autori: Jā-
nis Strupulis, Marija Kaupere ; tulkotāja 
angļu valodā Astrīda Zandersone ; dizains, 

foto: Jānis Strupulis, Uldis Zuters. — [Jelgava] : Ģ. Eliasa Jel-
gavas Vēstures un mākslas muzejs, 2017. — 59 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — Teksts paralēli lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8186-8-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gleznotāja Oges Damgorda (Aage Damgaard, 1917-
1991) skolotāji un padomdevēji mākslā bijuši ne vien ļoti labi māksli-
nieki, bet arī izcili pedagogi, jo pratuši atraisīt Oges Damgorda talantu, 
kas bija slēpies aiz biznesa cilvēka ikdienas rūpēm un pienākumiem. 
Acīmredzot ne velti viņa daiļradē parādās tēls maskā. Mākslinieks sa-
vās gleznās uzbūris viņam vien zināmo un pārdzīvoto, gleznotāja dar-
bi uzzied krāšņā krāsu ziedā. Būdams labs mākslas pazinējs, viņš prot 
uzrunāt skatītāju, rosināt viņa iztēli. Gleznotāja noslēpumaini savdabī-
gais, dzīvespriecīgais skatījums uz lietām un cilvēkiem raisa pārdomas 
par apkārtējo pasauli.
UDK	 75.071.1(489)(083.824)

Kopkataloga Id: 000885386
Stumbris, Mārcis. Tas bija nesen, nē — sen / 
Mārcis Stumbris ; dizainere Daiga Brinkma-
ne ; fotogrāfi: Jānis Šabanovs, Mārcis Stum-
bris ; atbildīgā par izdevumu un priekšvārda 
autore Marija Kaupere. — [Jelgava] : Ģederta 

Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, [2017]. — 281, 
[6] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — ISBN 978-9934-
8186-6-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā mākslinieks, rakstot par savu dzīvi, ir pratis 
uzburt dažādu savas dzīves periodu smaržu un garšu. Šķietami vieg-
li, kā rotaļājoties, grāmatā kopā ar autoru izstaigājam agrās bērnības 

takas, „rozentāļu” laiku, iepazīstam dienesta ikdienu, studijas Mākslas 
akadēmijā, draugus un vērojam, kā no puišeļa, kurš rūdījies pēckara 
skarbajā ikdienā un no ģimenes mantojis darba tikumu, izaug labs 
gleznotājs, kuram sveša konjunktūra dzīvē un kompromiss mākslā un 
sirds ir atvērta mīlestībai šī vārda visplašākajā nozīmē. Ļaujot ielūko-
ties savā pasaulē, Mārcis Stumbris lasītājam atklāj, kas ir viņa dzīves 
galvenās vērtības.
UDK	 75.071.1(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 000885618
Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas at-
spoguļojumu Latvijas glezniecībā / 
[priekšvārda autori]: Andris Rāviņš, Marija 
Kaupere, Māris Brancis ; atbildīgā par iz-
devumu Marija Kaupere ; dizains, foto: Ul-

dis Zuters. — [Jelgava] : JPPI Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un 
mākslas muzejs, [2017].

1. izstāde, 2017. gads. — 106 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas, portreti ; 21×22 cm. — Mākslinieki: Laima Akmenti-
ņa, Baiba Ābelīte, Alvīne Bautra, Liene Bernāte, Patrīcija 
Brekte, Ansis Butnors, Ligita Caune, Dagnija Čerevičņi-
ka, Ilze Griezāne, Olita Gulbe-Ģērmane, Edvards Grūbe, 
Juris Ģērmanis, Anita Jansone-Zirnīte, Jānis Jēkabsons, 
Jānis Judins, Raitis Junkers, Laine Kainaize, Edvīns Kal-
nenieks, Anna Kaltigina, Jānis Kupčs, Līga Ķempe, Indu-
lis Landaus, Ella Mežule, Roberts Muzis, Alberts Pauliņš, 
Miervaldis Paulovics, Aivis Pīzelis, Justīne Plankāja, Jānis 
Plivda, Gunta Ploka, Pēteris Postažs, Kristaps Priede, 
Aleksandrs Razvadovskis, Maira Reinberga, Agra Ritiņa, 
Uldis Roga, Kristīne Rubene, Ilze Smildziņa, Renārs Šli-
seris, Ilmārs Šterns, Vika Štrauha, Ingemāra Treija, Sig-
ne Vanadziņa, Laura Veļa, Anatolijs Zelčs, Ēstere Zemīte, 
Ritma Zikmane-Lagzdiņa, Lolita Zikmane, Dina Zoldnere, 
Uldis Zuters, Aiva Žūriņa. — „Edvīns Kalnenieks „Dārzs 
vakarā” — glezna saņem Ģederta Eliasa balvu par lauku 
tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā”—Uz 1. vāka 
atloka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-8186-9-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ģedertam Eliasam (1887-1975) — vienam no visu 
laiku Latvijas izcilākajiem un ražīgākajiem lauku žanra gleznotājiem — 
2017. gada 23. septembrī aprit 130 gadu. Šim notikumam par godu Jelga-
vas pilsētas pašvaldība ir nodibinājusi Ģederta Eliasa balvu par lauku 
tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā. Šo balvu pilsēta pasniegs 
reizi trijos gados, un otrais balvas ieguvējs tiks noteikts 2020. gadā. 
Pirmais Ģederta Eliasa balvas laureāts — Edvīns Kalnenieks (glezna 
„Dārzs vakarā”).
UDK	 75.092(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000885939
Konstants, Zigurds. Georgs Šenbergs (1915-
1989) : monogrāfija / Zigurds Konstants ; zi-
nātniskā konsultante Ilze Konstante ; literārā 
redaktore Māra Ņikitina ; mākslinieki: Valdis 
Villerušs, Inga Ģibiete ; fotogrāfi: Normunds 

Brasliņš, Māra Brašmane, Ingrīda Eveliete, Valdemārs Hel-
manis, Gvido Kajons, Zigurds Konstants, Ilze Konstante, 
Mārtiņš Lablaiks, Jānis Pipars, Marika Vanaga ; tulkotājs 
angļu valodā Filips Birzulis ; angļu valodas redaktore Iveta 
Boiko ; galvenā redaktore Laima Slava. — Rīga : Neputns, 
[2018]. — 447 lpp. : faksimili, ģenealoģiskās tabulas, ilus-
trācijas, portreti ; 29 cm. — Ziņas par autoru: vāka 4. lpp. — 
Uz 1. vāka: Georgs Šenbergs „Allegro”, 1980. — Bibliogrāfija: 
412.-421. lpp. un piezīmēs: 321.-339. lpp., personu rādītājs: 
434.-438. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-565-44-1 (iesiets).

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885429
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881633
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885386
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885618
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885939
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A n o t ā c i j a :  Mākslas vēsturnieka Zigurda Konstanta monogrāfijā 
uzmanība pievērsta mākslinieka Georga Šenberga radošā mantojuma 
vizuālajai daļai, kā arī visiem tiem un visam tam, kas veidojis mākslinie-
ka raksturu, domāšanu, jūtu pasauli un māksliniecisko rokrakstu, devis 
gan spēku, gan arī vājumu. Monogrāfijas pamatdaļu veido mākslas dar-
bu izlase ar vairākumam pilnīgi nezināmiem mākslinieka darbiem no 
muzeju un privātajām kolekcijām, darbi, kas fiksēti tikai fotogrāfijās un 
periodikā. Zigurda Konstanta tekstu papildina neredzētas dokumentā-
las fotogrāfijas un neparastās Šenberga „Domu fiksāciju” lapas. Tās ir 
lapas ar savdabīgiem, citiem neatšifrējamiem, vien Šenbergam pašam 
zināmiem pierakstiem, shēmām un rēbusiem, kuras piesātinātas ar da-
žādām tekstuālām domu gājienu fiksācijām.
UDK	 75.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 000885946
Lamberga, Dace. Classical Modernism : early 
20th century Latvian painting / Dace Lamber-
ga ; editor Laima Slava ; translator from Latvi-
an Valdis Bērziņš ; proof-reader Iveta Boiko ; 
layout: Ģirts Muižnieks, Anna Aizsilniece ; 

photographers: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars, Māra 
Brašmane. — Rīga : Neputns, [2018]. — 287 lpp. : ilustrāci-
jas, portreti ; 28 cm. — Mākslinieki: Aleksandra Beļcova, 
Ansis Cīrulis, Aleksandrs Drēviņš, Ģederts Eliass, Jāzeps 
Grosvalds, Jēkabs Kazaks, Gustavs Klucis, Ludolfs Liberts, 
Jānis Liepiņš, Kārlis Miesnieks, Jānis Plase, Alberts Silzem-
nieks (Krūmiņš), Oto Skulme, Uga Skulme, Niklāvs Strunke, 
Romans Suta, Leo Svemps, Erasts Šveics, Valdemārs Tone, 
Konrāds Ubāns, Johann Walter (Johans Valters, Johann 
Walter-Kurau), Francisks Varslavāns, Hilda Vīka. — Vāka 
noformējumā izmantota Jēkaba Kazaka glezna „Dāmas Jūr-
malā” („Ladies at the Seaside”), 1920. — Īsas ziņas par 
māksliniekiem: 257.-260. lpp. — Bibliogrāfija: 272.-277. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 280.-287. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Klasiskais modernisms. — ISBN 978-
9934-565-43-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Plašajā pētījumā mākslas zinātniece Dace Lamber-
ga aplūko vienu no Latvijas mākslas vēstures spožākajiem posmiem. 
Grāmata „Classical Modernism. Early 20th Century Latvian Painting” 
ir viens no izdevumiem, kas veltīts Latvijas simtgadei un tiks atvērta 
Londonas grāmatu tirgus 2018 ietvaros.
UDK	 75.036/.037(474.3)

78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000885373
Priedītis, Atis. Gan jau rīts mūs atradīs / Atis 
Priedītis ; fotogrāfijas: Atis Priedītis, Jānis 
Brencis, Alberts Linarts, Andris Jenerts ; Aija 
Pastare, mākslinieciskais noformējums. — Si-
gulda : [Atis Priedītis], [2018]. — 180, [3] lpp. : 

faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Grāmatas noformējumam 
izmantota Aidas Skalbergas glezna. — ISBN 978-9934-19-
457-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Okupācijas laikā aizliegtā un vajātā komponista un 
dzejnieka Ata Priedīša grāmatā „Gan jau rīts mūs atradīs” publicētas 
atmiņas, pārdomas un dzejoļi. Tā ir mēģinājums arī sāpīgus notikumus 
pasniegt humoristiskā manierē. Daži aprakstītie notikumi drīzāk pat 
uzskatāmi par anekdotēm.
UDK	 78.071.1(474.3)
	 821.174-94
	 821.174-1

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 000885900
Rožlapa, Dace. Lelles var visu! : leļļu filmu 
studijas 50 gadu vēsture / Dace Rožlapa 
un Māris Putniņš ; redaktore Kristīne Ma-
tīsa ; vāka noformējums: Māris Putniņš ; 

foto: Jānis Pilskalns, Māris Putniņš, Ārijs Šūlmanis ; priekš-
vārds: Džanalberto Bendaci, Ieva Viese-Vigula. — [Rīga] : 
Valters un Rapa, [2018]. — 335, [1] lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, portreti ; 16×22 cm. — Grāmatā izmantotas Kārļa Zei-
ļas, Jāņa Milbreta, Renātes Martini, Jāņa Cimmermaņa, 
Māra Putniņa, Māra Brinkmaņa, Daces Rīdūzes u.c. atmi-
ņas. — Filmogrāfija: 276.-332. lpp. — ISBN 978-9934-570-
01-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Māris Putniņš, Arvīds Noriņš, Ēvalds Lācis, Dace Rī-
dūze un daudzi citi dalās savās atmiņās par animācijas filmu tapšanas 
gaitu, leļļu kino tēvu Arnoldu Burovu, saviem kolēģiem un citām per-
sonām un notikumiem, kas norisinājās leļļu kino studijas pastāvēšanas 
laikā. Grāmata bagātīgi ilustrēta un tās pievienotā vērtība ir informācija 
par režisoriem, scenāristiem, leļļu meistariem un citām leļļu kino stu-
dijas tapšanā un darbības laikā iesaistītajām personām.
UDK	 791.228(474.3)(091)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000885513
Brancis, Māris. Arvīda un Margas Spertālu 
laikmets latviešu teātrī un Elzai Radziņai 100 : 
izstādes grāmata / teksta autors un sastādī-
tājs Mg.art. Māris Brancis ; [teksta autori]: Al-
dis Barševskis, Aija Brasliņa, Silvija Geikina, 

Viktors Hausmanis, Margita Mantiņa, Rita Melnace, Jānis 
Siliņš, Anita Vanaga ; atbildīgā par izdevumu, redaktore: 
Marija Kaupere ; vāka autors Rūdolfs Strēlis ; dizains: Dai-
ga Brinkmane ; foto: Normunds Brasliņš, Einārs Binders, 
Māris Brancis, Jānis Leimanis, Juris Zēbergs, Indriķis Kal-
cenavs (Kalcenaus). — [Jelgava] : Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstu-
res un mākslas muzejs, 2017. — 96 lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, portreti ; 28 cm. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8186-7-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izstādes grāmata veltīta divām izstādēm, kas vienlai-
kus tika atklātas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 
2017. gada 26. aprīlī. Pirmā izstāde „Arvīda un Margas Spertālu laikmets 
latviešu teātrī” scenogrāfam Arvīdam Spertālam (1897-1961) un Margai 
Spertālei (1901-1986) — pirmajai īstenajai teātra kostīmu māksliniecei 
Latvijā. Otrā izstāde „Elzai Radziņai — 100” veltīta Jelgavas goda pil-
sonei, Latvijas Nacionālā teātra prīmai, pasaulē pazīstamajai Dānijas 
karalienes Ģertrūdes tēlotājai G. Kozinceva filmā „Hamlets” Elzai Ra-
dziņai. Izstādes grāmatā Jelgavas teātra vietu Latvijas teātra vēsturē 
novērtē akadēmiķis Viktors Hausmanis, Silvija Geikina pievēršas iz-
cilāko Jelgavas teātra režisoru un aktieru devumam, profesors Jānis 
Siliņš analizē teātra muzikālās izrādes — operetes un dziesmu spēles. 
Dr.art. Aija Brasliņa ieskicē Itālijas nozīmi latviešu mākslinieku radoša-
jā darbībā, tostarp Arvīda Spertāla dzīvē. Savukārt Mg.art. Anita Vanaga 
akcentē Arvīda Spertāla lielo nozīmi 20.-30.gadu Latvijas scenogrāfijā, 
Rita Melnace pieskaras Margas Spertāles izrāžu kostīmiem tagadējā 
Nacionālajā teātrī, bet Eduarda Smiļģa Teātra muzeja eksperte Margita 
Mantiņa ļauj ielūkoties Jelgavas goda pilsones Elzas Radziņas arhīvā.
UDK	 792.07(474.3)(092)(083.824)
	 792(474.334.2)(091)(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885946
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885373
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885900
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885513
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000885669
Artura Ozola dienas starptautiskā zinātnis-
kā konference (54 : 2018 : Rīga, Latvija). Lat-
vijai — 100. Gramatika: no Kārļa Mīlenbaha 
„Teikuma” (1898) līdz mūsdienām : 54. prof. 
Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās 

konferences referātu tēzes, 2018. gada 15. un 16. martā = 
Latvijai — 100. Gramatika: nuo Karlio Mühlenbacho „Tei-
kums” (Sakinys) (1898) iki šių dienų : Prof. Arturo Ozolo 
54-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų 
tezės, 2018 metų kovo 15 ir 16 d. = Latvia’s Centenary. Gram-
mar: from Karl Mühlenbach’s „Teikums” (Sentence) (1898) 
to the Present : abstracts of the 54th Arturs Ozols interna-
tional conference, March 15-16, 2018 / krājuma sastādītāja 
Andra Kalnača ; krājuma redaktores: Laimute Balode, And-
ra Kalnača, Lidija Leikuma ; Latvijas Universitāte. Humani-
tāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. 
Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra, Baltu valod-
niecības katedra. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2018. — 51 lpp. : faksimils, tabula ; 21 cm. — Uz vāka lietu-
viešu un angļu valodas nosaukumā kļūdaini norādīta kon-
ferences numerācija (52). — Bibliogrāfija dažu rakstu bei-
gās. — Teksts latviešu, lietuviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-18-319-5 (brošēts).

UDK	 811.174’367.2(062)
	 81’367.2(062)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000885136
Kaponis, Nicolette. Trusītis Pēterītis : pēc ki-
nofilmas motīviem / [teksts]: Nicolette Kapo-
nis ; no angļu valodas tulkojusi Dace Lorensa ; 
redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 158, [1] lpp. ; 21 cm. — Darbs veidots 

pēc kinofilmas „Peter Rabbit” motīviem, kas savukārt ir 
veidota pēc Beatrises Poteres noveļu motīviem par Trusīti 
Pēterīti. — Oriģinālnosaukums: Peter Rabbit. — ISBN 978-
9934-0-7457-8 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000885255
Trusītis Pēterītis / no angļu valodas tulko-
jusi Dace Lorensa ; redaktore Elīna Vana-
ga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. 

Cīņa par dārzu. — 23 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — „Pēc kinofilmas mo-

tīviem”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Peter Rabbit. 
Battle for the Garden. — ISBN 978-9934-0-7511-7 (ie-
siets).
UDK	 821.111-93-34
	 087.5(084.1)

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000885932
Po, Edgars Alans. Klusums : stāsti / Edgars 
Alans Po ; no angļu valodas tulkojušas: Vizma 
Belševica, Helma Lapiņa, Indra Aumale un Laura 
Ozoliņa ; atbildīgā redaktore Kristīne Sauku-
ma. — Rīga : Jumava, [2018]. — 213, [2] lpp. ; 

20 cm. — Grāmatas noformējumam izmantota mākslinieka 
Harija Klārka ilustrācija Edgara Alana Po darbiem. — Ori-
ģinālnosaukums: Silence. — ISBN 978-9934-20-202-5 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  „Klusums” ir Edgara Alana Po iepriekš izdotās grā-
matas „Slepkavība Morgielā” turpinājums. Šajā stāstu krājumā ir apko-
poti trīspadsmit stāsti, no kuriem četri — „Klusums”, „Ačgārnā ierosa”, 
„Morella” un „Ainavparks” latviešu valodā ir publicēti pirmo reizi.
UDK	 821.111(73)-34
	 821.111(73)-344

Kopkataloga Id: 000885960
Fainders, Džozefs. Nāves viesulis : romāns / 
Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi 
Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; re-
daktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 
[2018]. — 395 lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 

[5.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Switch. — ISBN 978-
9984-35-889-5 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

821.134.1 Katalāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000886319
Kuponss, Žaume. Parka dziesma / Žaume Ku-
ponss, [teksts] un Liliana Furtuņa, [ilustrāci-
jas] ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meie-
re ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 
literārais redaktors Māris Salējs. — Rīga : Lat-

vijas Mediji, [2018]. — 138, [6] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
(Aguss un mošķi / Žaume Kuponss un Liliana Furtuņa ; 
3). — Oriģinālnosaukums: La cançó del parc. — ISBN 978-
9934-15-465-2 (brošēts).

UDK	 821.134.1-93-32

Kopkataloga Id: 000886322
Džunjena, Monse. Centiņš un Eiriņa : 
mana pirmā grāmata par naudu / Monse 
Džunjena, [teksts], Lusija Serano, [ilustrā-
cijas] ; tulkojums latviešu valodā: Mārtiņš 
Karelis. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 

16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24×26 cm. — Grāmatā ir 
interaktīvi rotaļu elementi un pārsteigums — saliekama 
krājkasīte. — Teksts latviešu valodā, tulkots no katalāņu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Din i Neret. El meu primer 
llibre d’economia. — ISBN 978-9934-15-403-4 (iesiets).

UDK	 821.134.1-93-32

821.161.3 Baltkrievu literatūra

Kopkataloga Id: 000886295
Aleksijeviča, Svetlana. Sievietes karā : noklu-
sētās vēstures liecības / Svetlana Aleksijeviča ; 
no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Induļa 
Martinsona vāka mākslinieciskais noformē-
jums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; lite-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885669
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885136
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885255
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885932
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885960
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886322
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886295
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rārā redaktore Elīna Kokareviča ; priekšvārds: Dr.hist. Ilze 
Jermacāne. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 319 lpp. ; 
22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālno-
saukums: У войны не женское лицо. — ISBN 978-9934-
15-437-9 (iesiets).

UDK	 821.161.3-92=161.1
	 821.161.3-311.6=161.1

821.163.6 Slovēņu literatūra

Kopkataloga Id: 000886739
Korena, Majda. Uzvāri man pasaciņu! / Maj-
da Korena ; ilustrējusi Agata Dudeka ; no slo-
vēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena ; re-
daktore Inese Zandere. — [Rīga] : liels un 
mazs, [2018]. — 29, [2] lpp. : ilustrācijas ; 

27 cm. — (Mūsu mazā bibliotēka). — Ziņas par autori: vāka 
4. lpp. — Oriģinālnosaukums: Skuhaj mi pravljico! — ISBN 
978-9934-533-99-0 (iesiets).

UDK	 821.163.6-93-32

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000885401
Šmelte, Elmārs. Zentenes literāte Tatjana An-
dersone / dienasgrāmata: Tatjana Andersone ; 
teksts: Sandra Andersone ; teksta rediģēšana: 
Anita Zēne ; vāka noformējums: Anda Arbidā-
ne ; ievada autors, teksta izkārtojums [sastādī-

jums] Elmārs Šmelte. — Tukums : [izdevējs nav zināms], 
2018. — 69, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 34., 46. lpp.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000885823
Eglītis, Anšlavs. Homo novus : romāns / Anš-
lavs Eglītis, teksts un ilustrācijas ; vāka māksli-
nieciskais noformējums: Valters Verners ; at-
bildīgā redaktore Kristīne Saukuma ; 
priekšvārds: Anna Viduleja. — Rīga : Jumava, 

[2018]. — 431, [1] lpp., 40 nenumurētas lpp. ielīmes : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Grāmatā ietverti aizkadri no filmas uz-
ņemšanas laukuma, fotogrāfi: Madara Gritāne, Toms Harjo; 
skices filmas vides iekārtojumam, mākslinieks Kirils Šuva-
lovs; filmas kostīmu skices un paraugi, māksliniece Liene 
Rolšteina. — ISBN 978-9934-20-205-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Savu otro plašāko prozas darbu Anšlavs Eglītis no-
saucis „Homo novus”, kas nozīmē — jaunais cilvēks, ko var attiecināt 
uz jauno mākslinieku, romāna galveno varoni, Juri Upenāju, kas Rīgā 
iebrauc no Cesvaines puses. Rīga tiek skatīta izbrīnas pilnu skatienu, 
bet ar laiku arī šī pilsēta kļūst par svarīgu jaunā mākslinieka dzīves sa-
stāvdaļu. Romāns parāda precīzi fiksētu Rīgas 30. gadu ikdienas dzīvi, 
perfekti portretējot galvaspilsētu un tās sabiedrību. A. Eglītis rakstu-
ro un apraksta 30. gadu Rīgu, ļaujot lasītājam tajā sazīmēt pazīstamas 
vietas un ainas. Apgāds „Jumava” šīs grāmatas iznākšanā sadarbojies 
ar studiju „Film Angels Productions” kurā top Annas Vidulejas režisētā 
spēlfilma „Homo novus”. Filma veidota Latvijas valsts simtgadei. Slave-
nā romāna „Homo novus” īpašais izdevums papildināts ar topošās fil-
mas kostīmu, vides ilustrācijām un fotogrāfijām no filmēšanas procesa.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000885955
Jakubovska, Māra. Paņem mani sev līdzi! : 
stāsts / Māra Jakubovska ; mākslinieks Kristaps 
Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Eva Janso-
ne. — Rīga : Jumava, [2018]. — 46, [2] lpp. : ilus-
trācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-191-2 

(brošēts).
A n o t ā c i j a :  Aizkustinošā stāstā par patversmē nonākušiem dzīv-

niekiem runā tā varoņi — veci, bagātu mūžu piedzīvojuši un pavisam 
mazi kaķēni un kucēni. Lasītāji var piedalīties viņu sarunās — tajās viņi 
dalās savā sāpīgajā pieredzē, cer un gaida uz to pašu, ko mēs, cilvēki — 
tuvību, drošību un vēlmi piederēt kādam, vēlmi dalīt savu dzīvi ar kādu, 
vēlmi būt kopā, mīlēt un saņemt tik vien kā bļodiņu ēdiena, glāstu un 
drošības sajūtu. Grāmatas tēli ir izdomāti, bet notikumi, dzīvnieku dzī-
vesstāsti ir ņemti no patversmes darbinieku stāstītā.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000885994
Bičevska, Elita. Mīlestības Gaismā : dzeja / Eli-
ta Bičevska. — [Ogre] : [Elita Bičevska], 
[2017]. — 128 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 
978-9934-19-283-8 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000886012
Priedīte, Amara. Pazudusi laikā / Amara Prie-
dīte. — Bauska : Amaras Priedītes pašizde-
vums, 2018. — 183 lpp. ; 18 cm. — (Pārdomas 
vārsmās). — Teksts latviešu valodā, daži dzejo-
ļi paralēli arī krievu valodā. — ISBN 978-9934-

558-42-9 (brošēts).
UDK	 821.174-1
	 821.174-3
	 821.174-4

Kopkataloga Id: 000886030
Gekišs, Nauris. Triju koku ziedi dzimtajai ze-
mei / Nauris Gekišs, Ilze Maksteniece, Ādolfs 
Caunītis. — [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], [2017]. — 
275, [9] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8508-6-8 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir triju latviešu dzejnieku darbu kopkrā-
jums. Trīs koki, kuri, spītējot vētrām un salnām, ar saknēm turas savā 
dzimtajā zemē, vēl spēj ziedēt un dāvāt savu domu augļus. Izdevums 
ir dzejnieku atzīšanās mīlestībā savai dzimtajai pusei, zemei un dzīvei.
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000886037
Cīrule, Baiba. Nedarbiņi : dzejoļi maza-
jiem / Baiba Cīrule. — [Varakļāni] : Domu 
Pērles, [2017]. — 103 lpp. : ilustrācijas ; 
15×21 cm. — ISBN 978-9934-555-37-4 

( iesiets).
UDK	 821.174-1
	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000886300
Judina, Dace. Tīrītājs : romāns / Dace Judina ; 
Artura Nīmaņa vāka dizains un māksliniecis-
kais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga 
Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 389, [2] lpp. : 

kartes ; 21 cm. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; 8. 
grāmata). — Ziņas par autori: [385.] lpp. — ISBN 978-9934-
15-450-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ikvienai valstiskajai iekārtai un sabiedrībai pienāk 
tāds posms, kad tā draud noslīkt pati savos mēslos. Tas ir pirmais 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886739
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885401
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885823
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885955
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885994
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886012
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886030
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886037
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886300
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trauksmes signāls, kuru ignorējot sākas pašattīrīšanās. Tas ir neat-
griezenisks process. Reiz sācis darboties, Tīrītājs vairs nav apturams… 
Klusajā Mežāju kapsētā atrod dubultapbedījumu ar pirms mēneša pa-
zudušā virsprokurora līķi. Rīgas nomalē, pamestā mājā tiek nogalēts 
datorpirāts. Braucot cauri mežam, mašīnā uzsprāgst mediju magnāts. 
Svētdienas rītā pa darba kabineta logu izveļas apgabala tiesnese. Dežū-
ras laikā slimnīcā nelabu galu ņem ārsts — pacientu nīdējs. Politiķi ga-
tavojas vēlēšanām — saukļi top skaļāki, runātāji — sārtāki. Bet visu lai-
ku pazūd bērni — daži atrodas, citi ne. Vai atrodas par vēlu. Klīst runas 
par „Leļļu fabriku” — vergu nometni bērniem. Un tad tīmeklī parādās 
Negantais… Kāpēc ģenerālis Bass uzstājīgi atkārto: „Mums ir vajadzīgs 
Tīrītājs”? Un kāpēc Anna Elizabete tik zīmīgi noteic: „Tam, kurš uzkopj 
māju, nedrīkst traucēt”?
UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000886353
Berelis, Guntis. Es nekad nerunāju muļķī-
bas / Guntis Berelis ; redaktore Dace Sparā-
ne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. — 
Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. — 159, [1] lpp. ; 
22 cm. — Vāka noformējumā izmantoti frag-

menti no Jacques Louis David (1748-1825) gleznas „Napo-
léon Bonaparte”, 1812. — ISBN 978-9934-546-53-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājumā lasāmi desmit stāsti, tapuši beidzamo gadu 
laikā. To caurviju motīvu varētu nodēvēt par „nenovēršamo esamības 
absurdu” — absurds literatūrā, filozofijā, mākslā un pat politikā un 
puslīdz aktuālās būšanās. Lasītājs tiek izvadīts cauri visiem elles lo-
kiem komplektā ar šausmām un priekiem, ko šāda ekskursija sagādā. 
Grāmatas pamatdoma — mazliet iekustināt smadzenes tiem, kam vēl 
viņas palikušas un kas māk ar viņām apieties. Noteicošā intonācija — 
neganta groteska un provokācija. Autors uzskata, ka tas arī ir viens no 
literatūras mērķiem, vienlaikus arī metodēm — provocēt lasītāju uz 
līdzdomāšanu un vienlaikus viņu izklaidēt ar labiem sižetiem.
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000886723
Valtere, Inese. Augusta Saulieša proza Eiropas 
literatūras kontekstā : zinātniskā monogrāfija / 
Inese Valtere ; recenzenti: Dr.habil.philol. Bene-
dikts Kalnačs, Dr.philol. Edgars Lāms ; literārās 
redaktores: Jana Butāne-Zarjuta, Ieva Jansone ; 

tulkotāja Sandra Meškova ; vāka dizains: Solvita Kukle ; 
Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Daugavpils Uni-
versitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018. — 359, 
[1] lpp. : portrets ; 20 cm. — Monogrāfijas pamatā ir 2012. 
gadā Daugavpils Universitātē aizstāvētais promocijas 
darbs literatūrzinātnē filoloģijas doktora grāda iegūša-
nai. — Ziņas par autori: uz vāka atloka. — Bibliogrāfija: 
291.-301. lpp. un nodaļu beigās, personu rādītājs: 349.-
[360.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-14-821-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijas mērķis ir izpētīt 19. gadsimta beigu un 
20. gadsimta sākuma literāro situāciju latviešu kultūras telpā un Augus-
ta Saulieša daiļradi literāro procesu kontekstā, akcentējot svarīgākās 
paralēles latviešu literatūrā (J. Poruks, R. Blaumanis, F. Bārda) un no-
zīmīgākās Eiropas literatūras ietekmes filozofijā (F. Nīče) un literatūrā 
(S. Pšibiševskis).
UDK	 821.174(092)
	 821.174-3.09

Kopkataloga Id: 000886780
B., R. Suns, kurš atrada skumjas / R. B. ; 
māksliniece Elīna Brasliņa ; redaktore Inese 
Zandere ; dizains: Elīna Brasliņa, Artis Brie-
dis. — [Rīga] : liels un mazs, [2018]. — 30 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — 

ISBN 978-9934-574-02-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pilsētu kādu dienu pēkšņi pārņem melni dūmu mā-
koņi, kas izplata nomāktību un laupa visam krāsu un smaržu. Drosmī-
gais suns izlemj skumjām neļauties un uzslien kāpnes līdz debesīm. Iz-
rādās, ka mākoņi ir pilni ar noskumušām skumjām, taču tās var kliedēt, 
uzspēlējot mutes ermoņikas. Rūtas Briedes poētiskais stāsts vēsta par 
to, kā emocijas ietekmē mūsu skatījumu uz pasauli, tomēr mūs nepa-
kļauj — izkliedēt ir iespējams pat skumjas, ja vien no tām nevairās.
UDK	 821.174-93-32

821.511.111 Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000886291
Hiekapelto, Kati. Kolibri : romāns / Kati Hie-
kapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda 
Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinie-
ciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga 
Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — 

Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 397, [1] lpp. ; 22 cm. — (De-
tektīvs (Latvijas Mediji)). — „Latvijas Mediji. Detektīvs”—
Uz vāka. — Ziņas par autori: vāka 4. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Kolibri. — ISBN 978-9934-15-427-0 (iesiets).

UDK	 821.511.111-312.4

821.511.113 Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 000886629
Kivirehks, Andruss. Oskars un lietas / Andruss 
Kivirehks ; māksliniece Anne Pikova ; no igauņu 
valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore 
Inese Zandere ; pēcvārds: Jānika Palma (Jaani-
ka Palm). — [Rīga] : liels un mazs, [2018]. — 

297, [6] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Andrusa Kivi-
rehka fotoattēls: Ieva Lūka, Maimas Grīnbergas fotoattēls: 
Gints Ivuškāns. — Oriģinālnosaukums: Oskar ja asjad. — 
ISBN 978-9934-574-06-1 (iesiets).

UDK	 821.511.113-93-32

Kopkataloga Id: 000886743
Randa, Hilli. Sniegbaltais un ogļmelnais / 
Hilli Randa ; māksliniece Katerīne Zaripa ; 
no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīn-
berga ; redaktore Inese Zandere. — [Rīga] : 
liels un mazs, [2018]. — 25, [2] lpp. : ilus-

trācijas ; 22×22 cm. — (Mūsu mazā bibliotēka). — Ziņas par 
autori: vāka 4. lpp. — Oriģinālnosaukums: Lumivalge ja sü-
simust. — ISBN 978-9934-533-98-3 (iesiets).

UDK	 821.511.113-93-32

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-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886353
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886723
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886780
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886291
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886629
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886743
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885113
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tāju), Līksnas pagasts mūsdienās (230.-241. lpp.). — ISBN 
978-9934-523-48-9 (iesiets).

UDK	 908(474.346)
	 94(474.346)(093.3)

Kopkataloga Id: 000885274
Rutka, Ligija. Jaunpils muižas, muižiņas / 
priekšvārds: Ligita Gintere ; teksta autore, re-
daktore: Ligija Rutka ; vāka dizains: Daiga 
Jansone ; sastādītājas: Ligija Rutka un Zinta 
Arika. — Jaunpils : Jaunpils muzejs, [2017]. 

2. grāmata. — 472 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, 
tabulas ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 462.-472. lpp. — ISBN 
978-9934-19-415-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2013. gadā izdotajā Intas Dišleres vēsturiskajā grā-
matā „Jaunpils muižas, muižiņas” apkopots par Jaunpils novada muižu 
vēsturi no 13. līdz 20. gadsimtam. Savukārt šajā 2. grāmatā publicētais 
materiāls par Jaunpili palīdzēs sajust notikumus no 20. gadsimta sā-
kuma līdz mūsdienām. Izveidojot pagasta stāsta kopainu, grāmata 
iemūžina novada paaudžu veikumu, topot par viņu piemiņas sargātāju. 
Grāmata ir izziņas avots ne tikai Jaunpils novada iedzīvotājiem, bet pa-
līdz to izzināt visiem, kurus interesē pagasta vēsture, kultūra, cilvēki.
UDK	 908(474.33)

Kopkataloga Id: 000885390
Grase, Gita. Jelgavas albums : Jelgava se-
najās pastkartēs / sastādītāja, [priekšvār-
da autore] Gita Grase ; [ievads]: Andris 
Rāviņš ; dizains: Daiga Brinkmane ; tekstu 
autori: Aldis Barševskis, Inese Deksne, 

Gita Grase, Marija Kaupere ; tulkotāja angļu valodā: Baiba 
Pušinska, Maija Pušinska. — [Jelgava] : Ģederta Eliasa Jel-
gavas Vēstures un mākslas muzejs, [2017]. — 335 lpp. : fak-
simili, portreti ; 23×25 cm. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8731-0-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs 
ir izdevis grāmatu „Jelgavas albums. Jelgava senajās pastkartēs”, kas ie-
pazīstina ar pilsētas skaisto arhitektūru, kas gāja bojā 2. pasaules kara 
izskaņā. Grāmata ir kā atgādinājums par to, kā vairs nav, un mudina 
lepoties ar to, kas saglabājies — Jelgavas pili, Academia Petrina, dievna-
miem u.c. Albumā iekļautas ap 300 pastkaršu, kas sagrupētas vairākās 
tematiskās nodaļās, piemēram, ielas, būves, sakrālās celtnes. Katras 
nodaļas sākumā ir neliels apraksts, kā arī pie katras kartītes ir norādīts 
gads un vieta. Grāmatā apkopotas 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta 
sākuma kartītes.
UDK	 908(474.334.2)(084.12)
	 655.3.066.32(474.334.2)(084.12)

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

Kopkataloga Id: 000885684
Latvija: zeme, daba, tauta, valsts / Juris Ai-
gars, Elga Apsīte, Elīna Apsīte-Beriņa, Liene 
Auniņa, Zanita Avotniece [un vēl 56 autori] ; 
recenzenti: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.ha-
bil.phys. Mārcis Auziņš, PhD, Dr.h.c. Edmunds 

Valdemārs Bunkše ; zinātniskie redaktori: Dr.geogr. Oļģerts 
Nikodemus, Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.geogr. Zaiga 
Krišjāne, Dr.geol. Vitālijs Zelčs ; redaktore Ieva Zarāne ; an-
gļu teksta redaktors Normunds Titāns ; dizainere Ieva Til-
tiņa ; vāka autore Baiba Lazdiņa ; kartogrāfs Ivo Vinogra-
dovs. — Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 
2018. — 751 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
29 cm. — Autori arī: Māris Bērziņš, Agrita Briede, Guntis 
Brūmelis, Ivars Celiņš, Aija Ceriņa, Aija Dēliņa, Jānis Donis, 

Anita Dravniece, Pārsla Eglīte, Edita Kalinska-Nartiša, 
Laimdota Kalniņa, Gunta Kalvāne, Andis Kalvāns, Jānis Ka-
rušs, Raimonds Kasparinskis, Aldis Kārkliņš, Māris Kļaviņš, 
Lita Koreļska, Māris Krievāns, Zaiga Krišjāne, Laila Kūle, 
Brigita Laime, Māris Laiviņš, Kristaps Lamsters, Jānis La-
pinskis, Inese Latkovska, Jānis Lejnieks, Zane Lībiete, Er-
vīns Lukševičs, Mārtiņš Lūkins, Aivars Markots, Viesturs 
Melecis, Māris Nartišs, Oļģerts Nikodemus, Dainis Ozols, 
Juris Paiders, Zanda Penēze, Agnis Rečs, Zigmārs Rende-
nieks, Inga Retiķe, Anda Ruskule, Solvita Rūsiņa, Valdis 
Segliņš, Juris Soms, Gunta Spriņģe, Ģirts Stinkulis, Nor-
munds Stivriņš, Ivars Strautnieks, Pēteris Šķiņķis, Laura 
Uzule, Kristīne Veidemane, Kristaps Vilks, Ivo Vinogradovs, 
Jānis Zaļoksnis, Anita Zariņa, Vitālijs Zelčs. — Vāka nofor-
mējumam izmantota Aivara Markota fotogrāfija. — Annas 
Brigaderes dzejolis „Neizpētītā Latvija”, [9.] lpp. — Biblio-
grāfija: 725.-741. lpp. un personu rādītājs: 749.-751. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-18-297-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir veltījums Latvijai simtgadē, kas tek-
sta, tabulu, diagrammu, karšu un attēlu 800 lappusēs no A līdz Z stāsta 
par Latvijas ģeogrāfiju. Grāmatā caur teritorijas ģeoloģiskās attīstības 
prizmu aprakstīts ļoti garš Latvijas teritorijas veidošanās periods, sā-
kot no Pirmskembrija perioda līdz mūsdienām. Monogrāfijas sagatavo-
šanā piesaistīti Latvijas vadošie ģeogrāfijas, vides un ekoloģijas speciā-
listi. Autoru kolektīvu veido vairāk nekā 60 Latvijā vadošie zinātnieki 
ģeoloģijā, ekoloģijā, ģeogrāfijā un vides zinātnē. Grāmatas saturs ir ie-
spaidīgs — kopumā tā aptver 10 lielas nodaļas — „Latvijas teritorija”, 
„Ģeoloģiskā vide un resursi”, „Atmosfēra”, „Virszemes ūdeņi”, „Dzīvības 
sfēra”, „Iedzīvotāji un apdzīvojums”, „Saimniecības ģeogrāfija un Latvi-
jas vieta pasaulē”, „Ainavas”, „Dabas daudzveidības un kultūrvēsturis-
kās vērtības” un „Latvijas ilgtspējīga attīstība”. Monogrāfijas mērķaudi-
torija ir Latvijas iedzīvotāji, sevišķi atzīmējot skolotājus, zinātniekus un 
augstskolu pasniedzējus, studentus un valsts pārvaldes darbiniekus.
UDK	 913(474.3)
	 55/59(474.3)
	 338(474.3)

Kopkataloga Id: 000885896
Kadišs, Ainārs. Sibīrijas piezīmes / Ainārs Ka-
dišs, teksts, fotogrāfijas ; Lauras Veļas vāka 
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva ; Deniss Ļvovs, kartes. — Rīga : 
Jumava, [2018].

Vitimas upes noslēpumi. — 365 lpp. : ilustrācijas, kar-
tes ; 20 cm. — Ziņas par autoru: vāka 4. lpp. — ISBN 978-
9934-20-201-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autors piedāvā ieskatīties pašās Austrumsi-
bīrijas dzīlēs, veicot vienatnē neiedomājamu maršrutu gandrīz astoņ-
simt kilometru garumā ar laivu pa vienu no Sibīrijas mežonīgākajām un 
noslēpumainākajām upēm — Vitimu.
UDK	 910.4(571.1/.5)(093.3)
	 910.4(571.5)

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 000883227
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā 
konference (59 : 2017 : Daugavpils, Latvija). Daugavpils 
Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences 
rakstu krājums = Proceedings of the 59th International 
Scientific Conference of Daugavpils University / sastādītā-
ja Inese Zuģicka. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte : 
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2017.

C. daļa, Humanitārās zinātnes = Part C, Humanities. — 
1 tiešsaistes resurss (147 lp., PDF) : ilustrācijas, kartes, 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885274
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885390
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885684
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885896
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883227
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tabulas ; 4,04 MB. — Virstitulā: Daugavpils Universitā-
te, Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa. Daugavpils 
Universitātes Jauno zinātnieku asociācija = Daugavpils 
University. Science Department of Daugavpils Univer-
sity. — „ISSN 2500-9842 ; ISSN 2500-9877”—Datnes 3. 
lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu valo-
dā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-
9984-14-834-2 (PDF).
UDK	 930.85(474.3)(062)
	 7(062)
	 821.174(092)(062)
	 821.161.1(474.3)(092)(062)

Kopkataloga Id: 000886749
Harari, Juvāls Noass. Sapiensi : cilvēces īsā 
vēsture / Juvāls Noass Harari ; zinātniskais re-
daktors Dr.hist. Andris Šnē ; literārā redaktore 
Dina Poriņa ; redaktors Valdis Zoldners ; no an-
gļu valodas tulkojis Māris Garbers. — [Vērgale, 

Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2018]. — 317, 
[2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. — Zi-
ņas par autoru: [319.] lpp. — Bibliogrāfija piezīmēs: 293.-
305. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 307.-316. lpp. — Oriģināl-
nosaukums: Sapiens: A Brief History of Humankind. — ISBN 
978-9934-8451-7-8 (iesiets).

UDK	 930.85
	 008
	 316.42

94 Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000880256
International Conference „Damage Caused 
by the Soviet Union in the Baltic States” 
(2011 : Rīga, Latvija). Damage Caused by the 
Soviet Union in the Baltic States : international 
conference materials, Riga, 17-18 June 2011 : so-

cial, economic and environmental losses/damage caused 
by the Soviet Union in the Baltic States / scientific editor: 

Aija Abene, Juris Prikulis ; translation: Rīgas tulki, Aija Abe-
ne ; introduction: Dr.oec. Inese Vaidere ; conference orga-
nizers: Inese Vaidere, The Occupation of Latvia Research 
Society. — First edition in English. — Riga : E-forma, 
2017. — 150 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas, 
shēmas ; 22 cm. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Padomju Sa-
vienības nodarītie zaudējumi Baltijā. — ISBN 978-9934-
8363-1-2 (iesiets).

UDK	 94(474)”1940/1991”(062)
	 341.223.1(474)(062)

Kopkataloga Id: 000886304
Zeterbergs, Sepo. Igaunijas vēsture / Sepo 
Zeterbergs ; tulkojusi Anna Velēda Žīgure ; 
māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore 
Renāte Neimane ; zinātniskais redaktors Dr.h.
hist. Inesis Feldmanis ; literārā redaktore Elīna 

Kokareviča ; Guntars Godiņš, atdzejojums. — Rīga : Latvi-
jas Mediji, [2018]. — 463, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
kartes, portreti, tabulas ; 21 cm. — Ziņas par autoru: uz ap-
vāka atloka. — Bibliogrāfija: 435.-457. lpp. un personu rādī-
tājs: 458.-[464.] lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no 
somu valodas. — Oriģinālnosaukums: Uusi Viron histo-
ria. — ISBN 978-9934-15-446-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sepo Zeterberga grāmata ir veltījums igauņiem un 
mūsu kaimiņvalsts vēsturei, tas ir stāsts par igauņu vēlmi dzīvot un ne-
mitīgu cīņu par brīvību. Autors stāstu par Igauniju iesāk, ielūkojoties 
ledus laikmetā, aizvēsturē, senajos laikos. Būtiska vieta grāmatā atvēlē-
ta viduslaikiem, kad Igaunija ir daļa no Livonijas, zviedru un krievu ze-
mēm. Lasītāji iepazīs arī Otrā pasaules kara nežēlīgos gadus, padomju 
laiku un piedzīvos neatkarības atjaunošanu. Grāmata ir ceļvedis Igauni-
jas valsts attīstībā, notikumos, procesos, un tas ir stāsts par nozīmīgām 
un spilgtām personībām. Grāmata beidzas ar 2016. gadu, kad Igaunijas 
vēsturē tiek pāršķirta jauna lapaspuse — par prezidenti tiek ievēlēta 
sieviete. Līdzās politiskajai vēsturei mums ļauts ielūkoties arī ekono-
miskajā un kultūras vēsturē.
UDK	 94(474.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886749
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000880256
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886304
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