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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. 
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000888592
Klieders, Jānis. Datorzinības / Jānis Klieders ; 
literārā redaktore, vāka dizains: Anita Rudzi-
ša. — Rīga : Juridiskā koledža, 2018.

Microsoft Office 2013/2016 : mācību līdzek-
lis. — 295 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 

Bibliogrāfija: 294.-295. lpp. — ISBN 978-9934-8719-2-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis veidots kā metodiskais materiāls 
koledžu un augstskolu studentiem studiju kursu „Datorzinības” un 
„Lietojumprogrammatūra” apgūšanai. To var lietot arī vidējo, vidē-
jo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī kvalifikācijas kursu 
klausītāji. Mācību līdzekli droši var izmantot arī iesācēji, jo te ir patstā-
vīgi izpildāmi vingrinājumi ar skaidrojumiem. Arī lietpratēji tajā atra-
dīs daudz noderīga.
UDK	 004(075)
	 004.9(075)
	 004.42(075)

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000885244
Starptautiskie kataloģizācijas principi / [autori]: Agnese 
Galeffi (priekšsēdētāja), María Violeta Bertolini, Robert L. 
Bothmann, Elena Escolano Rodríguez, and Dorothy Mc-
Garry ; latviešu tulkojums: Inta Virbule, Aiva Stūrmane ; 
IFLA. — [Rīga] : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. — 1 
tiešsaistes resurss (21 lp., PDF) ; 479 KB. — Starptautis-
kos kataloģizācijas principus 2016. gada decembrī apstip-
rinājusi IFLA Kataloģizācijas pastāvīgā komiteja un IFLA 
Standartu komiteja. Atbalstījusi IFLA Profesionālā komite-
ja. — Bibliogrāfija: 19. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: Statement of International Cataloguing Principles 
(ICP). — ISBN 978-9984-850-47-4 (PDF).

UDK	 025.3

06 Vispārīga rakstura organizācijas

Kopkataloga Id: 000887211
Bērziņš, Ivars. Augusts Dombrovskis un Zie-
meļblāzma / Ivars Bērziņš ; vāka māksliniece 
Ilze Ozola. — Rīga : Medicīnas apgāds, 2018. — 
57, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-573-01-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums sniedz ieskatu Augusta Dombrovska di-
binātās bezalkohola biedrības „Ziemeļblāzma” un Ziemeļblāzmas pils 
vēsturē, kā arī rada priekšstatu par Dombrovska radīto kultūrvides 
modeli.
UDK	 061.23(474.362.2)
	 613.81(474.362.2)
	 908(474.362.2)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000888637
Beaumont, Émilie. Dzīvnieki laukos / 
[teksts]: Émilie Beaumont ; [ilustrācijas]: 
Christel Desmoinaux ; no franču valodas tul-
kojusi Kristīne Skrīvele ; redaktore Indra 
Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 18 

nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Gribu visu zi-
nāt!). — Oriģinālnosaukums: Animaux de la Ferme. — 
ISBN 978-9934-0-7484-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krāšņi ilustrētā, izzinošā grāmata lieliski noderēs 
mazajiem un zinātkārajiem bērniem. Tajā varēs noskaidrot visu par 
lauku sētas iemītniekiem, viņu dzīvi un paradumiem.
UDK	 087.5
	 636(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000888635
Grimault, Hélène. Dzīvnieki mežā / [teksts]: 
Hélène Grimault, Émilie Beaumont ; [ilustrā-
cijas]: Christel Desmoinaux ; no franču valo-
das tulkojusi Kristīne Skrīvele ; redaktore 
Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 

18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Gribu visu 
zināt!). — Oriģinālnosaukums: Animaux de la Forêt. — 
ISBN 978-9934-0-7483-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krāšņi ilustrētā, izzinošā grāmata lieliski noderēs 
mazajiem un zinātkārajiem bērniem. Tajā varēs noskaidrot visu par 
meža iemītniekiem, viņu dzīvi un paradumiem.
UDK	 087.5
	 59(02.053.2)
	 630*13(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888592
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885244
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887211
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888637
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888635
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Kopkataloga Id: 000886783
Troļļi / DreamWorks. — Rīga : Egmont Pub-
lishing, [2018].

Koši un priecīgi! : krāsojamā grāmata ar uz-
līmēm. — 16 lpp., 1 nenumurēta lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: 

Trolls. Adventure for today. — ISBN 978-9934-16-481-1 
(brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000886786
Mikija klubiņš : krāso un rotaļājies! / tulkoju-
si Antra Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Dis-
ney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 32 
nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 28 cm. — (Disney junior). — (Mi-

kija klubiņš). — Krāsojamā grāmata ar papildināto realitāti 
mobilajām ierīcēm. — „Vairāk nekā 30 uzlīmju”—Uz 
vāka. — Oriģinālnosaukums: Mickey Mouse Clubhouse Co-
lor and Play. — ISBN 978-9934-16-504-7 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000886788
Sofija Pirmā : krāso un rotaļājies! / tulkojusi 
Antra Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Dis-
ney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 32 
nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 28 cm. — (Disney junior). — Krā-

sojamā grāmata ar papildināto realitāti mobilajām ierī-
cēm. — „Vairāk nekā 30 uzlīmju”—Uz vāka. — Oriģinālno-
saukums: Sofia the First Color and Play. — ISBN 
978-9934-16-503-0 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000886791
Vāģi 3 : krāso un rotaļājies! / tulkojis Valērijs 
Černejs ; redaktore Linda Kalna ; Disney, 
Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 
32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlī-
mes : ilustrācijas ; 28 cm. — „Vairāk nekā 30 

uzlīmju”—Uz vāka. — Krāsojamā grāmata ar papildināto 
realitāti mobilajām ierīcēm. — Oriģinālnosaukums: Cars 3. 
Color and Play. — ISBN 978-9934-16-505-4 (brošēts).

UDK	 087.5

09 Rokraksti. Retie un ievērojamie darbi

Kopkataloga Id: 000887219
Betihers, Manfrēds fon. Palīglīdzeklis Latvi-
jas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta—20. gad-
simta sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā / 
sastādītāji: Manfrēds fon Betihers, Enija Rubi-
na, Kārlis Zvirgzdiņš ; literārā redaktore Ilze 

Antēna ; priekšvārda tulkotāja un vācu teksta redaktore 
Valda Kvaskova ; māksliniece Ināra Jēgere ; priekšvārds: 
Kārlis Zvirgzdiņš. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais arhīvs : 
Latvijas Arhīvistu biedrība, [2018]. — 327 lpp. : faksimili, 
kartes ; 30 cm. — Priekšlapā, pēclapā: karte no izdevuma 
Thorwald Poschenrieder „Fibel der Völker Europas”, Band 
I, Lodmannshagen in Pommern : Tausendschön-Verlag, 
2009. — Bibliogrāfija: [326.]-327. lpp. — Teksts latviešu un 
vācu valodā. — ISBN 978-9984-836-07-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā publicēti 48 dažāda veida dokumenti vai 
to fragmenti vācu valodā. Izdevumā iekļauti dokumentu lapu attēli ar 
precīzu teksta transkripciju, kuru analizējot un salīdzinot ar attēlu, ie-
spējams izprast senās rakstības īpatnības. Katram dokumentam dota 
anotācija latviešu un vācu valodā. Grāmatas ievadā latviešu un vācu 
valodā sniegts ieskats vācu rakstības attīstībā un publicēto dokumentu 
vēsturiskajā kontekstā. Izdevumu papildina paleogrāfijas apguvei un 
vēsturisko dokumentu interpretācijai noderīgas literatūras saraksts.
UDK	 091=112.2
	 003.072=112.2
	 930.2:003.072

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

122/129 Speciālā metafizika

Kopkataloga Id: 000889098
Ņūtons, Maikls. Dvēseļu liktenis : dzīve starp 
dzīvēm, jauni pētījumi / Maikls Ņūtons ; no an-
gļu valodas tulkojusi Baiba Apermane ; Jēkaba 
Samsona vāka dizains. — [Ķekava] : A & A VISI-
ON, [2017]. — 498 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 

Ziņas par autoru: [6.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Destiny 
of Souls: New Case Studies of Life Between Lives. — ISBN 
978-9934-8647-2-8 (iesiets).

UDK	 128
	 133.9

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Kopkataloga Id: 000889145
Tolle, Ekharts. Tagadnes spēks : ceļvedis uz ga-
rīgu apskaidrību / Ekharts Tolle ; vāka dizains: 
Jēkabs Samsons. — [Ķekava] : [A & A VISION], 
[2017]. — 260 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
260. lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no 

angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Power of 
Now. — ISBN 978-9934-8647-1-1 (iesiets).

UDK	 133.2
	 159.925.5

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000886923
Šindlers, Dītrihs. Jēzus modelis: draudžu dibi-
nāšanas principi un prakse / Dītrihs Šindlers ; 
redaktore Līva Fokrote ; tulkotāja Māra Zvied-
re ; māksliniece Dārta Hofmane ; priekšvārds: 
Kaspars Šterns. — Rīga : Baltic Pastoral Institu-

te, [2018]. — 263 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (BPI Bibliotē-
ka). — Ziņas par autoru: 263. lpp. — Bibliogrāfija: 259.-
262. lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu 
valodas. — Oriģinālnosaukums: Das Jesus-Modell: Gemein-
den gründen wie Jesus. — ISBN 978-9934-19-411-5 (bro-
šēts).

UDK	 27-774-735

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886783
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886786
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886788
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886791
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887219
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889098
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889145
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886923
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Kopkataloga Id: 000887215
Kalniņš, Jānis. Nožēla un grēksūdze / redakci-
ja, kompilācija: virspriesteris Jānis Kalniņš ; 
mākslinieciskais noformējums: Līga Sakse. — 
Latvija : Eikon, 2018. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 
17 cm. — Grāmatas vākam izmantots fragments 

no grieķu ikonas „Grēksūdze”. — ISBN 978-9934-8698-3-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas pamatā ir teoloģijas profesora — virspries-
tera Alekseja Moroza grāmatas „Nožēloju grēku, tētiņ!” saīsināts tulko-
jums. Grāmatai ir pievienota daļa no svētnieka Ignatija Brjančaņinova 
darba „Palīgs grēksūdzētājam” izvilkumi no 1940. gadā Latvijas Pareiz-
ticīgās Baznīcas sinodes izdotās „Tikumības mācības”, virspriestera Mi-
haila Špoļanska grāmatas „Kā sagatavoties grēksūdzei” un daudzu citu 
garīdznieku publikācijām par šo tēmu.
UDK	 27-543.8

Kopkataloga Id: 000887370
Lojola, Ignācijs. Garīgie vingrinājumi / Ignā-
cijs Lojola ; no spāņu valodas tulkojis Jānis 
Priede, izmantojot Ēvalda Ikaunieka tulkoju-
mu ; komentējis, ievada autors Jānis Priede ; 
zinātniskie recenzenti: Dr.habil.philol. Sigma 

Ankrava, Dr.theol. Anita Stašulāne, Dr.phil. Žanete Narkēvi-
ča. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. — 214 lpp. ; 
18 cm. — Bibliogrāfija: 199.-202. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valo-
dā. — Oriģinālnosaukums: Ejercicios espirituales. — ISBN 
978-9934-18-302-7 (iesiets).

UDK	 27-584.7

Kopkataloga Id: 000888097
Ceipe, Gundars. Dieva tautas dzimšana. Lat-
vieši / Gundars Ceipe ; māksliniece Anna Cei-
pe ; literārā redaktore Gita Bērziņa. — Trešais 
laidiens. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2018. — 99 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm. — 

Grāmatā izmantotas Imanta Prēdeļa, Arta Dāmja, Kristofa 
Reihela (Christoph Reichel) fotogrāfijas. — Bibliogrāfija: 
98.-99. lpp. — ISBN 978-9934-18-323-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis ir latviešu teologa un vēsturnieka Dr.hist. Gunda-
ra Ceipes grāmatas „Dieva tautas dzimšana. Latvieši” trešais laidiens. 
Grāmatas pirmie divi laidieni tika nodrukāti 2014. un 2015. gadā. Jaunās 
tirāžas tekstā ir veikti minimāli labojumi un novērsta viena faktoloģis-
ka kļūda. Šī grāmatas tirāža veltīta Latvijas valstiskuma simtgadei. Au-
tors šajā grāmatā aicina lasītāju citām acīm ieskatīties latviešu tautas 
vēsturē, īpaši pievēršot uzmanību latviešu kā kultūras nācijas formēša-
nās procesiem. Par atskaites punktu ir izvēlēts laiks pēc Ziemeļu kara 
beigām — 18. gadsimta pirmā puse, kad Vidzemes latvieši iesaistījās 
Brāļu draudzē jeb hernhūtiešu atmodas kustībā un dibināja pirmās 
patstāvīgās latviešu organizācijas.
UDK	 275.2-9(474.3)

Kopkataloga Id: 000888141
Krystaceļš / redaktore Valentīna Unda. — Rē-
zekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 
2018. — 44 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — Ilustrā-
cijām izmantotas mākslinieka da Luigi Morga-
ri (1857-1935) gleznas „Via Crucis” I-XIV no Dri-

cānu baznīcas, fotogrāfs Ilmārs Elksnis. — Teksts latgaliešu 
rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-304-2 (brošēts).

UDK	 27-312.8
	 27-534.35

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kopkataloga Id: 000881256
Centrālā statistikas pārvalde. Vecāka gada-
gājuma iedzīvotāji Latvijā / Centrālā statisti-
kas pārvalde. — Rīga : Centrālā statistikas pār-
valde, 2017. — 101 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, karte, tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-

9984-06-506-9 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Statistisko datu krājums aptver informāciju par 

Latvijas vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, apkopojot datus par iedzī-
votājiem vecumā 65 gadi un vairāk. Dati sniedz šīs iedzīvotāju daļas 
demogrāfisko raksturojumu, informāciju par viņu ekonomisko aktivi-
tāti, ienākumiem un patēriņu, mājokļa apstākļiem, veselības stāvokli, 
sociālo nodrošinātību un citu informāciju. Krājumā iekļauts īss analī-
tiskais apkopojums, tabulas un grafiskie attēli. Atsevišķi rādītāji sniegti 
salīdzinājumā ar citām valstīm.
UDK	 314-053.9(474.3)(083.41)

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

Kopkataloga Id: 000882548
Jēkabsons, Ēriks. Latvijas un Amerikas Savie-
noto Valstu attiecības 1918.-1922. gadā / Ēriks 
Jēkabsons ; zinātniskie recenzenti: Dr.hist. 
Aleksandrs Ivanovs, Dr.habil.hist. Aivars Stran-
ga, Dr.hist. Jānis Šiliņš ; redaktore Ilze Antēna ; 

angļu teksta redaktore Antra Legzdiņa ; māksliniece Ināra 
Jēgere ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Rita Laima 
Bērziņa. — Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2018. — 831 lpp., xxxii lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 25 cm. — Virstitulā: Latvijas Universitāte. Latvijas 
vēstures institūts. — Bibliogrāfija: [773.]-786. lpp. un noda-
ļu beigās, personu rādītājs: [787.]-816. lpp. — Teksts latvie-
šu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
824-49-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā, izmantojot ASV, Latvijas un Lielbritānijas 
arhīvu materiālus, atspoguļotas abu valstu attiecības, veidojoties Lat-
vijas valstij 1918.-1922. gadā, kā arī aizmirstais amerikāņu palīdzības 
organizāciju atbalsts Latvijas iedzīvotājiem šajā laikā. Latvijas un ASV 
attiecības un to ģenēze 1918.-1922. gadā atspoguļo, no vienas puses, 
Latvijas ārējās politikas centienus nodrošināt savas valsts politisko un 
saimniecisko patstāvību caur sakariem ar vienu no pasaules ietekmī-
gākajām politiski un ietekmīgāko saimnieciski lielvalstīm, turklāt pat 
apstākļos, ka otras puses oficiālā attieksme praktiski bija vēsa un attu-
rīga. No otras — uz Latvijas piemēra atspoguļo ASV politikas specifiku 
Austrumeiropā kopumā.
UDK	 327(474.3:73)”1918/1922”

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000886597
International Scientific Conference „Emerging Trends 
in Economics, Culture and Humanities (etECH2017)” 
(2017 : Rīga, Latvija). Emerging Trends in Economics, 
Culture and Humanities — etECH2017 : conference proce-
edings / rakstu krājuma galvenā redaktore Jeļena Titko ; 
Ekonomikas un kultūras augstskola. — Rīga : Ekonomikas 
un kultūras augstskola, 2017. — 1 tiešsaistes resurss (53 lp., 
PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,59 MB. — Bibliogrāfija rak-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887215
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887370
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888097
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888141
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881256
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882548
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886597
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stu beigās. — Raksti angļu valodā, viens raksts latviešu va-
lodā. — ISBN 978-9984-24-210-1 (PDF).

UDK	 33(062)
	 347.51(062)
	 81’374

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000887354
Falka, Sandra. Uzdevumu krājums valsts un 
tiesību pamatos / Sandra Falka, Nikolajs Ozo-
liņš. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 
2017. — 112 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — 
Ietver bibliogrāfiju: 107. lpp. un zemsvītru pie-

zīmēs. — ISBN 978-9934-543-14-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Mācību līdzekli paredzēts izmantot dažādu vispārē-

jās un profesionālās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, sociālās 
zinības, ētikas, politikas un tiesību, Latvijas un pasaules vēstures, kā 
arī klases stundu satura apguvei. Uzdevumi veidoti, lai kompleksi ap-
gūtu valsts jēdzienu un valsts pazīmes, kā arī tās saikni ar tiesībām. 
Katrā nodaļā pirms uzdevumiem ir ievietots neliels teorijas apraksts. 
Lai iegūtu vairāk informācijas par tiesību jautājumiem, ieteicams iz-
mantot grāmatu „Latvijas tiesību sistēma” (2017). Uzdevumu analīzē 
ir ieteicams izmantot Latvijas Republikas tiesību aktus, piemēram, 
Satversmi, Civillikumu, Administratīvā procesa likumu, likumu par 
pašvaldībām un citus. Skolēnu aktīvai iesaistei un līdzdalībai krājuma 
saturā tika iekļauti dažādi uzdevumu veidi, piemēram, mākslas darbu 
analīze, krustvārdu mīklas, vairāku atbilžu izvēles testi, tiesas procesa 
izspēles, diskusijas, informācijas meklēšana, praktisko situāciju (kāzu-
su) analīze un risināšana, uzdevumi kritiskās domāšanas attīstīšanai, 
lēmumu pieņemšanas stratēģijas u.tml. Uzdevumi ir veidoti tā, lai vei-
cinātu jauniešus patstāvīgi meklēt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti 
ar tiesībām, gan diskusijās, gan izmantojot mūsdienu informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.
UDK	 340.12(076)

Kopkataloga Id: 000888596
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti / krāju-
ma zinātniskais redaktors un priekšvārda au-
tors Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis ; 
starptautiskā redkolēģija: Dr.iur. Jānis Bolis, 
Ph.D. Jānis Peniķis, Juris Dreifelds, Dr.habil.iur. 

Viktoras Justickis, Dr.iur. Gintautas Bužinskas ; literārā re-
daktore Anita Rudziša. — [Rīga] : Juridiskā koledža, [2018].

2018. — 320 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
21 cm. — „ISSN 1691-5992”—Titullapas otrā pusē. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkumi angļu, krievu un spāņu valodā.
UDK	 34(474.3)(082)

37 Izglītība

Kopkataloga Id: 000887085
Šmite, Anita. Dzīves nenogurdināmā : Broņi-
slava Aldona Treija : atmiņas, intervijas, pār-
domas / Anita Šmite = Gyvenimo nenuvargina-
ma : Bronislava Aldona Treija : atsiminimai, 
interviu, apmąstymai / Anita Šmite. — Rīga : 

Pedagoģiskās meistarības skola, 2018. — 143, [1] lpp., 8 ne-
numurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Zi-
ņas par autori: uz 4. vāka. — Teksts latviešu un lietuviešu 
valodā ar titullapām abās valodās, Broņislavas Aldonas 
Treijas dzejoļi tikai lietuviešu valodā. — ISBN 978-9934-19-
455-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veltīta Latvijas 100-gades izciliem cilvē-
kiem. Stāsts ir par lietuvieti Broņislavu Aldonu Treiju, kura ieaugusi 
Latvijas kultūrā un izglītībā, lielāko daļu dzīves veltot Latvijas skolu 
izaugsmei, inovāciju ieviešanai un pozitīva skolas direktores piemēra 
radīšanai. Dzīvesstāsts izgaismo izaugsmi no Lietuvas pamatskolas līdz 
Rīgas prestižajām skolām. Nozīmīgākais Broņislavas Aldonas Treijas 
devums ir izcilas Latvijas Lietuviešu vidusskolas izveidošana, vadība 
un aktīva ikdienas darbība divu brāļu tautu — Latvijas un Lietuvas — 
draudzības un sadarbības saišu veicināšanas nodrošināšanā.
UDK	 37.011.3-051(=172)(474.3)
	 373.51(474.362.2)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000872118
Ventonia : 1917-2017 : Tērbata — Rīga — Jel-
gava / sastādītājs fil! Jānis Leikučs ; redkolēģi-
ja: Marģers Žagata, Ričards Batarags, Kristaps 
Reķis, Māris Melnis, Andis Grinbergs. — [Jel-
gava] : „Ventonia” Filistru biedrība, [2017]. — 

480 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, plāni, portreti ; 
29 cm. — Priekšlapā un pēclapā foto: korporācijas „Iman-
ta” statūti, 1917. gads. — Bibliogrāfija: 480. lpp. — ISBN 
978-9934-19-295-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Ventonia” ir studentu korporācija, kas ir astotā ve-
cākā latviešu studentu korporācija un viena no četrām Tartu dibinā-
tajām latviešu studentu korporācijām Latvijā. Oficiāli par „Ventonia” 
dibināšanas datumu ir noteikts 1917. gada 21. novembris, Tērbatā — 
tagadējā Tartu. Izdevums iepazīstina ar latviešu studentu korporācijas 
„Ventonia” vēsturi. Grāmatā ievietoti ventoņu raksti un atmiņas kā arī 
visu biedru īsbiogrāfijas.
UDK	 378.18(474)
	 061.2-057.875(474)

398 Folklora

Kopkataloga Id: 000887373
Latvian Tales of Magic / illustrated by Maija 
Tabaka ; translated by Robert Fearnley ; ar-
ranged by Kristīne Skrīvele ; redaktore Sigma 
Ankrava. — 2. izdevums. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 188, [4] lpp. : ilustrācijas ; 

30 cm. — Oriģinālnosaukums: Latviešu tautas brīnumpa-
sakas. — ISBN 978-9934-0-7516-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas vairāk nekā 50 latviešu tautas 
brīnumu pasakas ar krāšņām un brīnišķīgām mākslinieces Maijas Ta-
bakas ilustrācijām.
UDK	 398.21(=174)

Kopkataloga Id: 000888382
Neilande, Ilze. Vilkam liels brīnumiņš, lapsai 
zīžu kažociņš : latviešu tautas dziesmas un pa-
sakas par dzīvniekiem / grāmatiņu izveidoja 
māksliniece Ilze Neilande. — 2. izdevums. — 
Rīga : Avots, [2018]. — 31, [1] lpp. : ilustrācijas ; 

29 cm. — ISBN 978-9934-534-71-3 (brošēts).
UDK	 398.21(=174)
	 398.8(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887354
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888596
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887085
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000872118
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887373
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888382
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5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. 
Ģeodēzija

Kopkataloga Id: 000887036
50 gadu astronomijā, astrofizikā un radioas-
tronomijā / redaktors, priekšvārds: V. Avotiņš ; 
vāka dizains: Rihards Freijs. — Ventspils : 
Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu insti-
tūts „Ventspils Starptautiskais radioastrono-

mijas centrs”, 2017.
Ivaram Šmeldam 70 : bibliogrāfija. — 56 lpp. ; 21 cm. — 

Virstitulā: Ventspils Augstskola, VIRAC. — ISBN 978-
9984-648-80-4 (brošēts).
UDK	 521/524(474.3)(092)(01)

59 Zooloģija

Kopkataloga Id: 000888633
Paltanavičs, Selemons. Kikas Mikas encik-
lopēdija / Selemona Paltanaviča teksts un 
fotogrāfijas ; Linas Žutautes ilustrācijas ; no 
lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; 
redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne 

ABC, [2018].
Dzīvnieki. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģi-

nālnosaukums: Kakės Makės enciklopedija. Gyvūnai. — 
ISBN 978-9934-0-6963-5 (iesiets).
UDK	 59(031.053.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000887212
Latvijas medicīnas jubilejas / sastādītājs Ar-
nis Vīksna ; zinātniskais redaktors Māris Bal-
tiņš ; redaktors Jānis Loja. — Rīga : Medicīnas 
apgāds, [2017].

2018 : Latvijas Ārstu biedrības izdevums. — 
39, [1] lpp. ; 21 cm. — Personu rādītājs: 39.-[40.] lpp.

A n o t ā c i j a :  Izdevumā sniegts medicīnas un veselības aprūpes 
vēstures jubileju datu kopojums, tā nolūks ir veicināt pagājības izpēti, 
konstatēt svarīgākos notikumus un informēt par tiem kolēģus. Biogrā-
fiskos aprakstos sniegti koncentrēti dati par jubilāriem, kas dzimuši 
Latvijā, tajā strādājuši vai citā būtiskā veidā bijuši ar to saistīti. Izde-
vums paredzēts veselības aprūpes darbiniekiem, vēsturniekiem un 
plašam mediķu lokam.
UDK	 61(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000887440
Gralla, Olivers. Laimīgi zem jostasvietas : in-
formatīvi un izklaidējoši par uroloģiju / Dr. Oli-
vers Gralla ; tulkojums: Sinda Krastiņa ; redak-
tors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 187, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 

Ziņas par autoru: uz vāka atloka. — Teksts latviešu valodā, 
tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Untenrum 
glücklich: eine urologische Handreichung. — ISBN 978-
9934-0-7325-0 (brošēts).

UDK	 616.6
	 616.69
	 616.64
	 618.1

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000889271
Nereta, Ilma. Rozes : praktiski padomi au-
dzēšanā un kopšanā : 300 košākās un smar-
žīgākās Latvijā / teksts, foto: Ilma Nereta ; 
Induļa Martinsona vāka grafiskais noformē-
jums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; 

literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2018]. — 215 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 
215. lpp. un rādītāji: 206.-214. lpp. — ISBN 978-9934-15-
439-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nacionālā botāniskā dārza speciāliste, pazīstamā 
rožu audzēšanas eksperte un lietpratēja I. Nereta grāmatā ir apkopo-
jusi visu, kas jāzina rožu mīļotājiem. Bagātīgi ilustrētajā izdevumā ir 
plaša, profesionāli uzticama un praktiski lietojama informācija katram, 
kuram jau ir savas rozes vai kurš vēl tikai gribētu tās iestādīt. 300 skai-
stākās, smaržīgākās un izturīgākās šķirnes rožu cienītājiem Latvijā. Au-
dzēšanas padomi un profesionāļu pārbaudīti „knifi”, autores personīgā 
pieredze un novērojumi rožu audzēšanā. Lai varētu lepoties ar skaistu 
rožu dārzu, jāzina, kā izaudzēt skaistu, veselīgu un bagāti ziedošu rožu 
krūmu, kur iekārtot rožu dobi, kā izvēlēties kvalitatīvu dēstu, kā rozi 
kopt, barot un sargāt no aukstuma, sausuma un slimībām.
UDK	 635.92:633.811
	 582.711.712

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

Kopkataloga Id: 000882374
Pigiņka-Vjačeslavova, Inga. Ar cirkovīrusu-2 
inficētu sivēnu limfmezglu reaktivitāte : pro-
mocijas darba kopsavilkums Dr.vet.med. zināt-
niskā grāda iegūšanai = Lymph Nodes Reacti-
vity in Piglets Infected by Circovirus-2 : 

summary of the Doctoral thesis for the scientific degree 
Dr.vet.med. / Inga Pigiņka-Vjačeslavova ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Dr.habil.biol. Edīte Birģele ; oficiālie re-
cenzenti: Dr.med. Modra Murovska, Dr.med.vet. Anda Val-
dovska, Dr.med.vet. Alius Pockevičius ; Latvijas Lauksaim-
niecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. 
Preklīniskais institūts. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte], 2018. — 75 lpp. : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu va-
lodā.

UDK	 636.4.09:616.98:578(043)
	 591.442(043)

Kopkataloga Id: 000882380
Pigiņka-Vjačeslavova, Inga. Ar cirkovīrusu-2 inficētu 
sivēnu limfmezglu reaktivitāte : promocijas darbs veteri-
nārmedicīnas doktora (Dr.vet.med.) zinātniskā grāda ie-
gūšanai veterinārmedicīnas nozares morfoloģijas apakš-
nozarē = Lymph Nodes Reactivity in Piglets Infected by 
Circovirus-2 / Inga Pigiņka-Vjačeslavova ; promocijas 
darba vadītāja Dr.habil.biol. Edīte Birģele ; Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. 
Preklīniskais institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav zi-
nāms], 2018. — 128 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 110.-128. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 636.4.09:616.98:578(043)
	 591.442(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887036
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888633
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887212
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887440
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889271
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882374
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882380
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655 Poligrāfiskā rūpniecība. Iespiešana. 
Izdevējdarbība. Grāmattirdzniecība

Kopkataloga Id: 000888589
Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai 25 : 1993-
2018 / sastādītāji: Ieva Jansone, Dace Pugača, 
Skaidrīte Naumova, Renāte Punka, Ingrīda 
Segliņa ; māksliniece Ilze Ramane. — [Rīga] : 
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, [2018]. — 

111 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. — 
Autori: Māris Ozoliņš, Dace Pugača, Vija Kilbloka, Anita 
Mellupe, Dainis Bērziņš, Skaidrīte Naumova, Inguna Cepī-
te, Elgita Bērtiņa, Laima Slava, Ieva Kolmane, Ingrīda Segli-
ņa, Ieva Jansone, Anita Rožkalne, Venta Kocere, Guna Bīri-
ņa, Ingrīda Burāne, Gita Treice, Aldis Aleks, Māris Matrevics, 
Ilze Ramane, Silvija Brice, Renāte Punka, Viesturs Zanders, 
Sigita Kušnere, Ligita Bībere, Alīse Nīgale, Anita Goldberga, 
Ināra Beļinkaja, Diāna Kurpniece, Silvija Tretjakova, Līga 
Buševica, Liega Piešiņa, Ieva Bečere, Jānis Leja, Renāte 
Punka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8394-1-2 (brošēts).

UDK	 655.4(474.3)(091)
	 002.2(474.3)(091)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000883979
Praude, Valērijs. Pārdošanas vadība / Valērijs 
Praude, Iveta Liniņa. — Rīga : Biznesa augst-
skola Turība, 2018. — 407 lpp. : diagrammas, 
shēmas, tabulas ; 20 cm. — (Uzņēmējdarbības 
bibliotēka ; Nr. 70). — Ziņas par autoriem: uz 

4. vāka. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-
543-15-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Domājot par patērētāju vajadzību apmierināšanas 
nozīmīgumu, grāmatas autori ir nonākuši pie secinājuma, ka uzņēmēj-
darbībā panākumu un sekmju noslēpums ir šāds: patērētājiem jāpiedā-
vā tādas preces un pakalpojumi, kas pārsniedz gaidīto patēriņa vērtību. 
Daudzi uzņēmumi jau apzinās, ka īstenot savus mērķus konkurences 
apstākļos var tikai pārorientējoties uz patērētāju pētīšanu un analīzi, 
veidojot pircēju datu bāzes, lai labāk izprastu viņu rīcību tirgū un līdz 
ar to veiktu efektīvu komunikāciju. Diemžēl ne vienmēr uzņēmēji un 
menedžeri novērtē, cik svarīga nozīme pašreizējos tirgus apstākļos ir 
ne tikai produktu ražošanai, bet arī prasmei tos pārdot, lai apmierinātu 
patērētāju vajadzības. Jāņem vērā, ka, piemēram, ledusskapis tikai tad 
īsti apmierina vajadzības, kad ir ierīkots virtuvē, nevis tad, kad atro-
das uzņēmuma noliktavā. Pagaidām vietējie uzņēmumi vēl pietiekami 
nestrādā šajā jomā, neņem vērā, ka produktu pārdošanai ir nepiecie-
šamas ne tikai zināšanas, bet ir jāzina arī iespējamie produkta ceļi no 
ražotāja līdz patērētājam. Šī grāmata uzrakstīta un izdota, lai palīdzētu 
uzņēmējiem, menedžeriem un pārdošanas speciālistiem. Tā sastāv no 
atsevišķām, bet savā starpā saistītām 11 nodaļām.
UDK	 658.8
	 658.811

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000887217
The Zuzāns Collection / editor Sniedze Sofija 
Kāle ; authors of the texts: Diāna Barčevska, 
Ingūna Ģēģere, Elīna Janevica, Sniedze Sofija 
Kāle, Līga Lindenbauma, Valts Miķelsons, Lie-
ne Muceniece, Arta Vārpa, Dina Zuzāne, Jānis 

Zuzāns, Kristīne Zuzāne ; translators from Latvian: Valdis 

Bērziņš, Valts Miķelsons, Filips Birzulis ; photographers: 
Normunds Brasliņš, Renārs Derrings, Liene Pētersone, Jā-
nis Pipars ; design: Anta Pence. — Rīga : Neputns, [2018]. — 
460, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 32 cm. — Uz vāka: Nik-
lāvs Strunke. Kompozīcija (Composition). Fragments. Ap 
1918-1919. — Personu rādītājs: [447.]-450. lpp. — Ziņas par 
autoriem: [459.] lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Ori-
ģinālnosaukums: Zuzānu kolekcija. — ISBN 978-9934-565-
45-8 (brošēts).

UDK	 7.074(474.362.2)(083.82)
	 75.074(474.362.2)(083.82)
	 7.036/.038(474.3)(083.82)

Kopkataloga Id: 000887222
Korovin, Roman. Satori of Master Wu and 
Master Lee / by Roman Korovin ; photogra-
phs of paintings by Vladimir Svetlov. — 
Rīga : Laikmetīgās mākslas institūts, 2018. — 
167 lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 25 cm. — Uz 

vāka: Romāns Korovins „Kājas pastaiga” (Walking legs), 
2011., uz 4. vāka: Romāns Korovins „Čībiņas” (Slippers), 
2001. — Teksts angļu valodā, satura rādītājs arī latviešu va-
lodā, iespiedziņas paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-19-476-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  R. Korovina mākslai raksturīgi, ka darbu saturs un 
vēstījums parādās nevis viena, atsevišķa attēla ietvaros, bet gan vai-
rāku kompozīciju apkopojumā un to savstarpējā saistībā. Īpaša vieta 
atvēlēta eļļas glezniecībai uz audekla, ready-made priekšmetiem un 
instalācijām, kā arī tekstiem un uzrakstiem izstādes telpā. Visu šo ele-
mentu kopums kļūst par vizuālā attēla telpisku un semantisku paplaši-
nājumu. R. Korovina daiļradē var izšķirt dažādus periodus, kuros mai-
nās intereses un fokuss par labu vienam vai otram medijam, noteiktam 
tēmu lokam un sižetu interpretācijām. Foto grāmatā ievietotie darbi 
tapuši 2010.-2017. gadā.
UDK	 7.071.1(474.3)(084)

72 Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000888751
2017. gada arhitektūras diplomprojektu ga-
dagrāmata / students involved in the process 
of making this booklet: Elīna Skudra, Kristīne 
Obodova, Sintija Altenburga [un vēl 27 bukleta 
veidotāji] ; priekšvārds: Uģis Bratuškins ; [Rī-

gas Tehniskā universitāte]. — [Rīga] : [Rīgas Tehniskā uni-
versitāte], [2017]. — 71 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, por-
treti ; 30 cm. — Bukleta veidotāji arī: Krista Kranciņa, 
Betija Balode, Jeļena Šopiak, Dāvis Markus, Artūrs Štein-
bergs, Evelīna Čipuštanova, Frenks Maršāns, Aija Bēliņa, 
Madara Pildava, Marija Dembo, Kārlis Graudiņš, Reinis Pa-
kulis, Anete Līce, Antra Klestrova, Jeļena Kovaļčuka, Nils 
Remess, Andrejs Porins, Amanda Vilimane, Undīne Linde, 
Jānis Pomerancevs, Kristiāns Beķeris, Agate Kukule, Artūrs 
Lizanders, Vadims Lando, Frenks Krists Maršāns, Natālija 
Pavlova, Nataļja Štokolova. — Ietver ziņas par arhitek-
tiem. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 72.071.5(474.3)(058)
	 711.4(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 000888762
2018. gada Rīgas Tehniskās universitātes Ar-
hitektūras fakultātes diplomprojektu gadagrā-
mata / sastādītājs Rihards Pauliņš ; teksti: Uģis 
Bratuškins ; dizains: Rihards Pauliņš, Marita 
Sīmane, Agnese Mālniece ; Rīgas Tehniskā uni-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888589
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883979
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887217
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887222
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888751
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888762
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versitāte. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2018. — 
69 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 30 cm. — Ietver 
ziņas par arhitektiem. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā.

UDK	 72.071.5(474.3)(058)
	 711.4(474.3)(058)

75 Glezniecība

Kopkataloga Id: 000881486
Klēvers-Baldiņš, Igors. Vecrīga Igora Kleve-
ra-Baldiņa glezniecībā un grafikā : albums / 
redaktore, priekšvārds: T. Veresova ; māksli-
nieks: G. Metčenko ; dizains: E. Metčenko ; 
tulkots no krievu valodas: L. Puķes birojs. — 

Rīga : [I. Klevers-Baldiņš], 2017. — 103 lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — Albumā ir ievietota mākslinieka darbu izlase. — 
Teksts latviešu valodā, priekšvārds paralēli arī vācu valodā 
(102. lpp.); attēlu saraksts angļu, vācu un krievu valodā. — 
Oriģinālnosaukums: Старая Рига в живописи и графике 
Игоря Клеверса-Балдиньша. — ISBN 978-9934-19-416-0 
(iesiets).

UDK	 75.071.1(474.3)(084)
	 75.047(084)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000886987
Zēgners, Andris. Gaismā = In the Light : 
izstādes katalogs / Andris Zēgners ; izstā-
des kurators, priekšvārds: Māris Čačka ; 
redaktors Valentīns Petjko ; dizains: Elīna 

Locika ; tulkojums latviešu valodā: Maruta Lubāne. — Dau-
gavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2017]. — 
29 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 20×24 cm. — Izstāde 
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 2017. gada 7. 
jūlija līdz 10. septembrim. — Ietver ziņas par mākslinie-
ku. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-535-48-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Andris Zēgners ir viens no neparastākajiem savas 
paaudzes latviešu fotomāksliniekiem. Viņu interesē dažādu objektu un 
dabas elementu struktūras un faktūras — to izpēte un radoša transfor-
mācija. Strādājot ar platformāta analogo jeb filmas foto tehniku, viņš 
ir panācis neparastas telpiskuma un formas attiecības, radot spilgtas 
jēdzieniskas asociācijas. Mākslinieks savos darbos tiecas atklāt pilnīgi 
jaunu pasauli, kas apslēpta mums apkārt esošajā ierastajā vidē. Ar ciklu 
„Gaismā” autors ir veicis atklājumu, kam pasaulē vēl nav precedenta, 
un, iespējams, šī pieeja var kļūt par jaunu virzienu fotomākslā.
UDK	 77-051(474.3)(083.824)
	 77.04(474.3)(083.824)
	 7.017.2

78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000888377
Зусманович, Елена. Незнакомая Клара Шу-
ман / Елена Зусманович ; художественное 
оформление Л. Римицане. — Рига : Avots, 
[2018]. — 204 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — ISBN 

978-9934-534-70-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Klāra Šūmane mūzikas cienītājiem pazīstama kā at-

zīta un slavena 19. gadsimta vācu pianiste, sava vīra Roberta Šūmaņa 
un tuva drauga Johanesa Brāmsa darbu pirmatskaņotāja. Viņas karjera 

ilga vairāk nekā 60 gadus, un 1844. gadā Klāra uzstājusies arī Rīgā. Ro-
berta Šūmaņa mentālais stāvoklis bija nestabils un mūža nogalē viņš 
mēģinājis slīcināties Reinā, kā rezultātā viņu izmitināja psihiatriskajā 
slimnīcā. Tur viņš arī pavadīja beidzamos dzīves gadus. Tam visam pa 
vidu bijis arī otrs muzikālais gigants, Brāmss. Starp Brāmsu un Klāru 
valdījusi platoniska un nedziestoša mīlestība, bet ja nu izrādītos, ka pa-
tiesais stāsts ir citādāks?
UDK	 78.071(430)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000887128
Galbraits, Roberts. Zīdtārpiņš : kriminālro-
māns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas 
tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 541, [1] lpp. ; 
23 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — (Iz-

meklē Kormorans Straiks / Roberts Galbraits ; [2.]). — Aiz-
raujošais kriminālromāns „Zīdtārpiņš” ir otrais ciklā par 
Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu. — 
Oriģinālnosaukums: The Silkworm. — ISBN 978-9934-0-
7409-7 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000887187
Railija, Lūsinda. Pērļu māsa : Seses stāsts / 
Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Li-
gita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 558 lpp. : ilustrā-
cijas ; 23 cm. — (Septiņas māsas / Lūsinda 

Railija ; 4. grāmata). — „Romānu cikls „Septiņas māsas”—
Uz vāka. — Bibliogrāfija: [557.]-558. lpp. — Oriģinālnosau-
kums: The Pearl Sister. — ISBN 978-9934-0-7552-0 (ie-
siets).

UDK	 821.111(417)-31

Kopkataloga Id: 000888629
Hantere, Ērina. Tuvojas negaiss / Ērina Hante-
re ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; 
redaktore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 367 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
(Klanu kaķi / Ērina Hantere ; IV [4]). — Oriģi-

nālnosaukums: Warrior cats. Rising Storm. — ISBN 978-
9934-0-7458-5 (iesiets).

UDK	 821.111-93-3
	 821.111-312.9

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000888284
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs 
Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozo-
liņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018].

Pēdējais salmiņš. — 217, [1] lpp. : ilustrā-
cijas ; 20 cm. — (Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 
3). — Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid. Last 
Straw. — ISBN 978-9934-0-7573-5 (brošēts).
UDK	 821.111(73)-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000881486
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886987
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888377
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887128
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887187
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888629
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888284
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Kopkataloga Id: 000888606
Čemberlena, Diāna. Nozagtā laulība : ro-
māns / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas 
tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs 
Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kon-
tinents, [2018]. — 473 lpp. ; 21 cm. — Oriģināl-

nosaukums: The Stolen Marriage. — ISBN 978-9984-35-
897-0 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000888619
Hendriksa, Grīra. Sieva starp mums : ro-
māns / Grīra Hendriksa & Sāra Pekanena ; no 
angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālma-
ne. — Rīga : Kontinents, [2018]. — 476 lpp. ; 

21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Wife Between Us. — 
ISBN 978-9984-35-896-3 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000889129
Azimovs, Aizeks. Fonds un Impērija / Aizeks 
Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Ro-
zenberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; 
tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 332, [2] lpp. ; 21 cm. — (Fonds / Aiz-

eks Azimovs ; 2. grāmata). — Ziņas par autoru: [334.] lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Foundation and Empire. — ISBN 978-
9934-0-7392-2 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.9

821.113.5 Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000887195
Ēvreoss, Hokons. Brūne / Hokons Ēvreoss ; 
Eivinna Tūrsētera ilustrācijas ; no norvēģu va-
lodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore 
Daina Vilemsone. — Rīga : Pētergailis, 
[2018]. — 130, [5] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — 

Oriģinālnosaukums: Brune. — ISBN 978-9984-33-465-3 
(iesiets).

UDK	 821.113.5-93-32

821.113.6 Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000889133
Lindgrēne, Astrida. Ak, šis Emīls! : [stāsts] / 
[teksts]: Astrida Lindgrēne, [ilustrācijas]: 
Bjerns Bergs ; no zviedru valodas tulkojusi 
Mudīte Treimane ; redaktore un atdzejotāja 
Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Den där Emil. — ISBN 978-9934-0-7496-
7 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

821.131.1 Itāliešu literatūra

Kopkataloga Id: 000887190
Stiltons, Džeronīmo. Uzmanību, pie stūres 
Stiltons! / Džeronīmo Stiltons ; [ilustrācijas]: 
Alessandro Muscillo, Christian Aliprandi ; no 
itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore 

Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 116, 
[12] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — (Stāsti, gardi kā siers ; 
17). — Oriģinālnosaukums: Ingrana la marcia, Stilton! — 
ISBN 978-9934-0-7127-0 (brošēts).

UDK	 821.131.1-93-32

821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000888616
Ольбик, Александр. Судный день : науч-
но-фантастический детектив / Александр 
Ольбик. — [Рига] : Kontinents, [2018]. — 470, 
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-35-900-7 (ie-
siets).

UDK	 821.161.1-312.4
	 821.161.1-311.9

821.163.6 Slovēņu literatūra

Kopkataloga Id: 000886763
Svetina, Peters. Brīnumu gredzens / Peters 
Svetina, Damjans Stepančičs ; no slovēņu valo-
das tulkojusi Māra Gredzena ; redaktore Inese 
Zandere. — [Rīga] : liels un mazs, [2018]. — 
37 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — (Mūsu mazā bib-

liotēka). — Oriģinālnosaukums: Čudežni prstan. — ISBN 
978-9934-574-01-6 (iesiets).

UDK	 821.163.6-93-32

821.172 Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000887436
Žutaute, Lina. Kika Mika un nozagtais 
laiks / Lina Žutaute ; no lietuviešu valodas 
tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna 
Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 

22×22 cm. — Priekštitullapā nosaukums: Kornēlija un no-
zagtais laiks. Vārds „Kornēlija” pārsvītrots un labots uz 
Kika Mika. — Oriģinālnosaukums: Kakė Makė ir pavogtas 
laikas. — ISBN 978-9934-0-7332-8 (iesiets).

UDK	 821.172-93-32

Kopkataloga Id: 000888473
Ilgevičiene, Audrone. Teika par aistiem : bal-
tu tautas ceļš / Audrone Ilgevičiene ; tulko-
jums no lietuviešu valodas: Madara Baltuša ; 
redaktore Sanita Dāboliņa ; ievads: Inta Blū-
ma. — [Skujene, Amatas novads] : Apgāds 

„Sirds Ceļš”, [2017]. — 264 lpp. : kartes ; 22 cm. — Ziņas par 
autori: 7.-8. lpp. — Oriģinālnosaukums: Sakmė apie aisči-
us. — ISBN 978-9934-8598-3-0 (iesiets).

UDK	 821.172-3

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000886007
Grieze, Lība. No ievziediem līdz Mārtiņiem / 
Lība Grieze ; vāka dizains: Dainis Poikāns ; 
pēcvārds: Dace Kronīte. — [Varakļāni] : Domu 
pērles, [2017].

2. daļa, Laura. 3. daļa, Lizete. — 475 lpp. ; 
21 cm. — „Triloģijas 1. daļa „Ieva” tapa 1998. gadā, kurai 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888619
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889129
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887195
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889133
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887190
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886763
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887436
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888473
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886007
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sekoja 2. daļa „Laura” un 3. daļa „Lizete””—Uz 4. vāka. — 
Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Triloģijas 2. un 3. daļa vie-
nā sējumā. — ISBN 978-9934-555-43-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Visās triloģijas daļās galvenā varone ir ļoti stipra 
sieviete, kurai liktenis ir uzlicis smagu pārbaudījumu: tīrās mīlestības 
saglabāšanu, nozagtā dēla atrašanu un savas saimniecības noturēšanu. 
Romānus caurstrāvo liela ticība labajam, arī tam, ka cilvēks savu ne-
krietno rīcību reiz pārvērtē un kļūst citādāks.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000886016
Uvertīra : Latvijas 100-gadei un Ogres 90-ga-
dei : dzejas kopkrājums / redaktore Ilga Rēd-
mane ; Ogres literāri radošā apvienība 
„Sirdsdoma”. — [Ogre] : Ogres literāri radošā 
apvienība „Sirdsdoma”, 2017.

Nr. 28. — 279 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Autori: Līga 
Andronova, Elita Bičevska, Maija Bogdanova, Elvīra 
Bremšmite, Zina Budaha, Nauris Gekišs, Lonija Kalniņa, 
Otīlija Kromane, Aleksandrs Lisovskis, Sandris Lisovskis, 
Dzidra Austra Livčāne, Logina Skaidrīte, Logins Ronalds, 
Uldis Prancāns, Ilga Rēdmane, Ziedonis Romāns, Iveta 
Sarmule, Velta Voiciša, Ivita Zālīte, Anita Zeiliņa, Janīna 
Zīverte, Aija Žilvinska. — Vāka noformējumam izmantoti 
Ziedoņa Romāna gleznas „Ceļš” motīvi.

A n o t ā c i j a :  Dzejas kopkrājumu „Uvertīra” kā dāvanu Latvijas 
simtgadei un Ogres deviņdesmitgadei veidojuši 22 sirdsdomieši. Auto-
riem katram ir sava izteiksmes forma un tajā ieliktais saturs, katram 
autoram ir atšķirīga dzīves pieredze, bet visus vieno mīlestība — tā ir 
mīlestība uz savu zemi, tautu, valodu, uz savu dzimto novadu, uz savu 
pilsētu.
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000886626
Steel, Juta. Birdie Tom : storybook / Juta Ste-
el. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 64 lpp. : 
ilustrācijas ; 26 cm. — Ziņas par autori: uz 4. 
vāka. — Izdevums latviešu valodā: Stīla, Juta. 
Putniņa Toma stāstu grāmata. — ISBN 978-

9934-0-7491-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti īsi, ilustrēti stāstiņi, kuros darbo-

jas Putniņš Toms, viņa mamma, labākais draugs Denijs un citi. Šajos 
tēlos un varoņu piedzīvojumos katrs bērns viegli atpazīs sevi un savus 
draugus tipiskās ikdienas situācijās, kurās jāpieņem pareizais lēmums. 
Sadraudzējoties ar brašo, mazliet spītīgo, bet vienmēr labsirdīgo To-
miņu, bērns labāk izpratīs drosmes, laipnības un neatlaidības nozīmi, 
mācīsies cīnīties par saviem sapņiem, palīdzēt citiem un uzņemties 
atbildību par savu rīcību. Aiz katra stāstiņa ievietotie pārrunu tema-
ti un uzdevumi ļaus vecākiem pētīt šo grāmatu kopā ar bērniem, bet 
bērnudārza audzinātājiem un skolotājiem — izmantot to nodarbībās. 
Putniņš Toms iedvesmos bērnus sapņot par lieliem mērķiem un tos arī 
sasniegt, būt iejūtīgiem, labsirdīgiem un drosmīgiem.
UDK	 821.174-93-32=111

Kopkataloga Id: 000886671
Vesele, Aija Zenta. Dvēseles noskaņas : dze-
ja / Aija Zenta Vesele ; vāka dizains: Dace Ka-
mela. — [Ventspils] : [autores izdevums], 
2017. — 134 lpp. : ilustrācijas, notis ; 22 cm. — 
Grāmatas mākslinieciskajā noformējumā iz-

mantotas Kristīnes Silidis fotogrāfijas. — Dzejolim „Mīles-
tības aplaimotie” sakomponēta mūzika, autors Haralds 
Grīntāls (130.-131. lpp.). — Ziņas par autori: vāka 4. lpp.

A n o t ā c i j a :  Aija Zenta Vesele no 1983.-2012. gadam ir bijusi Lat-
vijas Neredzīgo biedrības Ventspils teritoriālās organizācijas vadītāja. 
2012. gadā viņa apbalvota ar Atzinības krusta 1. pakāpes zeltītu goda 
zīmi. 29 gadus darbojoties biedrībā, A.Z. Vesele kopā ar saviem palīgiem 
palīdzējusi redzi zaudējušiem cilvēkiem saglabāt ticību dzīvei un ne-

noslēgties sevī. Šajā laikā sakārtotas biedrības ēkas, izveidojot vienotu 
ansambli ar dārzu, apjomīgā materiālā apkopota Ventspils Neredzīgo 
biedrības vēsture. Aijai īpaši tuva ir dzeja. Vairāk kā 40 gadus pierakstī-
jusi savas izjūtas, kas sakārtotas dzejoļu grāmatā „Dvēseles noskaņas”.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000886898
Rēzekne — 2017 : literāri-māksliniecisks al-
manahs / krājuma sakārtojums: Olga Afanasje-
va (krievu valoda), Līvija Smirnova (latviešu 
valoda) ; vāka dizains: Igors Madžulis. — [Rē-
zekne] : [Olga Afanasjeva], [2017]. — 399, 

[1] lpp., 2 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — Krājums ir veltīts Latgales kongresa simtgadei. — 
Izdevumā iekļauti arī Rikavas jauno literātu kopas dalīb-
nieku dzejoļi. — Ietver īsas ziņas par autoriem. — Autori: 
Leontīne Apšeniece, Emīlija Astiče, Maruta Avramčenko, 
Betija Berga, Mārīte Bikovska, Vija Cibule, Artūrs Dilevka, 
Iveta Dimzule, Pēteris Džigurs, Meldra Gailāne, Imants Gai-
lis, Ivo Gilučs, Arvīds Gļauda, Kristīne Gļauda, Biruta Irbe, 
Rutta Jeromāne, Inga Kaļva, Ilze Keiša, Dainis Krievāns, 
Margarita Krole, Helēna Kulincāne, Līvija Liepdruviete, Pē-
teris Meikstums, Santa Mežābele, Aija Mikele, Anna Mortu-
kāne, Anna Rancāne, Leonards Rakickis, Veneranda Rimša, 
Juoņs Ryučāns, Svetlana Skačkova-Marčenko, Mārīte Sprin-
dža, Mārīte Strode, Ingrīda Tārauda, Ieva Trimalniece, Ras-
ma Urtāne, Lidija Vasaraudze, Ernests Vilcāns, Evelīna Vi-
socka, Voldemārs Voguls, Monika Zīle, Raivo Svilāns, Dainis 
Rutuļs, Ieva Puzirevska, Пётр Антропов, Марина Блохи-
на, Игорь Богданович, Ольга Боровикова, Людмила 
Брахмане, Диана Вознюк, Станислав Володько, Евге-
ний Голубев, Илона Грузнова, Янина Дукуль, Екатери-
на Калване, Влад Лесснов, Ольга Мейране, Александр 
Михайлов, Дана Наврова, Зоя Немерова, Ольга Орс, Фа-
ина Осина, Дарья Остапцева, Павел Плотников, Андрей 
Покуль, Ирина Рудзите, Алексей Соколов, Стабурагс 
(Андрейс Кокинс), Елена Сташуле, Галина Свириден-
кова, Ирина Шеевская, Ирина Тарасова, Александр 
Якимов, Наталья Якушонок, Красимир Георгиев, Эмма 
Клейн-Литвиненко, Ирина Колтакова, Лариса Кузь-
минская, Георгий Куликов. — Teksts latviešu, krievu un 
latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8624-1-0 (bro-
šēts).

UDK	 821.174-1(082)
	 821.174’282-1(082)
	 821.174-3(082)
	 821.161.1-1(474.3)(082)
	 821.161.1-3(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000887202
Gaile, Inga. Lieldienas : dzeja / Inga Gaile ; 
redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains un foto: 
Zane Ernštreite. — Rīga : Neputns, [2018]. — 
69, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Grāmatā arī 
Rīsa Trimbla (Rhys Trimble) dzejolis „Confes-

sional” Ingas Gailes brīvā tulkojumā (59.-61. lpp.). — ISBN 
978-9934-565-42-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Lieldienas” ir dzejnieces un rakstnieces Ingas Gailes 
sestais dzejoļu krājums. Tajā autore ved lasītāju sev līdzi ceļojumā 21. 
gadsimta pasaules īstenībā, kuru brīžiem līdzīgi spējiem zibspuldzes 
zibšņiem izgaismo biblisko Lieldienu notikumu atplaiksnījumi. Skaud-
ras un griezīgas intonācijas, bezjēdzīgu ciešanu un cilvēcības aptum-
suma tēma šajos dzejoļos mijas ar maigumu un mūžseno vēlmi pēc 
ticības, cerības, mīlestības.
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886016
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886626
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886671
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886898
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887202
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Kopkataloga Id: 000887208
Caune, Ausma. Jūtu spārni : dzeja / Ausma Cau-
ne ; Santa Duda, vāka dizains. — [Rīga] : Iedves-
mas grāmata, [2018]. — 62 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-550-19-5 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000887322
Repše, Gundega. Bogene : romāns / Gundega Repše ; re-
daktore Dace Sparāne-Freimane ; zinātniskais konsultants 
Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārds: Dr.phi-
lol. Ilva Skulte. — Rīga : Dienas Grāmata, [2016]. — 1 tieš-
saistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ; 3,63 MB. — (Mēs. Lat-
vija, XX gadsimts ; V [5]). — Grāmatas vāku noformējumam 
izmantota Ievas Iltneres glezna „Seja”. — Teksts latviešu 
valodā, pēcvārds arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-546-
25-9 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  G. Repšes romāns vēsta par 1940.-1941. gada notiku-
miem Latvijā. Bogene ir kā nežēlīgas gaismas zibsnis, kas nevis sit ar 
aklumu, bet atver jaunu redzes kanālu. Jebkura metafora šeit ir patstā-
vīgs vēstījuma tēls, tomēr pats īpašākais ir šī darba precīzi sajūtamais 
virsuzstādījums: nav nekā baigāka par garam nodarītajām ciešanām — 
fiziskām ciešanām mierinājumu nes nāve, kamēr nācijas gara spīdzinā-
šana ir kosmiska mēroga — un mierinājums nav iespējams.
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000887338
Gaile, Inga. Stikli : romāns / Inga Gaile ; redaktore Gun-
dega Blumberga ; zinātniskais konsultants Vents Zvaigzne ; 
mākslinieks Jānis Esītis ; Aijas Uzulēnas pēcvārda tul-
kojums. — Rīga : Dienas Grāmata, [2016]. — 1 tiešsaistes 
resurss (ePUB) ; 1,3 MB. — (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; IV 
[4]). — Vāku noformējumā izmantota Alfred Cheney Johns-
ton (1885-1971) fotogrāfija. — Teksts latviešu valodā, pēc-
vārds arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-546-27-3 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  I. Gailes romāna darbība risinās no 1937. līdz 1939. 
gadam, kad Latvijā valda Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms. Tas ir laik-
mets, kad Latvijas vēsturē, pēc daļas mūsdienu Latvijas iedzīvotāju do-
mām, bija pārpilnības, latviskuma un kārtības laiks. Romānā valdošā 
atmosfēra, notikumi, kas risinās laikā, kad viss šķiet labi, bet to, kas 
neatbilst valdošā vairākuma izpratnei par labo un ļauno, apiet, noklusē 
vai mēģina ierobežot, diemžēl atgādina šodienas Latviju.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000887369
Kudeiko, Anna. Rit atmiņu kamoliņš tālāk… / 
Anna Kudeiko ; foto: Anna un Jevgenijs Kudei-
ko ; vāka dizains, mākslinieciskais noformē-
jums: Olga Rakele. — Ogre : [Anna Kudeiko], 
2017. — 404 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 

978-9934-19-414-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Izdota Latvijas Pensionāru federācijas Revīzijas ko-

misijas priekšsēdētājas Annas Kudeiko otrā grāmata „Rit atmiņu kamo-
liņš tālāk…”. Grāmatā apkopoti atmiņu stāsti par LPF valdes sēdēm, mī-
tiņiem, ekskursijām, ceļojumiem, pensionāru sadziedāšanas svētkiem 
u.c., sākot ar LPF priekšsēdētaja profesora Jāņa Porieša darbības laiku 
līdz LPF priekšsēdētaja Andra Siliņa vadībai, atzīmējot 25 gadu LPF 
Jubilejas svētkus 2017. gada 25. novembrī. Atmiņas papildina daudzas 
krāsainas fotogrāfijas.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000887371
Ikstena, Nora. Mātes piens : romāns / Nora Ikstena ; redak-
tori: Gundega Blumberga un Vents Zvaigzne ; mākslinieks 
Jānis Esītis ; pēcvārds: Ilva Skulte ; pēcvārda tulkojums: 
Aija Uzulēna ; vāka fotogrāfija: Levans Beridze. — Rīga : 
Dienas Grāmata, [2015]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 

1,46 MB. — (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; IX [9]). — Teksts 
latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā. — ISBN 978-
9934-546-26-6 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Noras Ikstenas romāns „Mātes piens” aptver laika 
posmu no Otrā pasaules kara beigām un vēsta par triju paaudžu sievie-
šu likteņiem, bet vēstījuma centrā ir 20. gadsimta 70. un 80. gadi. Visu 
romāna tekstu caurauž atteikšanās — no vīra un tēva, no sapņiem un 
iecerēm, no darba un uzskatiem, no draugiem un tiem, kurus mīlam. 
Šajā visu paaudžu sieviešu sāpju ceļā ļoti spēcīgs ir piedošanas motīvs. 
Tas kopš mazotnes ir nepārtraukts uzdevums meitai, lai turētu pie dzī-
vības māti, kura apzināti viņai liegusi savu pienu, lai neļautu mantot 
savas sāpes un izmisumu.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000887393
Stīla, Juta. Putniņa Toma stāstu grāmata / 
Juta Stīla. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
64 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Ziņas par auto-
ri: uz 4. vāka. — Izdevums angļu valodā: Stīla, 
Juta. Birdie Tom : storybook. — ISBN 978-

9934-0-7492-9 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti īsi, ilustrēti stāstiņi, kuros darbo-

jas Putniņš Toms, viņa mamma, labākais draugs Denijs un citi. Šajos 
tēlos un varoņu piedzīvojumos katrs bērns viegli atpazīs sevi un savus 
draugus tipiskās ikdienas situācijās, kurās jāpieņem pareizais lēmums. 
Sadraudzējoties ar brašo, mazliet spītīgo, bet vienmēr labsirdīgo To-
miņu, bērns labāk izpratīs drosmes, laipnības un neatlaidības nozīmi, 
mācīsies cīnīties par saviem sapņiem, palīdzēt citiem un uzņemties 
atbildību par savu rīcību. Aiz katra stāstiņa ievietotie pārrunu tema-
ti un uzdevumi ļaus vecākiem pētīt šo grāmatu kopā ar bērniem, bet 
bērnudārza audzinātājiem un skolotājiem — izmantot to nodarbībās. 
Putniņš Toms iedvesmos bērnus sapņot par lieliem mērķiem un tos arī 
sasniegt, būt iejūtīgiem, labsirdīgiem un drosmīgiem.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000887394
Bankovskis, Pauls. Trakie veči : stāsti / Pauls Bankovskis ; 
literārā konsultante, redaktore Sigita Kušnere ; māksli-
nieks Jānis Esītis ; Jana Briķe, vāka un iekšlapu ilustrāci-
jas. — Rīga : Dienas Grāmata, [2016]. — 1 tiešsaistes resurss 
(ePUB) ; 2,63 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izde-
vuma ISBN 9789934546150. — ISBN 978-9934-546-28-0 
(ePUB).

A n o t ā c i j a :  „Vectēvs mūža nogali esot vadījis, sēdēdams mājas 
priekšā un savas dzīves iznākumā vainodams bezmaz vai visu pasau-
li. Zināms jau, ka depresija ir vienīgi tāda sieviešu kaite. Īstiem vīriem 
šādas smieklīgas sērgas nepielīp. Bet, ja nu tomēr grūtsirdība kādreiz 
sāk nomākt, zāles ir viegli atrodamas. Tad ir jāiedzer un savā galvā, 
savā istabā, šķūnītī, pagrabā, garāžā, darbnīcā, kaut vai gultā zem se-
gas jārada tikai sev vienam piederoša telpa. Tajā tad nu var ieslodzīt un 
dzenāt visas savas iedomas par to, cik gan viss pasaulē ierīkots šķēr-
sām un aplami un kas gan cilvēcei būtu darāms, lai nepareizības vērstu 
par labu. Ja nav slinkums un ir vēl spars, ar savu pētījumu rezultātiem 
kādā dzīves posmā var sākt uzbāzties laikrakstu redakcijām, valsts vai 
pašvaldību iestādēm un visiem pārējiem. Iedzeršanu un šo savdabīgo 
jaunrades procesu var un pat vajag apvienot, jo nekādas skaidrības par 
to, kas ir kaut kā cēloņi un kas sekas, pasaulē nav vēl šobaltdien” — 
Pauls Bankovskis.
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000888126
Ozols, Rolands. Dienas tēma : 2014. gada 
februāris — 2016. gada februāris / Rolands 
Ozols ; sastādītāja Aija Melle ; māksliniece 
Lelde Zvirbule ; dizains: Gundega Kalend-
ra. — [Rīga] : [Printfinder], 2017. — 94 lpp. : 

ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN 978-9934-19-246-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887208
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887322
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887338
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887369
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887371
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887393
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887394
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888126
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Kopkataloga Id: 000888137
Sakalaurs, Pēteris. Brītiņi iz dzīves : dzīves 
jautrākie brīži / Pēteris Sakalaurs ; māksli-
nieks Guntis Gailītis. — [Skrīveri] : [Pēteris Sa-
kalaurs], 2018. — 125 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-8683-3-7 (brošēts).

UDK	 821.174-7

Kopkataloga Id: 000888152
Petersons, Andris. English Lessons. Present 
Continious / a story of obsession from profes-
sor Andris Petersons and his student Nigina 
Khalmukhamedova. — Riga : [Andris Pēter-
sons], 2018. — 67 nenumurētas lpp. : ilustrāci-

jas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-447-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Izdota Turības Komunikācijas fakultātes dekāna, 

profesora Andra Pētersona un viņa studentes Niginas Khalmukhame-
dovas grāmata „English Lessons. Present Continious”. Ideja par grāma-
tu ir dzimusi Moldovā, kur profesors Andris Pētersons mācīja biznesa 
komunikāciju uzņēmējdarbības studentiem Moldovas Brīvajā starp-
tautiskajā universitātē (Free International University of Moldova). 
Viens no uzdevumiem bija īsu stāstu rakstīšana par biznesu. Pagātne 
un tagadne ir savijusies grāmatā, kurā īsi stāsti ir sarindoti vienā garā-
kā, bagātīgi ilustrētā notikumā. Studente Nigina Khalmukhamedova ir 
izcila zīmētāja, pateicoties kuras atvērtajai sirdij, skaidrajām domām 
un precīzajai rokai, ir tapušas grāmatas ilustrācijas.
UDK	 821.174-3=111

Kopkataloga Id: 000888358
Stūrmanis, Imants. Studenta piezīmes / 
Imants Stūrmanis ; vāka dizains: Iveta Rozen-
tāle. — [Inčukalns] : Apgāds „Priedaines”, 
2018. — 683 lpp., 12 nenumurētas lpp. ielīmes : 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Fotogrāfijas: 

Alfrēds Freidenfelds, Linards Freimanis (Jūrmalā), Valters 
Grenovskis, Juris Lange, Imants Klīdzējs (autora portrets 
ievadā), Arnolds Reimanis (Pāvilostas aina 8. lpp.). — ISBN 
978-9984-687-52-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā lasāmi Imanta Stūrmaņa dienasgrāmatas 
fragmenti laikposmā no 1951. līdz 1957. gadam, iesākoties ar piedzīvoto 
Liepājas 1. ģimnāzijas pēdējā klasē un noslēdzoties ar izlaidumu Rīgas 
Medicīnas institūtā. Studenta dzīves apraksti pa koka tiltu pāri Dauga-
vai aizved mūs uz Anatomikumu, Operas un teātru izrādēm, kinoteāt-
riem, restorāniem, deju zālēm, I Baltijas studentu dziesmu svētkiem 
Tartu, slimnīcām Rīgā un Liepājā, un uz mežmalu Pāvilostā, kur studiju 
vajadzībām rasts galvaskauss. Spraigais stāstījums īpašajā pāvilost-
nieku valodā ļauj iepazīties ar piecdesmito gadu skolēnu, studentu un 
autora dzimtā ciema iedzīvotāju dzīvi. Caur personiskajiem pārdzīvoju-
miem spilgti izceļas laikmetu raksturojošas iezīmes.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000888365
Rimša, Laura. Panda un mērkaķēns Lū : 
pasaciņas / ilustrācijas: Laura Rimša ; au-
tori: Beatrise Roziņa, Kārlis Mīlbergs. — 
Valmiera : BeBody, 2017. — 71 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Grāmatā 

iekļauts: dzīvnieku apraksti, krāsojamās lapas un galda 
spēle. — ISBN 978-9934-19-263-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ievietotas pamācošas pasaciņas par mazās, 
biklās pandas un viņas jaunā drauga — drosmīgā mērkaķēna Lū piedzī-
vojumiem bērnudārzā.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000888599
Tirzmaliete. Vēstules un veltījumi latviešu kul-
tūras darbiniekiem : vēstules, atklātnes un vel-
tījumi dzejā latviešu kultūras darbiniekiem / 
Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, ko-
mentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vik-

manis. — Rīga : NT2015, 2018. — 100 lpp. : faksimili, portre-
ti ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un vēstuļu 
saraksts: 96.-97. lpp. — ISBN 978-9934-8580-6-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tirzmalietes (īst.v. Minna Dzelzkalne, 1876-1942) 
vēstules un veltījuma dzejoļi sniedz ieskatu viņas profesionālajos saka-
ros, galvenokārt jau vēstuļu draugu un paziņu lokā, daiļrades procesa 
aktualitātēs un stāsta arī par Tirzmalietes attieksmi, dzīves un darba 
uztveri. Tirzmalietes Tirzas perioda saglabājušās vēstules un veltīju-
ma dzejoļi vistiešākajā veidā un visai objektīvi raksturo autori gan no 
profesionālā, gan sadzīviskā viedokļa. Gan vēstules, gan tajās ietvertie 
literārie darbi, gan periodikā publicētie veltījuma dzejoļi ir būtiska un 
neatņemama Tirzmalietes radošā mantojuma sastāvdaļa.
UDK	 821.174-6
	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000888631
Grūbe, Daina. Asimetrija : stāsti / Daina Grū-
be ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Anda 
Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
143, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-7466-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc dzejas izlases „Atstāj mani mīlošu” (2013) un ro-
māna „Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz svētdienai” (2016) Daina 
Grūbe nāk klajā ar pārsteigumu — īsprozas krājumu, par kuru pati au-
tore stāsta: „Tie ir stāsti par parasto un citādo, par paliekošo un mai-
nīgo, par būtisko un mazsvarīgo. Un visam pāri — par cilvēka iekšējo 
brīvību”. Žanriski un intonatīvi daudzveidīgos stāstos savijies reālais ar 
fantastisko, komiskais ar dramatisko un traģisko. Autore vienlaikus ar 
katram pazīstamu un pat sadzīvisku vidi prasmīgi rāda cilvēka iekšējās 
pasaules sarežģītos labirintus, bezdibeņus un virsotnes. Dzīve ir nepa-
redzama un nepielūdzama, tāpēc maldīties, krist vai kāpt augšup — šī 
izvēle allaž ir katra paša ziņā.
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000888663
Plūcis, Ričards. Sieviete ar pistoli : detektīvro-
māns / Ričards Plūcis ; Nataļjas Kugajevskas 
vāka dizains ; Agra Liepiņa ilustrācijas ; redak-
tore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2018]. — 239, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 

(Lata romāns ; 4/2018 (226)). — ISBN 978-9934-15-472-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  R. Plūča detektīvromānā Harijs Tidars ierauga avīzē 
neparastu kriminālziņu — 25 gadus veca sieviete K. nošāvusies pub-
liskā šautuvē. Harijs nodomā, ka tā ir viņa audžumeita Krista, kuru 
viņš nav saticis ilgus gadus. Vecā vīra draugs policijas inspektors Dāvis 
Štegmanis apsola noskaidrot patiesību, jo klusībā cer atkal satikt Kris-
tu, kurā savulaik iemīlējies, bet viņa apprecējusi Harija dēlu Āri. Vēlāk 
inspektors noskaidro, ka nelaiķe ir kosmetoloģe Kristīne Tomsone, ku-
ras draudzene bijusi Krista. Štegmanis un Krista satiekas, un sākas elpu 
aizraujoša izmeklēšana.
UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000889094
Papsujēviča, Maija. Noklusētais Vēstījums : 
[dzeja] / Maija Papsujēviča. — [Rīga] : [IDE Ro-
zītes], [2018]. — 55, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-8699-4-5 (iesiets).
UDK	821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888137
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888152
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888358
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888365
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888599
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888631
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888663
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889094
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Kopkataloga Id: 000886267
Аверин, Игорь. День Победы 9 мая 2010 
года в Даугавпилсе в Латвии / Игорь Аве-
рин. — Даугавпилс, Латвия : Издательство 
Игоря Аверина, 2018. — 14 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Ziņas par autoru: 1. lpp. — ISBN 

9789934807732 (kļūda).
UDK	 908(474.346.1)

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

Kopkataloga Id: 000887348
Lapsa, Lato. Zem Muhameda bārdas : Izraēla, Palestīna, 
Turcija, Irāna, Ēģipte, Jordānija, Sīrija / Lato Lapsa ; re-
daktore Gundega Blumberga ; Uldis Bērziņš, atdzejojuma 
citējums 44.-46. lpp. ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : 
Dienas Grāmata, [2016]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 
1,71 MB. — ISBN 978-9934-546-29-7 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir stāsts par zemēm, kur viens no pirmajiem 
svešiniekam uzdotajiem jautājumiem ir: „Kādai ticībai jūs piederat?”, 
un par cilvēkiem, kuri šajās zemēs dzīvo un šo jautājumu uzdod. Visas 
šīs zemes vieno islāms. Vienā vietā tā ir valsts reliģija, otrā — no valsts 
nodalīta reliģija, trešajā — ienaidnieku reliģija. Bet visas šīs zemes bū-
tībā dzīvo, tā sacīt, zem Muhameda bārdas. Ko tas nozīmē? Šī grāmata 
sniedz tieši šādas saprašanas iespēju. Protams, tikai tiem, kuri vēlas 
saprast.
UDK	 910.4(53)
	 28-6
	 32(53)

Kopkataloga Id: 000888570
Šulce, Andra. Laiks doties ceļā : 775 km 
līdz Santjago / Andra Šulce ; redaktore Ine-
se Leitāne ; vāka dizains: Elīna Indrika ; 
foto: Andra Šulce, Guntis Šulcs. — [Rīga] : 
Andra Šulce, [2017]. — 93, [2] lpp. : ilustrā-

cijas, karte ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-361-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  „Varbūt vienkārši pienāk brīdis, kad starp daudza-

jiem dzīves piespēlētajiem un prātā izskaitļotajiem variantiem saproti, 
ka izvēles īsti nav — ir jāpako mugursoma un jādodas ceļā,” saka ce-
ļojumu grāmatas autore A. Šulce. Viņai šajā Santjago ceļā katra diena 
bija kā atsevišķs stāsts un reizē kā turpinājums, kā atsevišķa detaļa un 
reizē pilnīga ainava, kā piedzīvojums un pārdzīvojums, kā tikšanās un 
pieskaršanās, kaut kā beigas un kaut kā sākums. Autore katrai dienai 
pievieno arī pa praktiskai atziņai un tēmai, par ko padomāt tiem, kas 
vēl tikai plāno šo skaisto ceļojumu.
UDK	 910.4(460)(093.3)

94 Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000889355
Celma, Gunta. Mans mīļais Čiekurkalns : pa-
tiesi stāsti / Gunta Celma ; mākslinieks Valdis 
Celms ; Andra Lamstera vāka dizains ; Andas 
Krauzes vāka foto ; literārā redaktore Ina Eglī-
te. — Rīga : Madris, [2018]. — 239 lpp. : faksi-

mili, ilustrācijas, karte, portreti ; 24 cm. — ISBN 978-9984-
31-915-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Čiekurkalns ir viena no senākajām Rīgas vēsturiska-
jām latviešu celtajām apkaimēm. Pirmais priekšstats par jebkuru vietu 
veidojas no namiem, arhitektūras, ielu izkārtojuma. Taču rajonu veido 
ne tikai mājas un ielas — tie ir arī cilvēki, kas tur dzīvojuši agrāk un 
mīt arī tagad, piepildot apkaimi ar ikdienas ritmu, rūpēm, priekiem un 
bēdām, veidojot savu neatkārtojamu dzīves vidi un vēsturi. Grāmatas 
autore — čiekurkalniete piektajā paaudzē — māksliniece Gunta Celma. 
 Grāmatā meistarīgi savītas trīs līnijas. Pirmā — rajona vēsturiskais ap-
raksts, attīstība, ieguvumi un zaudējumi kontekstā ar konkrētu laikpos-
mu. Otrā — cilvēku, kā ikdienišķu, tā izcilu personību stāsti. Trešā līni-
ja — autores personīgie vērojumi un atmiņas. Māka ieraudzīt, izstāstīt 
un papildināt ar plašu fotomateriālu veido Čiekurkalna neatkārtojamo 
kolorītu, ļaujot lasītājiem to izstaigāt cauri gadsimtiem un gadiem.
UDK	 94(474.362.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886267
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887348
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888570
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889355
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