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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

005 Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000893946
Adizess, Ichaks Kalderons. Prasmīga pārmai-
ņu vadība : ievads organizāciju terapijā : uni-
versāla un praktiski izmantojama teorija, kā 
vadīt pārmaiņas un gūt izcilus rezultātus, nera-
dot destruktīvus konfliktus / Ichaks Kalderons 

Adizess ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; Aigara 
Truhina vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova ; priekš-
vārds: Gregs Materss (Greg Mathers), Jānis Ošlejs. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 335 lpp. : shēmas, tabulas ; 
23 cm. — (Adizes methodology). — Ziņas par autoru: 10.-
11. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālno-
saukums: Mastering Change. — ISBN 978-9934-0-7448-6 
(iesiets).

UDK	 005.3

06 Vispārīga rakstura organizācijas

Kopkataloga Id: 000890203
Latvijas Zinātņu akadēmija. Gadagrāmata / 
sastādītāji: Ligita Āzena, Kristaps Broks, Daina 
Daija, Alma Edžiņa, Līva Griņēviča, Sofja Ne-
grejeva, Ilze Stengrevica, Ilze Trapenciere ; fo-
togrāfi: Jānis Brencis, Kristaps Broks, Alma 

Edžiņa ; redaktore Ieva Jansone ; Latvijas Zinātņu akadēmi-
ja. — Rīga : Zinātne, 2018.

2018. — 221, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilus-
trācijas, portreti, tabulas ; 20 cm. — „ISSN 1407-0413”—
Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-549-49-6 (brošēts).
UDK	 061:001(474.3)(058)

069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Kopkataloga Id: 000892820
Latvijas gadsimts : muzeji valsts simtgadei : 
izstādes katalogs / sastādītāja Ieva Gundare ; 
fotogrāfs Roberts Kaniņš ; kataloga dizains: 
dizaina birojs H2E ; ievada teksts: Toms Ķi-
kuts. — Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures 

muzejs, [2018]. — 231 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāns, 
portreti ; 31 cm. — „Latvija 100”—Uz grāmatas muguriņas 

un titullapā. — Izstāde Latvijas Nacionālajā vēstures muze-
jā no 2018. gada 4. maija līdz 2021. gada 1. janvārim. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-747-42-2 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izstāde „Latvijas gadsimts” ir Latvijas muzeju kopīgs 
veltījums valsts simtgadei, kurā vienkopus apskatāmas izcilas Latvijas 
muzejos saglabātas vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vi-
dzemes, Zemgales un Rīgas. Tās atspoguļo Latvijas valsts vēsturi simts 
gadu garumā. Izstādes vadmotīvs ir atbildes uz jautājumu — kas ir 
Latvija? — Latvijas vārda jēga un spēks dažādu paaudžu dzīvēs. Vērie-
nīgākajā muzeju nozares sadarbības projektā kopš valsts neatkarības 
atjaunošanas ir iesaistījušies 68 valsts, pašvaldību un privātie muzeji.
UDK	 069(474.3)(083.824)
	 94(474.3)(083.824)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000893024
Maļinovska, Natālija. Latvija : darbošanās 
grāmata : lasi, krāso, mini, uzzini + spēle / 
māksliniece un sastādītāja Natālija Maļi-
novska ; atbildīgā redaktore Renāte Neima-
ne. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 24 lpp. : 

ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-15-485-0 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Jauka darbošanās grāmata bērniem „Latvija”, kuru 

veidojusi māksliniece Natālija Maļinovska. Darba burtnīcas galvenie 
varoņi cielavēni Eva un Edžus iepazīstinās mazos lasītājus ar svarīgāka-
jiem Latvijas simboliem — himnu, karogu, pilsētām, dabu, svētkiem, kā 
arī Dziesmu svētkiem, bibliotēku, mākslas muzeju, folkloru. Bērni varēs 
krāsot, zīmēt, rakstīt, skaitīt, meklēt līdzības un spēlēt spēli par Latviju.
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000893858
Nikolasa, Birgita. Mazā mārīte un viņas 
draugi / [ilustrācijas]: Birgita Nikolasa ; 
[teksts]: Bärbel Müller ; no vācu valodas 
tulkojusi Sarmīte Lomovceva. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 12 nenumurētas 

lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Mana glāstāmgrāmatiņa). — 
Oriģinālnosaukums: Der Kleine Marienkäfer und seine Fre-
unde. — ISBN 978-9934-0-7469-1 (iesiets).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893946
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890203
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892820
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893024
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893858
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Kopkataloga Id: 000893888
Samule, Elīna. Mārlija sapņu ceļojums / Elīna 
Samule ; māksliniece Māra Dzelstiņa ; galvenā 
redaktore Kristīne Dzelstiņa ; redaktore Linda 
Tunte. — Rīga : Izdevniecība iŽurnāli, [2018].

Mārlijs astronauts. — 34 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 30 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — ISBN 
978-9934-19-524-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir paredzēta pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērniem. Stāsts un uzdevumi ir rūpīgi pārdomāti, lai bērnos 
radītu aizrautību un vēlmi darboties. Grāmatiņa ļaus bērniem iejusties 
piedzīvojumiem bagātā stāstā par kosmosu. Tās laikā bērni nostiprinās 
matemātikas un sociālās zināšanas, bet grāmatā iestrādātā atgriezenis-
kā saite trenēs bērna atmiņu un mudinās vēlreiz atkārtot apgūto.
UDK	 087.5
	 51(02.053.2)
	 52(02.053.2)

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000893291
Danino, Mali. Trenē savu bērnu panākumiem : 
rokasgrāmata vecākiem, kuru bērniem ir mācī-
šanās traucējumi un UDHS / Mali Danino ; lī-
dzautore Sivan Haft-Naftali. — [Liepāja] : [Lie-
pājas Universitātes izdevniecība], [2018]. — 

302 lpp. : shēmas ; 24 cm. — „Zinātniski pārbaudīta meto-
de”—Uz vāka. — Bibliogrāfija: 299.-302. lpp. — Teksts lat-
viešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Tulkots no: Dani-
no, Maly. Coach Your Child to Success, 2012. — ISBN 
9789655501155 (brošēts).

UDK	 159.922.76-056.49(035)
	 376-056.36(035)

Kopkataloga Id: 000892367
Prisjolkova, Inese. Kā iemīlēt sevi / Inese 
Prisjolkova ; redaktore Santa Arāja ; grāmatas 
dizains: Ginta Filia-Solis ; foto: Lauris Līvzi-
nieks. — [Jūrmala] : [Inese Prisjolkova], 
[2018]. — 295 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-

8525-9-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Grāmata „Kā iemīlēt sevi” ir kā jauns sākums dzīvei, 

kā pagrieziena punkts pretim veiksmei un laimei. Ja mēs esam mīlestī-
bas pilnas — visa pasaule ir gaiša. Ja mēs esam laimīgas — mums viss 
patīk. Ja mūsos ir daudz mīļuma — ģimene ir laimīga. Ja mīlam sevi, tad 
pasaule kā spoguļattēls sniedz mums mīlestību, cieņu, labestību. Mī-
lestība dod mums spēku un enerģiju, veselību un laimi. Ja katrs cilvēks 
sevi mīlētu, mēs dzīvotu laimīgā pasaulē. Cilvēkiem lielākais trūkums 
nav nauda vai materiālais nodrošinājums. Mūsdienās pietrūkst mīles-
tības. Kur rast mīlestību? Sevī. Ja izdarām izmaiņas attieksmē pret sevi 
un iemīlam sevi — dzīve mainās. Šoreiz mēs veltīsim 100 dienas sev. 
Sāksim dzīvot apzinātāk. Pievērsīsim uzmanību sievišķībai, ķermenim, 
pašsajūtai, veselībai, attieksmei pret notiekošo, raksturam un attiecī-
bām. Mēs jomu pa jomai caurskatīsim savu dzīvi un piepildīsim to ar 
mīļumu. Grāmatā iekļauti patiesi stāsti un pieredze, kā, iemīlot sevi, 
iespējams izmainīt savu dzīvi.
UDK	 159.922.1-055.2

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000890231
Fake News: A Roadmap / editors: Jente Althu-
is and Leonie Haiden ; text editor: Anna Reyn-
olds ; authors: Iona Allan, Jente Althuis, Alex-
ander Averin, Giulia Conci, Sarah Dooley [un 
vēl 10 autori]. — Riga : NATO Strategic Com-

munications Centre of Excellence ; London : King’s Centre 
for Strategic Communications, January 2018. — 128 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — Autori arī: Erin Duffy, Douglas Gray, 
Leonie Haiden, Mitchell Ilbury, Natalia Kantovich, Chelsea 
McManus, Celeste Michaud, Emma Moore, Kierat Ranaut-
ta-Sambhi, Siri Strand. — Bibliogrāfija: 100.-127. lpp. — 
ISBN 978-9934-564-22-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Fake News: A Roadmap” analizē viltus ziņu rakstu-
ru, izaicinājumus un sekas uz politiku un sabiedrību. Grāmata apskata 
viltus ziņas no vairākiem skatpunktiem — meklējot labākās definīci-
jas, analizējot viltus ziņu vēsturisko izplatību un piedāvājot vairākas 
piemērizpētes par Krieviju, Ziemeļkoreju un Daesh. Grāmatas pēdējā 
nodaļa apkopo nevalstisko organizāciju un valstu stratēģijas cīņai ar 
viltus ziņām.
UDK	 316.774:32
	 32.019.51

Kopkataloga Id: 000891574
Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas / 
zinātniskā redaktore Dr.sc.soc. Baiba Bela ; re-
cenzenti: Dr.filoz.soc. Signe Dobelniece, Dr.sc.
soc. Vladimirs Meņšikovs ; literārā redaktore 
Gita Bērziņa ; tulkotāja Andra Damberga ; 

grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs Muraško. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 237 lpp. : tabulas ; 
23 cm. — Īsas ziņas par autoriem: [226.]-227. lpp. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā; kopsavil-
kums angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 
978-9934-18-306-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Projekta mērķi ir padziļināti analizēt Latvijas pēc-
krīzes sociālās problēmas, to pārvarēšanas iespējas un ietekmi uz 
ilgtspējīgu sociālo un reģionālo attīstību, īpašu uzmanību pievēršot 
sociālo inovāciju ieguldījumam iedzīvotāju drošumspējas sekmēšanā 
un kopienu dzīvotspējā, kā arī padziļināti izpētīt nabadzības, sociālās 
atstumtības un nevienlīdzības risku samazinājuma iespējas un analizēt 
tiesiskā ietvara noteiktos pienākumus ilgtspējīgas attīstības nodrošinā-
šanai un pārvaldes sistēmas spēju efektīvi risināt sociālās problēmas.
UDK	 316.42(474.3)
	 364(474.3)
	 364.662(474.3)

Kopkataloga Id: 000883215
Kastanjeda, Marina. Saprast homoseksuali-
tāti / Marina Kastanjeda ; no franču valodas 
tulkojuši: Jurģis Sedlenieks un Liene Čakā-
ne. — [Rīga] : [Biedrība „RUI: Recognize. Un-
derstand. Include.”], [2017]. — 383, [2] lpp. ; 

15 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālno-
saukums: Comprendre l’homosexualité. — ISBN 978-9934-
19-427-6 (brošēts).

UDK	 316.367.7
	 613.885

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893888
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893291
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892367
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890231
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891574
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000883215
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33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000892794
International Economic Relations and Pros-
pects for National Development: Contempo-
rary Challenges and Solutions : monograph / 
reviewers: Dr.habil.oec. Zhou Weidi, Dr.habil.
oec. Roman Kisiel ; editorial board: Dr.habil.

oec. Maria Fleychuk (chairperson), Dr.oec. Uladzimir Gans-
ki (executive editor), Dr.habil.oec. Vitali Kazlouski [un vēl 4 
redaktori] ; National Institute for Strategic Studies, Lviv 
University of Trade and Economics, Institute of Entrepre-
neurial Activity. — Daugavpils, Latvia : Uladzimirs Ganskis, 
2018. — 367 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
21 cm. — Īsas ziņas par autoriem: 360.-364. lpp. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Raksti angļu, ukraiņu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-19-522-8 (brošēts).

UDK	 33(082)
	 338(082)
	 339(082)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 000889591
Pielāgota darba vide darbiniekiem ar invalidi-
tāti : informatīvais materiāls darba devējiem. — 
[Rīga] : Latvijas Republikas Tiesībsargs, 2017. — 
132 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
128.-132. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Informatīvā materiāla mērķis ir mazināt stereotipus 
par personām ar dažāda veida invaliditāti, veicināt to iekļaušanu darba 
tirgū, sniedzot praktisku informāciju darba devējiem par iespējamiem 
vides pielāgošanas elementiem personām ar dažāda veida traucēju-
miem, kā arī norādīt uz vietnēm un institūcijām, kurās darba devējs var 
atrast papildu informāciju.
UDK	 331.103.4-056.24(035)
	 331.4-056.24(035)

336 Finanses

Kopkataloga Id: 000891751
Поиск путей развития банковской систе-
мы России : коллективная монография / 
под редакцией Соколинской Н.Э. ; рецен-
зенты: Tatjana Ratņikova, Leonarda Višņev-
ska, Nina N. Salnikova ; Финансовый универ-

ситет при правительстве Российской Федерации 
(Москва). Департамент финансовых рынков и банков, 
SIA Finansu Universitate (Рига). — Рига : Finanšu Univer-
sitāte, 2018. — 270 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
30 cm. — „100-летию Финуниверситета посвящает-
ся”—Titullapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-8689-1-7 (brošēts).

UDK	 336.71(470+571)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000892444
Grebenko, Maija. Darba likums un grāmatve-
dība / Maija Grebenko ; literārā redaktore Rita 
Cielēna ; priekšvārds: Dr.oec. Inguna Leibus. — 
Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. — Rīga : 
Lietišķās informācijas dienests, 2018. — 

173 lpp. : tabulas ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — Ziņas 
par autori: uz 4. vāka. — ISBN 978-9984-896-17-5 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Maijas Grebenko grāmata ir paredzēta plašam lieto-
tāju lokam. Ir jau pierasts, ka autore piedāvā daudz noderīgu rakstu grā-
matvežiem, uzņēmumu vadītājiem, īpaši mazo uzņēmumu vadītājiem, 
bet šī grāmata ir īpaša ar to, ka tā būs noderīga arī darba ņēmējiem. 
Nav noslēpums, ka ikviens no mums ir nokļuvis situācijā, kad kaut kas, 
mūsuprāt, nav pareizi aprēķināts, un tas ir saprotams, jo Darba likums 
un ar darba samaksu saistītie normatīvie akti ir pietiekami sarežģīti. 
Autore šajā grāmatā ir parādījusi, ka viens un tas pats termins dažreiz 
ir jātraktē atšķirīgi, lai to saprastu tāpat, kā to ir domājis likumdevējs. 
Grāmata ir vieglā un saprotamā valodā, un tas nav mazsvarīgi šābrīža 
dokumentu lielajā apjomā.
UDK	 349.2(474.3)
	 657(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000892349
Kamenska, Anhelita. Lifecycle of Hate Crime : 
country report for Latvia / Anhelita Kamens-
ka. — [Rīga] : Latvian Centre for Human Rights, 
[2017]. — 62 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 

ISBN 978-9934-8542-5-5 (brošēts).
UDK	 343.2/.7(474.3)
	 343.971(474.3)
	 343.85(474.3)

Kopkataloga Id: 000892274
Latvijas administratīvo pārkāpumu ko-
dekss. — [Rīga] : AFS, 2018. — 277, [1] lpp. ; 
21 cm. — „Kodeksa teksts ar grozījumiem, kas 
izsludināti līdz 20.04.2018.”—Titullapas otrā 
pusē. — Likumdošanas akti, ar kuriem izdarīti 

grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā: 
269.-275. lpp. — ISBN 978-9984-889-51-1 (brošēts).

UDK	 342.9(474.3)(094)

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

Kopkataloga Id: 000893658
Krēsliņš, Kārlis. No ģenerāļa līdz Saeimas de-
putātam / Kārlis Krēsliņš ; Tatjanas Zubarevas 
vāka grafiskais noformējums ; literārā redakto-
re Aija Priede. — Rīga : Jumava, [2018]. — 
255 lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrā-

cijas, portreti ; 25 cm. — Grāmatas noformējumā izmantotas 
fotogrāfijas no Kārļa Krēsliņa personīgā arhīva. — Grāmatā 
arī Jura Dalbiņa atsauksme par grāmatu „Gods kalpot Lat-
vijai”. — „Latvijai 100”—Priekštitullapā. — ISBN 978-9934-
20-220-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Karavīram ir divas galvenās dzīves sadaļas, pirm-
kārt, dienests (darbs). Par to es sagatavoju un izdevu grāmatu „Gods 
kalpot Latvijai”, kurā var iepazīties ar manu darbu 1992.-2011. gadam. 
Grāmatā nedaudz ir skartas arī attiecības starp cilvēkiem. Otrkārt, ne-
oficiālā sadaļa — ģimene, sports, atvaļinājumi, svētki, draugi utt. Par to 
būs šī grāmata. Izmantojot daļu no savu dienasgrāmatu ierakstiem, es 
cenšos atklāti, domāju, pat ļoti atklāti iepazīstināt lasītājus ar karavīra 
ikdienas dzīvi. Savukārt rakstot par darbu Saeimā, es mēģināšu apvie-
not šīs divas sadaļas. Tomēr uzsvars būs uz oficiālo deputāta darbu un 
maniem priekšlikumiem, ierosinājumiem, rakstiem ar mērķi sakārtot, 
pirmkārt, aizsardzības sistēmu. Veidojot šo grāmatu par savas dzimtas, 
ģimenes gaitām, cilvēku rīcību dažādās situācijās, varu secināt, ka dzīve 
ir skola, kur vieni mācās no kļūdām, bet citi piegādā mācību materiālu,” 
Kārlis Krēsliņš.
UDK	 355.08(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892794
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889591
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891751
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892444
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892349
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892274
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893658
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Kopkataloga Id: 000893828
Plaudis, Jānis Arvīds. Pasaules spiegi : slave-
nu spiegu gaitas vēstures griezumā / Jānis Ar-
vīds Plaudis ; vāka mākslinieciskais noformē-
jums: Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore 
Signe Krūzkopa. — Rīga : Jumava, [2018]. — 

191, [1] lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 189.-[190.] lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-20-221-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Aizraujoša, piedzīvojumiem pilna dzīve ar laimīgām 
beigām spiegiem ir vien filmās. Realitātē — tas ir viens no bīstamāka-
jiem nodarbošanās veidiem, kurā izlūkošanas aģenti riskē līdz nāvei ik 
uz soļa. Risks. Vienmēr un visur — katra darbība, kas stratēģiski iz-
plānota, sīkākā kļūda, kas var nodot un katrs uzdevums, kas var būt 
pēdējais. Kā dēļ cīnīties, kurā pusē „spēlēt”, cik lielā mērā pakļauties 
pavēlēm, atliekot malā savus principus, nostājas un domas? Labais, 
ļaunais vai pareizais, informācijas svarīgums un misijas izpildīšana 
ar nebeidzamu fanātismu — par jebkuru cenu. Tik daudz kas palicis 
apslēpts pārējai pasaulei, ļaujot vākt tikai nelielas informācijas kripati-
ņas, apkopot tās un apjaust — kā norisinājušās bīstamāko un gudrāko 
pasaules spiegu misijas.
UDK	 355.40(4/9)(091)

37 Izglītība

Kopkataloga Id: 000892942
Birzkops, Jānis Imants. Kā trūkst skolē-
niem? / Jānis Imants Birzkops. — [Liepāja] : 
[LiePA], 2018. — 51 lpp. ; 20 cm. — Ziņas par 
autoru: 51. lpp. — Bibliogrāfija: 49.-50. lpp. — 
ISBN 978-9934-569-29-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā uzmanība pievērsta četrām svarīgām psi-
hiskām un psihofiziskām vērtībām, domāšanas augstākajām operacio-
nālajām prasmēm: prognozēšanas prasmei jeb anticipācijai, prasmei 
vienlaicīgi atrasties divos dažādos laikos, simultānuztverei jeb paralē-
lai domāšanai un īslaicīgajai atmiņai, kā arī ar to saistītajām saspieša-
nas un izstiepšanas operācijām. Vecākiem, kuri ieinteresēti savu bērnu 
intelektuālajā attīstība, ir svarīgi kaut īsi, vispārīgi zināt, kas šajā jomā 
notiek zinātnē un kā tas attiecas uz viņu bērniem.
UDK	 37.015.3:159.955
	 37.015.31:78
	 159.955

373 Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000892901
Grava, Jana. Bērncentrētas pedagoģiskās pie-
ejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirms-
skolā : promocijas darba kopsavilkums dokto-
ra zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, 
apakšnozare: pirmsskolas pedagoģija / Jana 

Grava ; zinātniskā vadītāja Dr.paed. Alīda Samuseviča ; dar-
ba recenzenti: Dr.paed. Emīlija Černova, Dr.paed. Juris 
Grants, Dr.paed. Ilze Miķelsone ; tekstu angļu valodā tulko-
jusi PhD Lāsma Latsone ; Liepājas Universitāte. Izglītības 
zinātņu institūts = Implementation of a Child-Centred Pe-
dagogical Approach for Self-Realization of Children in 
Preschool : summary of Doctoral Thesis for obtaining Doc-
toral Degree in Pedagogy, sub-branch — Preschool peda-
gogy / Jana Grava ; the scientific advisor: Dr.paed. Alīda 
Samuseviča ; reviewers: Dr.paed. Emīlija Černova, Dr.paed. 
Juris Grants, Dr.paed. Ilze Miķelsone ; text is translated by 
Ph.D. Lāsma Latsone ; Liepaja University. Institute of Edu-
cational Sciences. — Liepāja : Liepājas Universitāte, 
2018. — 61 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu 

un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformē-
jums abās valodās. — ISBN 978-9934-569-32-6 (brošēts).

UDK	 373.2.091.3(043)
	 373.2.015.3(043)

Kopkataloga Id: 000894295
Grava, Jana. Bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īsteno-
šana bērnu pašrealizācijai pirmsskolā : promocijas darbs 
pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai pirmsskolas 
pedagoģijas apakšnozarē / Jana Grava ; promocijas darba 
zinātniskā vadītāja Dr.paed. Alīda Samuseviča ; Liepājas 
Universitāte. Izglītības zinātņu institūts. — Liepāja : [iz-
gatavotājs nav zināms], 2018.- 206 lp. : shēmas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 155.-169. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 373.2.091.3(043)
	 373.2.015.3(043)

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

Kopkataloga Id: 000892129
Mileiko, Ilze. Auglība tradicionālajā un mūs-
dienu kultūrā Latvijā : promocijas darba kop-
savilkums doktora grāda iegūšanai folkloras 
zinātnes nozarē, apakšnozare: latviešu folklo-
ristika / Ilze Mileiko ; darba zinātniskā vadītā-

ja Ph.D. Aivita Putniņa ; darba recenzenti: Dr.habil.philol. 
Janīna Kursīte-Pakule, Dr.philol. Gatis Ozoliņš, Dr.art. Rūta 
Muktupāvela, Dr.sc.soc. Baiba Bela ; Latvijas Universitāte. 
[Humanitāro zinātņu fakultāte] = Fertility in Traditional 
and Contmporary Culture in Latvia : summary of Doctoral 
Thesis submitted for the degree of Doctor of Folkloristic, 
subfield of Latvian Folkloristic / Ilze Mileiko ; supervisor: 
Ph.D. Aivita Putniņa ; reviewers: Dr.habil.philol. Janīna Kur-
sīte-Pakule, Dr.philol. Gatis Ozoliņš, Dr.art. Rūta Muktupā-
vela, Dr.sc.soc. Baiba Bela ; University of Latvia. [Faculty of 
Humanities]. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 
80 lpp. : shēmas ; 21 cm. — „Universitas Latviensis”—Uz 
vāka. — Bibliogrāfija: 36.-38., 78.-80. lpp. — Nosaukumam 
angļu valodā pareizi jābūt: Fertility in Traditional and Con-
temporary Culture in Latvia. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās. — ISBN 978-9934-18-324-9 (brošēts).

UDK	 392.11/.12(474.3)(043)
	 316.7(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000892137
Mileiko, Ilze. Auglība tradicionālajā un mūsdienu kultūrā 
Latvijā : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūša-
nai folkloristikas zinātnes nozarē / Ilze Mileiko ; darba va-
dītāja Ph.D. Aivita Putniņa ; Latvijas Universitāte. [Humani-
tāro zinātņu fakultāte]. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2018.- 181 lp. : shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 170.-
180. lp.

UDK	 392.11/.12(474.3)(043)
	 316.7(474.3)(043)

398 Folklora

Kopkataloga Id: 000892142
Ančevska, Ieva. Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētis-
kie un praktiskie aspekti : promocijas darbs doktora grāda 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893828
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892901
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894295
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892129
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892137
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892142


5Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 10 2018. gada 16.–31. maijs

iegūšanai filoloģijas zinātņu nozarē, apakšnozare: latviešu 
folkloristika / Ieva Ančevska ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.
philol. Janīna Kursīte ; Latvijas Universitāte. Humanitāro 
zinātņu fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018.- 
243 lp. ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 200.-221. lp.

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

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000891664
Ansone, Gunta. Dabaszinības 1. klasei : mācī-
bu grāmata / sastādītāja Gunta Ansone ; re-
daktore Egina Birzgale ; mākslinieks Vilnis 
Laizāns ; recenzente Zina Jonušaite. — 1. izde-
vums. — Lielvārde : Lielvārds, [2018]. — 

96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Rādītājs: 96. lpp. — „Apstip-
rinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrija 2018. gadā”—Titullapā. — ISBN 978-9984-11-
555-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmata veidota 1. klasei, kurā dabaszinības 
apgūst septiņgadīgi skolēni. Mācību saturs šajā izdevumā ir vecumpos-
mam atbilstošā daļa no dokumentā „Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: 
mācību satura un pieejas apraksts” izvirzītajām prasībām „Mācību sa-
turs dabaszinātņu jomā”, beidzot 3. klasi. Komplektizdevums „Dabas-
zinības 1. klasei” sastāv no metodiskā līdzekļa „Dabaszinības 1. klasei. 
Skolotāja grāmata” (autore Zina Jonušaite) un trim izdevumiem sko-
lēnam: mācību grāmatas „Dabaszinības 1. klasei” (sastādītāja Gunta 
Ansone), burtnīcas „Dabaszinības 1. klasei. Darba lapas” (autore Zina 
Jonušaite), digitālajiem materiāliem „Dabaszinības 1. klasei. Interaktī-
vās digitālās darblapas” (veidotāji Zina Jonušaite, Vilnis Laizāns, Gunta 
Ansone).
UDK	 5(075.2)
	 55(075.2)

51 Matemātika

Kopkataloga Id: 000893048
Kriķis, Dainis. Matemātiskās analīzes elementi 
vidusskolai / Dainis Kriķis, Kārlis Šteiners ; re-
daktore Rudīte Kriķe ; Eduarda Groševa di-
zains ; Ilzes Šmites tehniskie zīmējumi. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

2. daļa. — 103, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Alfabē-
tiskais rādītājs: 98. lpp. — ISBN 978-9934-0-7374-8 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmata paredzēta vidējās izglītības posma 
matemātikas satura apgūšanai. Matemātikā un daudzos tās lietojumos 
citās zinātnēs un praksē svarīga nozīme ir tādiem jēdzieniem kā funk-
cija, robeža, atvasinājums, diferenciālis, integrālis. Ar šiem un citiem 
jēdzieniem saistītie jautājumi ir pamats plašai matemātikas nozarei, ko 
sauc par matemātisko analīzi. Matemātiskās analīzes plašie lietojumi ir 
viens no iemesliem, kāpēc šīs zinātnes pamati ir galvenā matemātikas 
disciplīna augstskolu tehniskajās un dabaszinātņu fakultātēs. Matemā-
tiskās analīzes elementus māca arī ģimnāzijās. Šī grāmata sistemātiski 
ir lasāma tad, kad lasītājs ir jau apguvis vairākus algebras un trigono-
metrijas jautājumus vidusskolas kursa apjomā. Tāpēc tā ir paredzēta 
kā mācību līdzeklis galvenokārt ģimnāziju skolēniem, taču šo grāmatu 
atbilstoši savām interesēm var izmantot arī citi vidējo iestāžu skolēni, 
studenti un skolotāji, jo galvenie analīzes jautājumi ir aplūkoti diferen-
cēti, dažādos līmeņos. Mācību grāmatā doti daudzveidīgu uzdevumu 
atrisināšanas piemēri. Tajā ir iekļauti arī uzdevumi.
UDK	 517(075.3)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000893223
Lauberts, Māris. Isolation of Polyphenols 
from Different Plant Biomass Processing Resi-
dues Applied Enviromentally Friendly Extrac-
tion Methods and Comprehensive Characteri-
sation of the Products Obtained : summary of 

Doctoral Thesis submitted for the degree of Doctor of Che-
mistry, subfield of analytical chemistry / Māris Lauberts ; 
supervisors: Dr.chem. Arturs Vīksna, Dr.habil.chem. Tatja-
na Dižbite ; reviewers: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.
chem. Uģis Cābulis, Dr.chem. Andrey Pranovich ; University 
of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : University of Lat-
via, 2018. — 31 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 30. lpp.

UDK	 542.61:547.9(043)

Kopkataloga Id: 000893227
Lauberts, Māris. Polifenolu izdalīšana no da-
žādiem augu biomasas pārstrādes atlikumiem 
ar videi draudzīgām ekstrakcijas metodēm un 
iegūto produktu vispusīga raksturošana : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda ie-

gūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: analītiskā ķīmija / 
Māris Lauberts ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.chem. Arturs 
Vīksna, Dr.habil.chem. Tatjana Dižbite ; darba recenzenti: 
Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.chem. Uģis Cābulis, Dr.
chem. Andrey Pranovich ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fa-
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 31 lpp. : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 30. lpp.

UDK	 542.61:547.9(043)

Kopkataloga Id: 000893228
Lauberts, Māris. Polifenolu izdalīšana no dažādiem augu 
biomasas pārstrādes atlikumiem ar videi draudzīgām eks-
trakcijas metodēm un iegūto produktu vispusīga raksturo-
šana : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai ķīmijas 
nozarē, apakšnozare: analītiskā ķīmija / Māris Lauberts ; 
zinātniskie vadītāji: Dr.chem. Arturs Vīksna, Dr.habil.chem. 
Tatjana Dižbite ; darba recenzenti: Dr.habil.chem. Māris 
Kļaviņš, Dr.chem. Uģis Cābulis, Dr.chem. Andrey Prano-
vich ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : 
[izgatavotājs nav zināms], 2018.- 165 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 141.-
156. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 542.61:547.9(043)

Kopkataloga Id: 000893214
Rēķis, Toms. Enantiomer recognition in mole-
cular crystals: structural and thermodynamic 
aspects of enantiomer solid solutions of selec-
ted small organic molecules : summary of Doc-
toral Thesis submitted for the degree of Doctor 

of Chemistry, subfield of physical chemistry / Toms Rēķis ; 
supervisor Dr.chem. Liāna Orola ; scientific advisors: Dr.
chem. Agris Bērziņš, Dr.chem. Andris Actiņš, Dr.rer.nat. 
Haike Lorenz, Dr. Fabrizija Grepioni ; reviewers: Dr.phys. 
Anatolijs Mišņevs, Dr.chem. Māris Turks, Dr.chem. Pēteris 
Mekšs ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : 
University of Latvia, 2018. — 36 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-36. lpp.

UDK	 544.122.3(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891664
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893048
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893223
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893227
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893228
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893214
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Kopkataloga Id: 000893211
Rēķis, Toms. Enantiomēru atpazīšana kristā-
liskā stāvoklī: izvēlētu mazu organisku mole-
kulu enantiomēru veidoto cieto šķīdumu 
strukturālā un termodinamiskā daba : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora grāda iegū-

šanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: fizikālā ķīmija / Toms 
Rēķis ; darba vadītāja Dr.chem. Liāna Orola ; zinātniskie 
konsultanti: Dr.chem. Agris Bērziņš, Dr.chem. Andris Ac-
tiņš, Dr.rer.nat. Haike Lorenca, Dr. Fabrīcija Grepioni ; re-
cenzenti: Dr.phys. Anatolijs Mišņevs, Dr.chem. Māris Turks, 
Dr.chem. Pēteris Mekšs ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fa-
kultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 36 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35.-
36. lpp. — ISBN 978-9934-556-33-3 (brošēts).

UDK	 544.122.3(043)

Kopkataloga Id: 000893219
Rēķis, Toms. Enantiomēru atpazīšana kristā-
liskā stāvoklī: izvēlētu mazu organisku mole-
kulu enantiomēru veidoto cieto šķīdumu struk-
turālā un termodinamiskā daba : promocijas 
darbs doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, 

apakšnozare: fizikālā ķīmija / Toms Rēķis ; darba vadītāja 
Dr.chem. Liāna Orola ; zinātniskie konsultanti: Dr.chem. 
Agris Bērziņš, Dr.chem. Andris Actiņš, Dr.rer.nat. Haike Lo-
renca, Dr. Fabrīcija Grepioni ; recenzenti: Dr.phys. Anatolijs 
Mišņevs, Dr.chem. Māris Turks, Dr.chem. Pēteris Mekšs ; 
Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte = Enantiomer re-
cognition in molecular crystals: structural and thermody-
namic aspects of enantiomer solid solutions of selected 
small organic molecules : Doctoral Thesis submitted for 
the degree of Doctor of Chemistry, subfield of physical che-
mistry / Toms Rēķis ; supervisor: Dr.chem. Liāna Orola ; 
scientific advisors: Dr.chem. Agris Bērziņš, Dr.chem. Andris 
Actiņš, Dr.rer.nat. Haike Lorenz, Dr. Fabrizija Grepioni ; re-
viewers: Dr.phys. Anatolijs Mišņevs, Dr.chem. Māris Turks, 
Dr.chem. Pēteris Mekšs ; University of Latvia. Faculty of 
Chemistry. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 127 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Promocijas 
darbs ietver arī saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 32.-
33., 65.-66. lpp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts lat-
viešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka no-
formējums abās valodās; pielikuma publikācijas angļu 
valodā. — ISBN 9789934556333 (kļūda).

UDK	 544.122.3(043)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000893041
Enslijs, Maiks. Dziedinošās meditācijas : 30 
mandalas veselības un labsajūtas veicināša-
nai / Maiks Enslijs un Stīvs Nobels ; redakto-
re Dace Markota ; tulkojums: Sintija Zariņa, 
Ita Ankoriņa, Marta Ābele ; mākslinieki: Lūsi-

ja Kārtraita, Anna Smita, Hesuss Sotē. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 160 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Alfabētis-
kais rādītājs: 158.-159. lpp. — Oriģinālnosaukums: Healing 
Body Meditations. — ISBN 978-9934-0-7396-0 (brošēts).

UDK	 615.851.8
	 2-583

Kopkataloga Id: 000893854
Reizere, Ulrike. Refleksoloģija : praktiskā ro-
kasgrāmata / Ulrike Reizere ; no itāļu valodas 
tulkojusi Līva Sniķe ; Emīla Garjāņa vāka māk-
slinieciskais noformējums ; atbildīgā redakto-
re Līga Jēkabsone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 

94, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 
[96.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Riflessologia. — ISBN 
978-9934-20-208-7 (brošēts).

UDK	 615.821(035)

Kopkataloga Id: 000894041
Segliņš, Valdis. Senās Ēģiptes medicīnas pa-
pirusi / Valdis Segliņš ; recenzenti: Dr.phil. Ina 
Druviete, Dr.biol. Indriķis Muižnieks, Dr.med. 
Andrejs Ērglis, Dr.hist. Andris Šnē ; literārais 
redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu veido-

jusi Baiba Lazdiņa ; priekšvārds: Andrejs Ērglis. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 703 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu va-
lodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
328-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Valda Segliņa monogrāfija „Senās Ēģiptes medicīnas 
papirusi” veltīta Senajā Ēģiptē uzkrātajām zināšanām medicīnā, ciktāl 
tās ir aprakstītas avotos — senajos papirusos. Tik bagātīgs seno do-
kumentu klāsts latviešu valodā pieejams pirmoreiz. Grāmatā iekļauts 
vairāk nekā 1500 recepšu, ziņas par daudzu slimību noteikšanu, diag-
nozi un ārstēšanas stratēģiju, kāda bijusi Senajā Ēģiptē. Daudzpusīgais 
skatījums ļaus lasītājam iepazīt senās zināšanas plašākā kontekstā, arī 
apzināt daudzos joprojām neskaidros medicīnas vēstures jautājumus 
un palīdzēs izvērtēt šo zināšanu nozīmi mūsdienu skatījumā.
UDK	 61(32)(091)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000893713
Bērzs, Arnolds. Jūras dēli : no senatnes līdz 
veco zvejas laivu kapsētai / Arnolds Bērzs, 
Ēriks Kūlis ; Ingas Apsītes vāka māksliniecis-
kais noformējums ; atbildīgā redaktore Signe 
Krūzkopa. — Rīga : Jumava, [2018]. — 231, 

[1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Darbā izmantotas 
Pētera Jaunzema fotogrāfijas un fotogrāfijas no Liepājas 
muzeja arhīva. — Grāmata ir veltījums latviešu jūrniecības 
pamatlicējam Krišjānim Valdemāram. — Bibliogrāfija: 
228.-[230.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
20-195-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas „Jūras dēli” autori ir divas Liepājā pazīsta-
mas personības — vēsturnieks Arnolds Bērzs un rakstnieks Ēriks Kūlis. 
Izdevumā atrodama apjomīga informācija par to, kā būvēja kuģus, kas 
tos vadīja, pa kādiem maršrutiem kuģoja senos un ne tik senos laikos. 
Grāmatā publicēti kuģu nosaukumi, kapteiņu vārdi, konkrēti reisi, pa 
kuriem dažādos laikos kuģojuši mūsu senči. Lasītāji varēs atrast sev 
zināmu kuģu kapteiņu vārdus, iespējams — pat savus senčus, jo Lie-
pājā dzīvojušas un dzīvo daudzas zvejnieku un jūrā braucēju dzimtas. 
Grāmata par jūras dēliem ir bagātīgi ilustrēta, tajā ievietoti attēli no 
Liepājas muzeja krājuma, apskatāmi burinieku modeļi, Liepājas un Pā-
vilostas ostas, kuģu tapšanas procesi.
UDK	 656.61(474.3)(091)
	 629.5(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893211
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893219
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893041
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893854
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894041
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893713


7Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 10 2018. gada 16.–31. maijs

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000892434
Latvijas Mākslas akadēmija. Latvijas 
Mākslas akadēmijas gadagrāmata / redak-
tore Agita Gritāne ; tulkotājs Ralfs N. Gri-
tāns ; mākslinieks Aivars Sprūdžs ; fotog-
rāfijas: Jānis Gailītis, Didzis Grodzs, Zilgma 

Prēdele, Antra Priede-Krievkalne. — Rīga : Latvijas Mākslas 
akadēmija, [2017].

2017 : humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās : 
diplomdarbi. — 235, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
20×20 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-541-29-2 (brošēts).
UDK	 7.071.5(474.3)(058)
	 378.22(474.3)(058)

Kopkataloga Id: 000893460
Obrists, Hanss Ulrihs. Kūrēšanas veidi / 
Hanss Ulrihs Obrists ; no angļu valodas tulkojis 
Vilis Kasims ; līdzautors Asads Raza ; literārais 
redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Dita 
Pence. — Rīga : Neputns, [2018]. — 164, [3] lpp. ; 

21 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Oriģinālnosau-
kums: Ways of Curating. — ISBN 978-9934-565-46-5 (bro-
šēts).

UDK	 7.075

73 Tēlniecība

Kopkataloga Id: 000892741
Lejiņa, Guna. Pirmie soļi veidošanā / Guna Le-
jiņa ; fotogrāfijas, dizains: Rudīte Kravale. — 
Rīga : RaKa, [2018]. — 110 lpp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — Bibliogrāfija: 110. lpp. — ISBN 978-
9984-46-381-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autore piedāvā metodiskos materiālus darbam ar 
1,5-3 gadus veciem bērniem. Darbības mērķis ir mudināt bērnu radoši 
veidot dažādu priekšmetus no viņam piemērotiem plastiskiem mate-
riāliem. Kā rosinājumu darbam autore izmanto gan dzejoļus, gan pasa-
kas, gan kustību rotaļas un novērojumus dabā. Līdz ar to darba tapša-
na rosina bērnu vispusīgi attīstīt sevi. Autore piedāvā nodarbības visa 
gada garumā no septembra līdz augustam. Tās saplānotas pa nedēļām. 
Grāmata ievadā autore sniedz arī teorētisku ieskatu savās metodēs. 
Grāmata ir ļoti vērtīgs padomdevējs pirmsskolas skolotājiem un vecā-
kiem, kam ir šī vecuma bērni. Veidošana palīdz arī vecākiem bērniem, 
kuriem ir īpašas vajadzības un garīgās attīstības traucējumi. Visi uzde-
vumi ir pārbaudīti praksē. Autore pievērsusi arī īpašu uzmanību bērnu 
drošībai.
UDK	 73.027(072)
	 373.2.015.31:7

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000892606
Erdmane, Inga. Nezināšanas prieks = The Ple-
asure of Ignorance / projekta autors, [dizains]: 
Inga Erdmane ; fotogrāfijas: Roberts Plints, 
Ralfs Ozoliņš, Jānis Ēvele, Anna-Annija Bērzi-
ņa, Edgars Bandžera ; teksts: Agnese Krivade, 

Edd Schouten. — Rīga : [Inga Erdmane], 2018. — 1026 lpp. : 
ilustrācijas ; 18 cm. — Fotogrāfes Ingas Erdmanes izstāde 
„Nezināšanas prieks” Latvijas Fotogrāfijas muzejā izstāžu 
zālē no 2018. gada 5. aprīļa līdz 6. maijam. — Teksts latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-482-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Fotomāksliniece Inga Erdmane 2016. gadā uzaicinā-
ja piecus Latvijas Probācijas dienesta klientus piedalīties fotogrāfijas 
meistardarbnīcā. Šajā projektā tapusi 1000 lappušu bieza fotogrāma-
ta — „Nezināšanas prieks”. Tā dokumentē piecu „naivu amatieru” ra-
došo procesu un iepazīstina ar viņu radīto neparasto attēlu kolekciju, 
apliecinot brīvību, ko var sniegt nezināšana par fotogrāfijas normām 
un paražām. I. Erdmanes loma bija būt vienīgi par vidutāju, kas palī-
dzētu dalībniekiem izprast sevi un fotokameru un ieraudzīt apkārtni ar 
fotogrāfijas starpniecību. Ar radīto grāmatu I. Erdmane ielūdz mākslas 
baudītājus paviesoties projekta dalībnieku radītajā pasaulē un aicina 
vērot to, kā radošo procesu var bagātināt nezināšana un naivums. Grā-
matas teksta radīšanai I. Erdmane aicināja dzejnieci un performanču 
mākslinieci Agnesi Krivadi un starpnozaru horeogrāfu un mākslinieku 
Edu Shautenu sarunāties par „nezināšanas prieku”, radot īpašu sarunas 
formu, kas tuvotos telpai, kurā darbojušies fotogrāfiju autori. Krivade 
un Shautens izvēlējās sarunāties rakstiski pie virtuves galda, rakstot 
uzreiz grāmatas maketā, uzdodot viens otram jautājumus, bet paliekot 
neziņā par saņemtajām atbildēm.
UDK	 77.04(474.3)(084.12)

Kopkataloga Id: 000890500
Rīgas Fotogrāfijas biennāle (2 : 2018 : Rīga, 
Latvija). Rīgas Fotogrāfijas biennāle, 2018 = 
Riga Photography Biennial, 2018 / kuratori: 
Agnese Baranova, Inga Brūvere, Aiga Dzalbe, 
Andrejs Grants, Kaspars Groševs, Elīna Ķem-

pele, Tomass Pārups, Šelda Puķīte ; redaktore Santa Miču-
le-Hirša ; tekstu autori: Aiga Dzalbe, Evita Goze, Anton Ho-
lzer, Toms Ķencis, Inga Lāce, Vytautas Michelkevičius, Artis 
Ostups ; tulkotāji: Filips Birzulis, Ilona Burka, Ligija Golu-
beca, Liene Linde, Valts Miķelsons, Sabīne Ozola, Inga Tille-
re, Caryl Swift ; dizains: Mārtiņš Ratniks. — Rīga : Rīgas 
Fotogrāfijas biennāle, 2018. — 135 lpp. : ilustrācijas, portre-
ti ; 27 cm. — Mākslinieki: Līga Spunde, Diāna Tamane, Kris-
tīne Madjare, Kristians Brekte, Ivars Grāvlejs, Margrieta 
Griestiņa, Reinis Hofmanis, Anda Magone, Laila Halilova, 
Rūta Kalmuka, Inga Erdmane, GolfClayderman, Uldis Brie-
dis, Katrīna Teivāne-Korpa, Vika Eksta. — Dalībnieki: Kris-
tians Brekte, Diāna Dimze-Dimme, Vika Eksta, Inga Erdma-
ne, GolfClayderman, Ivars Grāvlejs, Margrieta Griestiņa, 
Laila Halilova, Reinis Hofmanis, Ivars Ījabs, Rūta Kalmuka, 
Laine Kristberga, Kristīne Madjare, Anda Magone, Ilva 
Skulte, Līga Spunde, Ilmārs Šlāpins, Diāna Tamane, Katrīna 
Teivāne-Korpa, Alise Tīfentāle, Ramona Umblija, Kaspars 
Zellis. — Ziņas par kuratoriem un tekstu autoriem: 133.-
135. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-491-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) ir starptautisks 
laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras ana-
līzi un māksliniecisku reprezentāciju. Fotogrāfija biennāles nosaukumā 
tiek izmantota kā apvienojošs jēdziens ļoti dažādām attēla veidošanas 
mākslinieciskajām praksēm, kas 21. gadsimtā turpina transformēt laik-
metīgās mākslas valodu. Pirmā Rīgas Fotogrāfijas biennāle norisinājās 
2016. gadā. Savukārt 2017. gadā tika īstenota Starpgada programma, kas 
fokusējās uz jaunajiem māksliniekiem. No 2018. gada aprīļa sākas otrā 
Rīgas Fotogrāfijas biennāle, kas norisināsies Latvijas valsts simtgades 
programmas ietvaros visa gada garumā. Biennāles programma tiks 
īstenota divās pamatdaļās — izstādēs vairākās Rīgas izstāžu zālēs un 
ārtelpā: Liepājā, Cēsīs, Daugavpilī, Tartu (Igaunijā), Maskavā (Krievijā), 
kā arī izglītības programmā, kas piedāvās diskusijas, mākslinieku pre-
zentācijas, starpdisciplināro simpoziju un citas aktivitātes. Biennāles 
2018. gada identitāte − I Like Your Face.
UDK	 77.04(083.824)
	 77.04(474.3)(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892434
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893460
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892741
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890500
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Kopkataloga Id: 000890504
Rīgas Fotogrāfijas biennāle (Starpgads : 
2017 : Rīga, Latvija). Riga Photography Bien-
nial : off-year = Rīgas Fotogrāfijas biennāle : 
starpgads : 06.04.-16.06.2017. / kuratori: Inga 
Brūvere, Maira Dudareva, Paola Paleari, Šelda 

Puķīte, Lizete Riņķe ; redaktore Santa Mičule ; tekstu auto-
ri: Laura Brokāne, Aiga Dzalbe, Adams Mazurs, Šelda Puķī-
te, Paola Paleari, Lizete Riņķe, Kārlis Vērpe ; dizains: 
Andrejs Vlasovs ; tulkošana: Amanda Jātniece, Liene Linde, 
Caryl Swift. — Rīga : Rīgas Fotogrāfijas biennāle, 2017. — 
72 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Mākslinieki: Vika Eksta, 
Gunta Podiņa. — Ziņas par kuratoriem un rakstu autoriem: 
63.-65. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā; nosaukums uz vāka angļu 
valodā.

A n o t ā c i j a :  Rīgas Fotogrāfijas biennāles izdevumā ir apkopo-
ta informācija par starpgades notikumiem, kā arī publicētas mākslas 
un kultūras teorētiķu pārdomas par jauno mākslā no dažādiem skat-
punktiem. Tekstu autoru vidū ir poļu laikmetīgās fotogrāfijas pētnieks 
Adams Mazurs (Adam Mazur, PL), filozofs Kārlis Vērpe, kuratore un 
mākslas kritiķe Paola Paleari (Itālija), mākslas zinātnieces Aiga Dzalbe 
un Lizete Riņķe (Dānija / Latvija), kā arī interneta žurnāla „Punctum” 
redaktore Laura Brokāne. Rīgas Fotogrāfijas biennāles starpgados ak-
cents tiek likts uz Eiropas jaunajiem māksliniekiem, kas šobrīd vēl ir 
savas radošās karjeras sākumā.
UDK	 77.04(083.824)
	 77.04(474.3)(083.824)

78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000893878
Kirša, Mārīte. Atmiņas par bērnību un muzi-
kālajiem laikiem : domas apkopotas un stāsti-
ņi uzrakstīti no 2010.-2018. gada / Mārīte Kir-
ša ; Riharda Freija vāka dizains. — Bēne : 
[Mārīte Kirša], 2018. — 131 lpp. : faksimili, ilus-

trācijas, portreti ; 22 cm. — Fotogrāfijas no autores perso-
nīgā albūma, kā arī pašas fotografētas. — ISBN 978-9934-
19-493-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  M. Kiršas grāmatā apkopotas viņas bērnības atmiņas 
un apraksti par Bēnē pavadīto laiku mūziķes gaitās. Grāmata bagātina 
un popularizē gan Bēnes pagasta tēlu, gan Auces novadu. Tā iepazīstina 
ar muzikantes raibajiem piedzīvojumiem, kas aizvadīti kopā ar Bēnes 
kapelu „Atvasara”, kurā M. Kirša spēlēja akordeonu un dziedāja, gan arī 
uzzināsiet par pieredzi, kas gūta, ierakstot audiokasetes un kompakt-
diskus profesionālās studijās.
UDK	 78.071(474.3)
	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000892563
Solozemnieks, Jānis. RTU vīru koris „Gaudea-
mus” : atskats Ķīnas 4. Pasaules koru olimpi-
ādē / Jānis Solozemnieks. — [Rīga] : [Jānis So-
lozemnieks], [2018]. — 140 lpp. : ilustrācijas, 
karte ; 21 cm. — Grāmatā izmantotas Viktora 

Tetjuševa, Jāņa Ķelles un autora fotogrāfijas, kā arī oficiāli 
pieejamie reklāmas un kora mājas lapas materiāli. 

UDK	 78:061(474.362.2)
	 78.071.2(474.3)

Kopkataloga Id: 000892560
Solozemnieks, Jānis. RTU vīru koris „Gaudea-
mus” : festivālā Dienvidtirolē / Jānis Solozem-
nieks. — [Rīga] : [Jānis Solozemnieks], 
[2018]. — 144 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

UDK	 78:061(474.362.2)
	 78.071.2(474.3)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000892579
Dreģe, Olga. Olga Dreģe. Laika pieskārie-
ni : fotoalbums ar personīgo atmiņu stās-
tiem / dizains: Ieva Erdmane. — Rīga : [iz-
devējs nav zināms], [2018]. — 49 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
20×20 cm.

A n o t ā c i j a :  Par godu Olgas Dreģes 80 gadu jubilejai klajā nācis 
fotoalbums ar aktrises personīgo atmiņu stāstiem „Laika pieskārieni”. 
Tajā apkopotas un apskatāmas 80 fotogrāfijas — gan aktrises tuvie 
cilvēki un ģimene, gan iemūžinātie darba mirkļi — no Olgas Dreģes 
fotoarhīva ar pašas jubilāres komentāriem: „ļausimies pieskārieniem 
manam dzīves skrējienam — cauri ilgām, sapņiem ; no Smiļģa horizon-
ta līdz vertikālei, pa kuru es joprojām kāpju kā alpīnists soli pa solim — 
tieksmē pēc pilnības, pēc skaistuma, kur mani vilina trīs Dailes liesmas, 
kurās esmu dedzināta, kalta un rūdīta.”
UDK	 792.071.2.028(474.3)(084.12)
	 791.635-055.2(474.3)(084.12)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000889597
Apine, Rita. Latvijas sporta sasniegumi simt-
gadē / autori: Rita Apine, Daumants Znatnajs, 
Iraīda Zālīte, Biruta Kudrjavceva, Roberts 
Johansons, P. Kudačenko, Kārlis Kļava, Zigurds 
Mežavilks, Ilmārs Znotiņš, Armands Puče, Ro-

mualds Vambuts ; par izdevumu atbild: D. Znatnajs, A. Brū-
ne, R. Apine ; Latvijas sporta veterānu-senioru savienība, 
Latvijas sporta muzejs. — [Rīga] : [Latvijas Sporta veterā-
nu-senioru savienība], [2018]. — 38 lpp. : ilustrācijas, tabu-
las ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8738-1-2 (brošēts).

UDK	 796(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000879541
CSIT World Sports Games (5 : 2017 : Rīga, 
Latvija). 5th CSIT World Sports Games, 2017 : 
June 13-18, Riga, Latvia / photo by Mareks Ma-
tisons, Vadims Morozovs, Baiba Ralle ; edited 
by Aleksandrs Mirlins, Artis Ērglis ; layout by 

Jānis Pavlovskis. — [Rīga] : Latvian Sports for All Associa-
tion, [2017]. — 77 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
33 cm. — Nosaukumā: CSIT=International Workers and 
Amateurs in Sports Confederation. — ISBN 978-9934-19-
340-8 (iesiets).

UDK	 796.034.2(100)(084.12)
	 796.093(100)(084.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890504
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893878
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892563
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892560
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892579
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889597
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000879541
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Kopkataloga Id: 000893722
Gelovejs, Džefs. Skriešana iesācējiem : kā uz-
sākt skrējēja dzīvesveidu ; populārās skriet-
soļot-skriet metodes izmantošana ; uzturs, 
motivācija un traumu novēršana / Džefs Gelo-
vejs ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoli-

ņa-Čiu ; Aijas Andžānes mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, 
[2018]. — 230 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrāci-
jas, tabulas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Running — 
Getting started. — ISBN 978-9934-20-223-0 (brošēts).

UDK	 796.422(035)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000893887
Auseklis, Uldis. No Ainas Ainažos līdz Žanim 
Žīguros : alfabētdzejolis / Uldis Auseklis ; 
māksliniece Signe Ērmane. — [Rīga] : Annele, 
[2018]. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
26 cm. — ISBN 978-9934-559-16-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lasāmā un krāsojamā grāmata adresēta bērniem no 
5 gadu vecuma. Tā palīdzēs iemācīties burtus un apgūt lasītprasmi.
UDK	 811.174’351(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000893051
Koluža, Rūta. Mazā latviešu valodas pareiz-
rakstības rokasgrāmata : mācību materiāli lat-
viešu valodā / Rūta Koluža ; Guntas Plotkas 
vāka dizains ; redaktore: Gunta Lejniece, Inese 
Auziņa. — 3. izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 109, [1] lpp. ; 21 cm. — 1. un 2. izdevums iznācis ar 
nosaukumu „Palīdzi, māsiņ!”. — ISBN 978-9934-0-7540-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rokasgrāmata domāta pašmācībai — galvenokārt 
pareizrakstības praktisko iemaņu pilnveidošanai. Ortogrāfijas un in-
terpunkcijas nodaļā aplūkotas nozīmīgākās pareizrakstības likumības, 
piedāvāti praktiski padomi un pārbaudes diktāti, kuros akcentētas ap-
gūstamās likumības. Pēdējā nodaļā aplūkotas raksturīgākās kļūdas vār-
du, vārdu grupu izvēlē un lietojumā teikumā. Šī rokasgrāmata palīdzēs 
nostiprināt, padziļināt un pārbaudīt savas latviešu valodas zināšanas, 
īpaši noderēs skolēniem, gatavojoties eksāmeniem.
UDK	 811.174’35(035)

Kopkataloga Id: 000892458
Latvijas vietvārdu vārdnīca / sastādītāji: Dr.
philol. Laimute Balode (Saba-Saušķu-), Dr.phi-
lol. Dzintra Hirša (Saûta-Sēža-) ; recenzenti: 
Dr.philol. Lembits Vaba, Dr.philol. Anna Vulā-
ne ; atbildīgās redaktores: Dr.philol. Renāte Si-

liņa-Piņķe, Dr.philol. Anta Trumpa, Dr.philol. Sanda Rapa ; 
redaktori: Dr.philol. Laimute Balode, Dr.habil.philol. Ojārs 
Bušs, Dr.philol. Sanda Rapa, Dr.philol. Renāte Siliņa-Piņķe, 
Dr.philol. Anna Stafecka, Dr.philol. Anta Trumpa ; zinātnis-
kie konsultanti: Dr.philol. Valts Ernštreits, Dr.philol. Sarmī-
te Lagzdiņa ; priekšvārds: Mg.hum. Agita Kazakeviča ; 
priekšvārda, vārdnīcas struktūras apraksta un saīsinājumu 
saraksta tulkotājs angļu valodā Dr.philol. Pauls Balodis ; 
teksta papildināšanā un vārdnīcas aparāta veidošanā pie-
dalījās: Mg.philol. Ieva Breņķe, Dr.habil.philol. Ilga Jansone, 
Dr.philol. Sarmīte Lagzdiņa, Dr.philol. Sanda Rapa, Dr.phi-
lol. Renāte Siliņa-Piņķe, Mg.philol. Ilze Štrausa, Dr.philol. 

Anta Trumpa ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas in-
stitūts. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2017.

[5.] sējums, Saba-Sēža-. — lxxx, 380 lpp. : karte, shē-
ma ; 25 cm. — Iekļauti arī materiāli no Jāņa Endzelīna 
manuskripta. — Vietvārdu materiāla avoti un literatūra: 
xxxii-xlii lpp., izlokšņu rādītājs: lxxi-[lxxiv] lpp. — Teksts 
latviešu valodā, priekšvārds arī angļu valodā. — ISBN 
978-9984-742-94-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā „Latvijas vietvārdu vārdnīca. Saba-Sēža-” 
apkopota informācija par visiem LU Latviešu valodas institūta vietvār-
du kartotēkā iekļautajiem Latvijas vietvārdiem (alfabētiskajā secībā no 
Sabas līdz Sèžu-krauja). Šis sējums ir piektais no izdevuma, kas nosacīti 
turpina J. Endzelīna sastādīto vārdnīcu „Latvijas PSR vietvārdi” (1956; 
1961 [Abačas-Ōzers]). Katram „Latvijas vietvārdu vārdnīcā” iekļautajam 
vietvārdam norādīta lokalizācija (parasti pagasts) un attiecīgā ģeogrā-
fiskā objekta kategoriālā piederība. Bieži vien sniegta informācija par 
vietvārda izrunu izloksnē un cita ar konkrēto vietvārdu saistīta papil-
dinformācija, kā arī vietvārda cilmes komentārs.
UDK	 811.174’374.2’373.21

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000893031
Dāls, Roalds. Raganas / Roalds Dāls ; ilustrē-
jis Kventins Bleiks ; no angļu valodas tulkojusi 
Karīna Gretere ; redaktore Marika Taube. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 206, [2] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-

3730). — Ziņas par autoru un ilustratoru: [6.] lpp. — Oriģi-
nālnosaukums: The Witches. — ISBN 978-9934-0-7017-4 
(iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000893419
Džeimsa, Rebeka. Sieviete spogulī : romāns / 
Rebeka Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi 
Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; re-
daktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 
[2018]. — 443 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosau-

kums: The Woman in the Mirror. — ISBN 978-9984-35-
906-9 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000894062
Mensela, Džila. Debesīs sadziedas putni : ro-
māns / Džila Mensela ; no angļu valodas tulko-
jusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; 
redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 
[2018]. — 462 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosau-

kums: You and Me, Always. — ISBN 978-9984-35-903-8 (ie-
siets).

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000893009
Valjamss, Deivids. Pasaulē briesmīgākie bēr-
ni / Deivids Valjamss ; krāšņas Tonija Rosa 
ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Antra 
Muižniece-Stakāne ; redaktore Marika Tau-
be. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 259, 

[4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
World’s Worst Children. — ISBN 978-9934-0-7467-7 (ie-
siets).

UDK	 821.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893722
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893887
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893051
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893031
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893419
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894062
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893009
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821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000893027
Deja, Silvija. Sagūstīta tevī : romāns / Silvija 
Deja ; tulkojums latviešu valodā: Anna Zābe-
re. — [Rīga] : [Zvaigzne ABC], [2018]. — 397, 
[2] lpp. ; 21 cm. — (Kompliments 18+). — 
(Krustuguns / Silvija Deja ; [4.] grāmata). — 

Oriģinālnosaukums: Captivated by You. — ISBN 978-9934-
0-7506-3 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-993

Kopkataloga Id: 000892570
Klīvlenda, Kārena. mans mīļākais ienaid-
nieks : romāns / Kārena Klīvlenda ; no angļu 
valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore In-
gūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. — 
Rīga : Kontinents, [2018]. — 378 lpp. ; 21 cm. — 

Ziņas par autori: 378. lpp. — Oriģinālnosaukums: Need to 
know. — ISBN 978-9984-35-905-2 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000893021
Meijere, Merisa. Skārleta / Merisa Meijere ; no 
angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redakto-
re Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 461, [1] lpp. ; 21 cm. — (Mēness hroni-
kas / Merisa Meijere ; II [2.] grāmata). — Oriģi-

nālnosaukums: Scarlet. — ISBN 978-9934-0-6844-7 (ie-
siets).

UDK	 821.111(73)-93-3

Kopkataloga Id: 000893417
Platace Fačsa Faina, Marija. Platās acis / Ma-
rija Platace Futchs Fine (Marija Platace Fačsa 
Faina) ; no angļu valodas tulkojis Zigurds Skā-
bardis ; redaktore Astra Feldmane ; Māra Gar-
jāņa dizains. — Rīga : Mansards, [2018]. — 254, 

[1] lpp. : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portre-
ti ; 22 cm. — Grāmatas 1. vāka noformējumā izmantota Lau-
ra Ogas foto, uz 4. vāka Laura Olupa foto. — Bibliogrāfija 
piezīmēs: 231.-[248.] lpp. un rādītājs: 249.-[255.] lpp. — Ori-
ģinālnosaukums: Wide Eyes. — ISBN 978-9934-12-204-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Marijas Plataces Fačsas Fainas grāmata „Platās 
acis” — aizkustinošs stāsts par to, kā kara bārene pēc septiņdesmit ga-
diem atklāj savas latviešu saknes. Nacistu karavīri Mariju, gadu vecu 
mazuli, un viņas māti Solomeju sagūstīja 1944. gada martā, atriebjoties 
par viņas tēva Broņislava Platača līdzdalību partizānu darbībā Latga-
lē. Karavīri māti ar bērnu kā politiskos ieslodzītos nogādāja Rēzeknes 
cietumā, bet pēc tam — Salaspils koncentrācijas nometnē. Solomeju 
aizsūtīja uz vācu koncentrācijas nometnēm, bet Mariju uz Latvijas un 
Vācijas bāreņu namiem. 1949. gadā Mariju ar lidmašīnu aizveda uz ASV, 
kur meitenīti adoptēja amerikāņu pāris un viņa kļuva par ASV pilsoni. 
Līdz septiņdesmit gadu vecumam Marija neko nezināja par savu izcels-
mi, jo viņas dzimto Latviju bija okupējusi Padomju Savienība. Ģimenes 
detektīvs Rīgā 2014. gadā uzzināja faktus par viņas vecākiem. Tas Ma-
rijai deva iespēju satikties ar vienīgo vēl dzīvo viņas tēva ģimenes lo-
cekli, Broņislava māsu Leonoru. Šis atklājumu ceļš atvēra Marijai acis, 
palīdzot saskatīt viņas identitāti, atbilstoši viņas uzvārdam Platačs — 
„platās acis”.
UDK	 821.111(73)-94

Kopkataloga Id: 000893587
Selindžers, Dž. D. Uz kraujas rudzu laukā / 
Dž.D. Selindžers ; no angļu valodas tulkojusi 
Anna Bauga ; Emīla Garjāņa vāka māksliniecis-
kais noformējums. — Rīga : Jumava, [2018]. — 
247, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The 

Catcher in the Rye. — ISBN 978-9934-20-165-3 (iesiets).
UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000892984
Šūmeikere, Sāra. Misters Ročesters : ro-
māns / Sāra Šūmeikere ; no angļu valodas tul-
kojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore Re-
nāte Neimane ; literārā redaktore Ilze 
Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 

493, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Mr. Roches-
ter. — ISBN 978-9934-15-466-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000893000
Feibels, Tomass. Es par tevi zinu visu / Tomass 
Feibels ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Sili-
ņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais no-
formējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngai-
le ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : 

Latvijas Mediji, [2018]. — 101, [1] lpp. ; 21 cm. — (zibstāsti 
tīņiem). — Ziņas par autoru: [102.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Ich weiß alles über dich. — ISBN 978-9934-15-452-2 
(brošēts).

UDK	 821.112.2-93-3

821.113.6 Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000892994
Hāge, Martina. Uz mūžu. Līdz sestdienai / 
Martina Hāge ; no zviedru valodas tulkojusi Vi-
zma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka māksli-
nieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore 
Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēme-

re. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 223 lpp. ; 21 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Det är något som inte stämmer. — 
ISBN 978-9934-15-463-8 (iesiets).

UDK	 821.113.6-31

821.133.1 Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000892953
Leklezio, Ž. M. G. Stāsts par pēdām un citas 
fantāzijas / J.M.G. Le Clézio (Ž.M.G. Leklezio) ; 
no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; re-
daktores: Olita Rause, Ildze Jurkāne ; Zigmun-
da Lapsas vāka dizains. — Rīga : Mansards, 

[2018]. — 312, [3] lpp. ; 19 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. 
vāka. — Oriģinālnosaukums: Histoire du pied et autres fan-
taisies. — ISBN 978-9934-12-189-0 (brošēts).

UDK	 821.133.1-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893027
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892570
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893021
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893417
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893587
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892984
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893000
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892994
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892953
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821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000894238
Mariņina, Aleksandra. Jautājuma cena / 
Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkli-
ņa. — [Rīga] : NT Klasika, [2018].

1. sējums. — 287, [1] lpp. ; 21 cm. — Teksts 
latviešu valodā, tulkots no krievu valodas. — 

Oriģinālnosaukums: Цена вопроса. — ISBN 978-9934-
8757-0-0 (iesiets).
UDK	 821.161.1-312.4

821.162.3 Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 000885708
Ņemecs, Jans. Gaismas vēsture : romāns par 
fotogrāfu Františeku Drtikolu / Jans Ņemecs ; 
no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redak-
tore Aija Lāce ; Māra Garjāņa vāka dizains ; vāka 
dizainā izmantots Aināra Mazjāņa foto. — Ķe-

kava : Lasītava, [2018]. — 438, [2] lpp. ; 22 cm. — Ziņas par 
autoru: uz 4. vāka, ziņas par tulkotāju: prettitullapā. — Ori-
ģinālnosaukums: Dějiny světla. — ISBN 978-9934-8728-1-5 
(iesiets).

UDK	 821.162.3-312.6

821.172 Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000893035
Žutaute, Lina. Kika Mika un sapņu dzim-
šanas diena / Lina Žutaute ; no lietuviešu 
valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore 
Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 34 nenumurētas lpp. : ilustrāci-

jas ; 22 cm. — Priekštitullapā nosaukums: Kornēlija un sap-
ņu dzimšanas diena. Vārds „Kornēlija” pārsvītrots un la-
bots uz Kika Mika. — Oriģinālnosaukums: Kakė Makė ir 
svajonių gimtadienis. — ISBN 978-9934-0-7331-1 (iesiets).

UDK	 821.172-93-32

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000892827
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras 
pētniecībā : rakstu krājums = Current Issues in 
Literary and Cultural Research : conference 
proceedings volume / redakcijas kolēģija: 
Dr.philol. Edgars Lāms, Dr.philol. Zanda Gūt-

mane, Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Ieva 
Kalniņa, Dr.habil.philol. Juris Andrejs Kastiņš, Dr.philol. 
Anda Kuduma, Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Liene 
Lauska, Dr.philol. Ilze Stikāne, Dr.philol. Rita Treija ; redak-
tora priekšvārdu angļu valodā tulkojis Renārs Voicehovičs ; 
redaktores: Anita Helviga un Sigita Ignatjeva ; vāka dizaina 
autors Uldis Baltutis ; priekšvārds: Edgars Lāms ; Liepājas 
Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. 
Kurzemes Humanitārais institūts, LU Literatūras, folkloras 
un mākslas institūts. — Liepāja : LiePA, 2018.

23. — 331 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Īsas ziņas par auto-
riem: 328.-331. lpp. — „ISSN 2500-9508”—Titullapas otrā 
pusē. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un 

angļu valodā, ievads, rakstu nosaukumi un kopsavilkumi 
arī angļu valodā.
UDK	 821.174.09(082)
	 82.09(082)
	 316.7(082)

Kopkataloga Id: 000893012
Bauere, Inguna. Palieku tev uzticams. Juris 
Neikens : romāns / Inguna Bauere ; Vitas Lē-
nertes vāka dizains ; redaktore Gundega 
Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 383, 
[1] lpp. ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-7435-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Viņš bija parasts lauku zēns — zemnieka dēls no 
Limbažu puses, kurš 1843. gadā nonāca Cimzes skolotāju seminārā, kur 
ieguva ceļamaizi nākotnei — studijām Tērbatas universitātē un kļūša-
nai par teologu. Pirmais latviskas izcelsmes Lutera mācītājs Valmieras 
apkārtnē. Iejūtīgs, sirsnīgs cilvēks, pazemīgs dēls, nelaimīgs mīlētājs un 
četru bērnu tēvs, kurš aizgāja pie Dieva četrdesmit divu gadu vecumā. 
Viņa dzimtas vīriešu kārtai nav pēcnācēju, jo abi dēli nomira jauni, un 
sievietes neko no latviskā negribēja zināt, tāpēc šis dzimtas zars ir no-
kaltis bez atvasēm. Viņš baidījās no kara un nemieriem, izvēlēdamies 
mieru un mīlestību. Lai arī piedzīvoja dramatiskus notikumus pats savā 
ģimenē, tomēr palika uzticams kristīgajā ticībā dēstītajiem ideāliem, 
nebeidza pulcināt ap sevi ļaudis un skaidrot viņiem savu pārliecību, 
rakstīja pamācošus stāstiņus un dzejolīšus, ko publicēja paša izdotajā 
laikrakstā „Ceļa Biedris”. Līdz paveica to, par ko latvieši viņu pieminēs 
mūžīgi — 1864. gada maijā Dikļos sarīkoja pirmos apkārtnes koru sa-
dziedāšanās svētkus. Latviešu Dziesmu svētku tēvs — Juris Neikens!
UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 000893189
Berģis-Kalns, Dzintars. Sinpas — sapnis par 
brīvu Rīgu : romāns / Dzintars Berģis-Kalns ; 
literārā redaktore Zane Seņkova ; Oskars Sū-
niņš, vāka dizains. — [Jūrmala] : Dzintars Ber-
ģis-Kalns, [2018]. — 607, [1] lpp. ; 22 cm. — No-

saukumā vārds „sapnis” rakstīts no labas uz kreiso 
pusi. — Grāmatas vāka noformējumā izmantota Imanta 
Vilcāna fotogrāfija. — ISBN 978-9934-19-451-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rīga. Divdesmitā gadsimta beigas, divdesmitā pirmā 
gadsimta sākums. Patiesību sakot, laikam nav nozīmes — viss, par ko 
stāstu, varēja notikt arī vakar, bet pilnīgi iespējams, ka notiek arī paš-
reiz. Arī vietai nav nozīmes! Uz pasaules ir simtiem pilsētu, kurās tā 
varētu notikt un notiek, — Kijeva, Pekina, Kišiņeva, Bukareste, Sofija, 
Islāmābāda, Bopāla, Daka. Šis uzskaitījums varētu būt garš. Kas tad vie-
no šīs pilsētas? Izkropļots kapitālisms un politiskā prostitūcija. Mani 
vairāk skumdina fakts, ka konkrētie notikumi risinājušies Rīgā, kura 
papildina iepriekš minēto skumjo sarakstu. Ja tu, lasītāj, domā, ka tas 
tevi neskar, — būšu spiests tevi apbēdināt. Lai kur tu dzīvotu, lai ko tu 
darītu, tu esi daļa no notikuma, par kuru gribu pastāstīt. Bet, ja neesi 
pamanījis, es nevainoju tevi, jo arī Ralfs ilgi nespēja noticēt, ka pilsēta, 
kurā viņš dzīvo, var būt citāda. Ārvalstu lielie kapitālisti, prātam neap-
tverama mēroga korupcija un Rīgas pilsētas domes ierēdņu politiskā 
prostitūcija Ralfam nozaga dzīvi, to dzīvi, kāda varēja būt. Ja tu zinātu, 
cik patiesībā maz pietrūkst, lai salauztu slepenas vienošanās valgus — 
pavedienus, kas sadalījuši pasauli ekonomiskās ietekmes zonās! Ja tu 
zinātu, cik maz pietrūks, lai Rīga būtu brīva no politiskās prostitūcijas 
ēnas, kas apēno pilsētnieku iespējas dzīvot labāk! Ja tikai tu to zinātu! 
Ko tu darītu, ja būtu Ralfa vietā?
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000892372
Brauča, Inga. Iekšējās pasaules lirika & Ārējās 
pasaules lirika / Inga Brauča. — Rīga : Autoriz-
devums : Sava grāmata, 2018. — 86 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-552-82-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī ir autores pirmā dzejoļu grāmata. Grā-
matā ir apkopoti dzejoļi, kas atspoguļo ne tikai cilvēka iekšējo un ārējo 
pasauli, bet arī šo divu bezgalīgo pasauļu nepārtraukto mijiedarbību — 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894238
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000885708
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893035
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892827
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893012
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893189
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892372
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no iekšējās uz ārējo un no ārējās uz iekšējo. Šo pasauļu sastapšanās ļauj 
mums izjust visdažādāko emociju pārpilnību un justies patiesi dzīviem. 
Kurš dzejolis un kurā no pasaulēm ievedīs Tevi — noteikti sajutīsi tos 
lasot!
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000893464
Dimsone, Maritana. Rozā kvarca brālība / 
Maritana Dimsone ; redaktore Dace Sparāne ; 
Jāņa Esīša vāka dizains. — Rīga : Dienas Grā-
mata, [2018].

3. grāmata, Miroņgalvas noslēpums. — 293, 
[1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-546-61-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis ir jau trešais romāns bērniem un jauniešiem par 
gudriem, aizrautīgiem un, protams, pārgalvīgiem un traku ideju spār-
notiem draugiem Jāni, Izabellu un Robertu, kuriem ir iespēja pētīt ne 
tikai mūsu, Virszemes, pasauli, bet arī citas — kur nokļūt ļauj dvīņu 
Izas un Roberta neparastā ģimene, kura kopj un sargā tautas senās zin-
tis. Jānis, Izabella un Roberts vasaras brīvlaiku nolemj pavadīt, uzsākot 
mācības Augsto zinšu skolā, taču Zemzemē un Virszemē tikām sācies 
paliels tracis — visi burvji, raganas un pat parasti ziņkāroti ļautiņi al-
katīgi dzen pēdas nozagtajām melno zinšu grāmatām. Trim draugiem ir 
nojausma, kur tās patiesībā meklējamas, un viņi apņēmīgi dodas bīsta-
mā pārgājienā. Tomēr atrast ļaunās grāmatas ir tikai puse bēdas — tās 
arī jāspēj nosargāt un nogādāt Viedo padomei, un tas nebūt nav viegli 
paveicams uzdevums, jo kāds svešinieks melnā apmetnī ar miroņgalvu 
uz muguras visu laiku izrādās viņiem soli priekšā…
UDK	 821.174-93-312.9

Kopkataloga Id: 000893880
Drage, Gvido. Vienkārši zeme : haiku izla-
se / Gvido Drage ; foto: Tenis Nigulis. — 
Rīga : N.I.M.S., 2018. — 111 lpp. : ilustrācijas ; 
17 cm. — ISBN 978-9934-8758-0-9 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000892788
Eņģele, Ilze. Pusnakts saules hronikas : ro-
māns / Ilze Eņģele ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; Toma Kalninska ilustrācijas ; redakto-
re Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2018]. — 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 

(Lata romāns ; 5/2018 (Nr. 227)). — Ziņas par autori: uz 1. 
vāka atloka. — ISBN 978-9934-15-481-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jau piekto gadu Laine raksta romānu „Pusnakts sau-
les hronikas”, gan sapnī, gan nomodā apdzīvo Eternitas kontinentus, 
okeānus un jūras, viņas pasaulē dzimst un iet bojā karalistes. Ķēni-
ņiene Troneha un viņas karakalpi Lainei šķiet reālāki par pašas ģime-
ni, draugiem un paziņām — viltīgi gudro lauku papu Reini, karjeristi 
Gunu, depresīvo manipulatori Dagmāru, lāga haļavščiku Daini. Laines 
jūtu dzīvi aizvieto seno ienaidnieku, Sonfilkas karaļa un Tronejas ķē-
niņienes, smeldzīgais mīlasstāsts. Ilze Eņģele stāsta par cilvēkiem, kas 
no realitātes patvērušies grāmatu lappusēs un seriālu ekrānos, un liek 
aizdomāties, kādi būsim un kādu Latviju veidosim nākotnē.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000893649
Hānbergs, Ēriks. Aplaipojumi un apsmaidīju-
mi : atskati par laikposmu no 1958. līdz 1990. 
gadam / Ēriks Hānbergs ; atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Karkli-
ņa ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformē-

jums. — Rīga : Jumava, [2018]. — 163, [2] lpp. ; 21 cm. — 
Grāmatā izmantota Jāņa Baltvilka, Pētera Jurciņa, Otomāra 
Rikmaņa un Valda Rūjas dzeja. — ISBN 978-9934-20-215-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Fotogrāfijā esmu ar ūsiņām un bārdiņu. Kad mani 
pieņēma darbā redakcijā, nodaļas vadītāja pirmais uzdevums bija: „Aiz-

ej uz frizētavu un noskuj pa tīro!” Ilgi klīdu pa Liepājas ieliņām. Jutos 
aizvainots. Bet rakstīšanas vēlme bija tik neatvairāma, ka padevos. Tā 
sākās manas profesionālā žurnālista gaitas. Ar kompromisu. Drīz vien, 
kad biju apdedzinājies ar naivām neapdomībām, apjautu, ko drīkst un 
ko nedrīkst. Arī to, ka riskantībām iespējams pietuvoties, piemēram, 
uzrakstot stāstu. Nobriestot dzīves 85-gadei, nolēmu izsvārstīt savu 
veikumu vaļsirdīgā vēstījumā”, tā Ēriks Hānbergs.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000882619
Lāms, Edgars. Friča Bārdas dzīves un dzejas 
gadalaiki : monogrāfija / Edgars Lāms ; recen-
zenti: Dr.philol. Zanda Gūtmane, Ph.D. Pāvels 
Štolls, Dr.philol. Viesturs Vecgrāvis ; redaktore 
Sigita Ignatjeva ; kopsavilkuma tulkojums: Re-

nārs Voicehovičs ; Liepājas universitāte. Humanitāro un 
mākslas zinātņu fakultāte. — Liepāja : LiePA, 2017. — 
292 lpp. : portrets ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 266.-273. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 274.-283. lpp. — 
Teksts latviešu valodā; kopsavilkums angļu valodā, tulkots 
no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-569-26-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Friča Bārdas personība latviešu literatūrā ir daudz 
pētīta, tāpēc Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu 
fakultātes profesors Edgars Lāms monogrāfijā „Friča Bārdas dzīves un 
dzejas gadalaiki” uzsver Friča Bārdas romantisma un patriotisma garu, 
kas arvien mazāk sastopams mūsdienu literatūrā.
UDK	 821.174(092)

Kopkataloga Id: 000893323
Lejiņš, Jānis. Zīmogs sarkanā vaskā / Jānis Le-
jiņš ; vāka dizains: Bruno Mellis ; vāka foto: Jā-
nis Buls ; redaktore Vija Jugāne ; pēcvārds: Rita 
Grāvere. — Rīga : Biedrība „Domas spēks”, 
[2018].

1, Brāļi, 1162-1184. — 420, [3] lpp. ; 20 cm. — Ziņas par 
autoru: uz 4. vāka. — Oriģinālizdevums: Lejiņš, Jānis, 
1954-. Zīmogs sarkanā vaskā, [Rīga] : Karogs, 2001. — 
ISBN 9789934849022 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Jāņa Lejiņa romāns iecerēts kā vēsturiska epopeja 
par Ziemeļlatvijas latgaļu valsts veidošanās vēsturi un tās likteni 12.-
13. gadsimtā. Autors ielūkojoties vēstures annālēs, līgumos un citos 
dokumentos, izvērtē laikmeta notikumus un cilvēkus, sevišķu vērību 
piegriežot Livonijas Indriķa hronikai.
UDK	 821.174-311.6

Kopkataloga Id: 000893421
Marts, Andris. 12 stāsti par mīlestību : dzeja / 
Andris Marts. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
2018. — 112 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-555-
88-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Andra Marta, īstajā vārdā Ata Priedīša 
dzejoļi, tie ir īsi emociju uzplaiksnījumi, dažās rindiņās mēģinot pateikt 
pēc iespējas vairāk. Savas domas autors ietērpj ļoti vienkāršos, visiem 
saprotamos vārdos, tikai savieno tos savādāk nekā tas tradicionāli pie-
rasts. Rezultātā dzejoļi iegūst atšķirīgu, ļoti savdabīgu veidu, kā paust 
savas domas un kā tās reizēm arī paslēpt.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000892968
Matulis, Haralds. Vidusšķiras problēmas / Ha-
ralds Matulis ; redaktors Arvis Kolmanis ; Alek-
seja Muraško dizains. — Rīga : Mansards, 
[2018]. — 87, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Zi-
ņas par autoru: uz 4. vāka. — Grāmatai pievie-

nota grāmatzīme ar autora ziedu zīmējumiem, drukāta ti-
pogrāfijā „Uniprinta” (Rīga). — Izdevumā izmantotas 
attēlu reprodukcijas no Džona Gabriela Stedmana (John 
Gabriel Stedman) grāmatas „Narrative of a five years’ expe-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893464
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893880
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892788
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893649
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000882619
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893323
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893421
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892968
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dition, against the revolted negroes of Surinam: in Guiana, 
on the wild coast of South America from the year 1772, to 
1777” (London, 1976). Gravīras grāmatai pēc Stedmana zī-
mējumiem radījuši gravieri Viljams Bleiks, Tomass Holo-
vejs, Ingo Barlovs un citi. — ISBN 978-9934-12-197-5 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas piecās nodaļās Haralds Matulis pēc sirds 
patikas izspēlējas ar iedomātiem, kā arī dzīvē novērotiem vidusšķiras 
pārstāvjiem no dažādiem laikiem un vietām, lai atklātu, kas liek iekaist 
viņu citkārt nosvērtajam prātam un sirdij iepukstēties straujāk. Vai 
grāmatas varoņi atklās noslēpumu — ka viņus visus vieno vidusšķiras 
izcelsme?
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000893318
Pro Patria = Par Tēvzemi / Kuldīgas Tehnoloģi-
ju un tūrisma tehnikums. — [Liepāja] : LiePA, 
2018.

IV [4], Rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 140. 
jubilejai veltītā literāro un pētniecisko darbu, 

pārspriedumu konkursa darbi. — 278 lpp. ; 20 cm. — 
Grāmatas 1. vāka noformējumā izmantota Daces Cines fo-
togrāfija (Senā Baltijas skolotāju semināra ēka Kuldīgā), 
4. vāka noformējumā izmantota Ivetas Rogas fotogrāfija 
(rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 140. jubilejai veltītā kon-
kursa laureāti). — ISBN 978-9934-569-31-9 (brošēts).
UDK	 821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 000892480
Rēdmane, Ilga. Tikai mīlestība : dzejas izlase / 
Ilga Rēdmane. — [Ogre] : [Ilga Rēdmane], 
2018. — 1 sējums (aptuveni 186 lpp.) : ilustrāci-
jas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-8751-0-6 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000892990
Rikmane, Māra. Mārdadzis : Māras Rikmanes 
dienasgrāmata / Māra Rikmane ; Nataļjas Ku-
gajevskas vāka grafiskais noformējums ; atbil-
dīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā re-
daktore Dzintra Birnbauma. — Rīga : Latvijas 

Mediji, [2018]. — 270, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Grā-
matas noformējumam izmantotas Māras Rikmanes grafi-
kas. — ISBN 978-9934-15-468-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kultūrvēsturiska un ļoti personiska grafiķes, māks-
linieces un grāmatu ilustratores Māras Rikmanes dienasgrāmata „Mār-
dadzis”. Dienasgrāmatas stāstos dzīvojas Egils Plaudis, Knuts Skuje-
nieks, Biruta Delle, Lolita Zikmane, Vidvuds Eglītis, Valdis Bisenieks, 
Lauma Reinholde, Biruta Baumane, Eižens Finks, bohēmas pārņemtie 
no bāra „Skapis”, spoži personāži no galerijas M6 Mārstaļu ielā un dau-
dzi citi. Dienasgrāmatā arī asi spriedumi par mūsdienām, filozofiskas 
un personiskas atklāsmes par pasaules kārtību un Visuma spēku.
UDK	 821.174-94
	 7.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 000892781
Rūja, Valdis. Ar Rūjienas ceļamaizi Rīgā : atmiņ-
tēlojumi nopietni un ar smaidu / Valdis Rūja ; 
vāka noformējums: Daniels Vidulejs. — [Rīga] : 
[Valdis Kriķis], [2018]. — 100 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — Grāmatā arī Valda Rūjas intervija ar 

laikraksta „Liesma” galveno redaktori Antru Lāci (92.-
96. lpp.). — ISBN 978-9934-19-458-0 (brošēts).

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000892959
Šnipke, Gunta. Ceļi : dzeja / Gunta Šnipke ; 
redaktore Inese Zandere ; Zigmunda Lapsas 
dizains. — Rīga : Mansards, [2018]. — 55, 
[8] lpp. ; 20 cm. — Ziņas par autori grāmatas 
beigās. — ISBN 978-9934-12-185-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Liepājas dzejnieces un arhitektes Guntas Šnipkes 
(1955) trešā grāmata „Ceļi” ir spilgti vizuāla, blīva un emocionāli sa-
springta dzeja. Kā saka grāmatas redaktore dzejniece Inese Zandere, 
Gunta Šnipke ir šobrīd latviešu literatūrā, šķiet, vienīgā dzejniece starp 
arhitektiem un vienīgā arhitekte starp dzejniekiem. „Guntas Šnipkes 
dzejoļiem dotās dažādu pilsētu „vizītkartes” identificē pieturas un 
izejas punktus, taču pats ceļojums notiek nevis „pa globusu”, bet „gal-
vā” — tur, kur pieredzējums atbalsojas, sāp un pārveidojas. Šajā tekstā 
praktiski nav nejaušību, lasītājam, ja vien tas nav paviršs ekskursants, 
dzejolis atklāj rūpīgi izstrādātu domas konstrukciju; detaļa pie detaļas, 
vārds pie vārda sastiprinās cieši, vienīgajā autorei iespējamajā veidā, 
pie kura viņa nonāk, spontāno iestrādājot noturīgajā,” raksta Inese Zan-
dere.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000893028
Vinogradova, Laura. Snīpulītis no Snīpuļcie-
ma : pasaka / Laura Vinogradova ; mākslinie-
ce Una Leitāne ; redaktore Guna Pitkevica ; 
Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 46, [1] lpp. : ilustrācijas ; 

30 cm. — (Palasi man grāmatiņu!). — ISBN 978-9934-0-
6797-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir īpaša grāmata, kuru ļoti viegli lasīt priekšā. Tā 
paņems tevi klēpī, mazulīt, kad tu uzmanīgi ieklausīsies tās stāstījumā. 
Grāmata paauklēs un apmīļos arī tevi, pieaugušais lasītāj, un aizvedīs 
atkal uz bērnības zemi tavā paša sirdī. Pasaka palīdzēs iemigt katram 
mazam cilvēciņam tikpat saldi kā Snīpulītim un mudinās gaidīt nāka-
mo vakaru — lai klausītos turpinājumu un kopā ar Snīpulīti iepazīt šo 
skaisto pasauli.
UDK	 821.174-93-343

Kopkataloga Id: 000893005
Zaviļeiskis, Kaspars. Para Pops jeb Rozā bril-
les Siguldā : autobiogrāfisks garstāsts / 
Kaspars Zaviļeiskis ; māksliniece Asnate Boč-
kis ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 175 lpp. : ilus-

trācijas ; 17 cm. — Ilustrācijām izmantotas Aivara Pluča 
fotogrāfijas. — ISBN 978-9934-15-477-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Deviņdesmitie gadi, Sigulda, privāta komercradio 
pirmsākumi un jaunība. Šis ir autobiogrāfisks garstāsts, ko sarakstījis 
mūzikas žurnālists, dīdžejs un visīstākais melomāns Kaspars Zaviļeis-
kis. Viņš apzināti vienkāršā valodā pastāstījis par lielo juku un iespēju 
laiku, kad bija sabrukusi Padomju Savienība, bet Latvija vēl nebija ie-
stājusies Eiropas Savienībā. Šis laiks sakrita ar Kaspara tīņa gadiem, un 
viņš to izmantoja, lai ar pilnu krūti mestos radio un ballīšu dīdžeja pro-
fesiju piedāvātājas peripetijās, kas mūsdienās nepilngadīgajiem vairs 
nebūtu tik vienkārši izdarāms. Tie gluži vienkārši bija citādāki laiki. 
Šis garstāsts noteikti uzvēdīs nostalģiskas atmiņas tālaika jauniešiem 
un ļaus uzzināt daudzas jaunas nianses par salīdzinoši neseno pagātni 
jaunajiem cilvēkiem šodien. Atliek uzvilkt rozā brilles un mesties aiz-
raujošajā literārajā atskatā uz savdabīgajiem deviņdesmitajiem roman-
tiskajā mazpilsētā Siguldā.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000892510
Рудзитис, Рихард. Великое изумление : пу-
тешествие на планету Земля / Рихард Руд-
зитис ; перевод с латышского: Г. Рудзите ; 
редакторы: Н. Роде, А. Хартманис ; оформ-
ление: А. Хартманис. — [Rīga] : Sirds gaisma, 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893318
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892480
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892990
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892781
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892959
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893028
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893005
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892510
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2018. — 71 lpp. : portrets ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 
69. lpp. — ISBN 978-9934-8142-9-7 (brošēts).

UDK	 821.174-3
	 141.339

821.511.111 Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000893038
Parvela, Timo. Kepler62 / Timo Parvela, 
Bjērns Sortlanns ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; no 
somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; re-
daktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018].

Pirmā grāmata, Ielūgums. — 112 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Kepler62. Kutsu. — ISBN 
978-9934-0-7179-9 (iesiets).
UDK	 821.511.111-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Kopkataloga Id: 000891689
Rudovics, Andris. Latvija : mazā ģeogrāfijas 
enciklopēdija / Andris Rudovics, Gints Ten-
bergs ; Aigara Truhina vāka dizains ; redakto-
re Gunta Šustere ; kartogrāfe Rita Saurova ; 
grafiskie zīmējumi: Iveta Kļaviņa. — Rīga : 

Zvaigzne ABC, [2018]. — 76 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabu-
las ; 30 cm. — „Latvijai 100”—Uz vāka. — Grāmatā izman-
totas M. Alševskas, I. Ancānes, A. Balceres, K. Baloža, A. 
Banziņas, I. Briģes, I. Burkas, M. Dambergas, E. Groševa, G. 
Kalna, M. Kusiņas, L. Liepiņas, A. Markota, D. Markotas, N. 
Pitkevica, M. Plotkas, R. Plotkas, A. Rudovica, A. Soma, I. 
Šmites, G. Šusteres, M. Taubes, A. Truhina, I. Vāceres, V. Vī-
tolas un Krāslavas novada TIC fotogrāfijas, kā arī G. Kam-
pes-Pērsones un A. Landsbergas zīmējumi. — ISBN 978-
9934-0-7259-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādi ir Latvijas nacionālie simboli? Kura ir lielākā 
un kura — jaunākā sala Latvijā? Kad notikusi postošākā vētra un kad 
bijusi visaugstākā gaisa temperatūra? Cik grauzēju un sikspārņu sugu 
sastopams Latvijā? Kura pilsēta ir bijusi Raiņa un Aspazijas iedvesmas 
pilsēta? To un daudzus citus interesantus faktus uzzināsiet šajā attē-
liem bagātajā izdevumā.
UDK	 91(474.3)
	 55/59(474.3)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 000892889
Mellupe, Anita. Ar Olaini sirdī : novadnie-
ku pieredzētais un dzimtas atmiņā glabā-
tais / Anita Mellupe ; konsultanti: Rita Zel-
ča, Ārija Streļča, Inta Purviņa [un vēl 12 
konsultanti] ; grāmatas māksliniece Vanda 

Voiciša ; Olaines novada pašvaldība. — [Ķekava] : Lasītava, 
[2018]. — 453, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 
22×23 cm. — Grāmatas manuskriptā fiksētie dati un fakti 
attiecināmi uz 2018. gada sākumu. — Grāmatā izmantotas 
Anitas Mellupes portretu, ainavu un reportāžu foto. Fotog-
rāfijas un dokumenti no grāmatu varoņu personiskajiem 
arhīviem. — Konsultanti arī: Ritma Andersone, Rasma 
Brikmane, Anastasija Kargapoļceva, Silvija Tiščenko, Uldis 

Kauliņš, Mārīte Zaube, Māris Ribickis, Aija Jankava, Irēna 
Salmane, Ārija Spuņģe, Brigita Strazda, Mārīte Rūja. — Per-
sonu rādītājs: 452.-453. lpp. — ISBN 978-9934-8728-3-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katrai pilsētai, novadam vai pagastam ir savi stāsti. 
Katrai vietai — savi varoņi un laikmeta liecinieki. Pirms pusgadsimta 
Olainē — jaunajā pilsētā — saplūda spēki, ko šodienas terminoloģijā 
dēvē par cilvēkresursiem. Vairums no viņiem palika uzticīgi gan savai 
vietai, gan vērtību ideāliem. Šī grāmata ir sava veida emocionālā en-
ciklopēdija, kurā ikviena lapaspuse atklāj kāda olainieša dzīves ceļu, 
veidojot Olaines vēsturi. Grāmatas autore Anita Mellupe uzsver, ka šajā 
grāmatā ikviens var satikt arī sevi: „Lai gan novadnieku dzīve katram 
aizrit savā tempā un pārvarot individuālus šķēršļus, dzīvesstāsti ir kā 
strauti: saplūst vienā upē, kuras krastos atmiņa izgaismo daudz rad-
niecisku ainu. Olainieši ir bagāti ar savu vienkāršo un darbīgo dzīves-
veidu — viņi ieradās šajā vietā, lai celtu un strādātu, nevis tukši runātu, 
zīmētos vai dzīvotu uz kāda cita rēķina. Par to vēsta šī grāmata, kura 
nav lasāma steigā”.
UDK	 929(474.362)
	 908(474.362)(092)

94 Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000893209
Dauderu namam — 120: Sarkandaugavas 
saimnieciskais, sociālais un kultūrvēsturiskais 
konteksts : rakstu krājums / sastādītāja Olga 
Miheloviča ; literārā redaktore Ieva Lejasmei-
jere ; tulkotāja Gunta Nalivaiko ; priekšvārds: 

Gaidis Graudiņš. — Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs, 2018. — 143 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, plā-
ni ; 31 cm. — (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, 
ISSN 1407-4540 ; Nr. 26). — Uz 1. vāka: skats uz „Villa von 
Büngner”, 1898. gads, fotogrāfs nezināms. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā; rakstu kopsavilku-
mi angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-
9984-747-41-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis krājums ir Latvijas Nacionālā vēstures muze-
ja Dauderu nodaļas 2017. gada 4. oktobra zinātniskās konferences 
„Dauderu namam — 120: Sarkandaugavas saimnieciskais, sociālais un 
kultūrvēsturiskais konteksts” lasījumu publikācija. Krājumā iekļautie 
raksti aptver laika periodu no 17. līdz 20. gs. un plašu ar Rīgas apkai-
mes — Sarkandaugavas saimnieciskās, sociālās un kultūras vēstures 
saistītu tēmu loku. Krājums ir pirmais šāda veida izdevums, kurā apko-
poti ar kādu konkrētu Rīgas apkaimi saistīti pētījumi. Sarkandaugavas 
funkcijas laika gaitā ir mainījušās — no ganībām šī apkaime pārvērsta 
par atpūtas vietu, bet vēlāk tā kļuvusi par Rīgas rūpniecības šūpuli. Tā 
ir vieta, kur satikušās dažādas tradīcijas un paradumi.
UDK	 94(474.362.2)(082)
	 614.2(474.362.2)(091)(082)

Kopkataloga Id: 000890417
Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un 
vēsturē / redkolēģija: Dr.hist. Ieva Ose (zināt-
niskā redaktore), Dr.hist. Gunita Zariņa, Ilze Re-
infelde ; redaktores: Ināra Stašulāne, Antra Le-
gzdiņa (angļu valoda), Ināra Korsaka (vācu 

valoda) ; māksliniece Ināra Jēgere ; recenzenti: Dr.arch. Il-
mārs Dirveiks, Dr.hist. Kristīne Ducmane, Dr.hist. Valda Pē-
tersone ; Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts, 
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs. — Rīga : Latvijas 
Vēstures institūta apgāds, 2018.

9. — 343 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
27 cm. — Grāmatas vāka noformējumam izmantota And-
ra Caunes fotogrāfija. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, saturs arī vācu un angļu valodā; 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893038
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891689
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892889
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890417
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rakstu kopsavilkums angļu vai vācu valodā. — ISBN 978-
9984-824-48-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Raksti galvenokārt veltīti Rīgas arheoloģijai un vēs-
turei, bet nereti izmantota starpdisciplināra pieeja un citu zinātņu — 
filoloģijas, mākslas vēstures, dendrohronoloģijas, numismātikas u.c. 
izpētes metodes un ar tām iegūtās atziņas. Teritoriāli ar seno Rīgu pa-
rasti apzīmē pilsētas vecāko daļu, kas līdz 19.gs. vidum bija apņemta ar 
zemes vaļņiem. Tomēr šajā rakstu krājumā, tāpat kā iepriekšējos sēju-
mos, aplūkota arī Rīgas tuvākā apkārtne Daugavas lejtecē un apgabali 
pilsētas kādreizējā lauku novadā, kas šodien iekļauti mūsdienu lielpil-
sētas robežās vai atrodas netālu no tām.
UDK	 94(474.362.2)
	 908(474.362.2)
	 902(474.362.2)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000893007
Hants, Vincents. asinis mežā : Otrā pasaules 
kara beigas Kurzemes frontē / Vincents Hants ; 
no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; 
māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore 
Renāte Neimane ; zinātniskais konsultants Dr.

hist. Juris Ciganovs ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve ; 
ievads: Viesturs Sprūde. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 
351, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. — Veronikas Strē-
lertes dzejolis „Kurzemes krasts” [5.] lpp. — Bibliogrāfija: 
344.-349. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 
350.-[352.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Blood in the Fo-
rest. — ISBN 978-9934-15-470-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatu veido cilvēku atmiņas, aculiecinieku stās-
ti — mutvārdu vēsture par Kurzemes fronti Otrā pasaules kara beigās. 
Godalgotais BBC žurnālists, dokumentālo filmu veidotājs, grāmatu au-
tors Vincents Hants apceļo Kurzemi, izstaigādams ceļus, kas hronolo-
ģiski izgaismo pēdējās sešas lielkaujas Kurzemes frontē no 1944. gada 
oktobra līdz 1945. gada maijam.
UDK	 94(474.3)”1939/1945”(093.3)

Kopkataloga Id: 000891479
Latvia and Latvians : collection of scholarly ar-
ticles / editorial board of the collection: Dr.ha-
bil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš (chair), Dr.
habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.phi-
lol. Ilga Jansone, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs 

Jundzis, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.habil.art. Ojārs Spārī-
tis, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Guntis Zemītis ; 
translated into English by Eduards Bruno Deksnis ; literary 
editors: Antra Legzdiņa, Filips Birzulis, Maija Opse, Māra 
Rūmniece ; bibliographers: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, In-
guna Mīlgrāve ; book design by Ināra Jēgere ; graphic de-
sign of maps: Guntis Ulmanis ; introduction: Jānis Stradiņš ; 
reviewers: Dr.arch. Evita Alle, Dr.art. Elita Ansone, Dr.art. 
Kristiāna Ābele [un vēl 31 recenzents]. — Riga : Latvian 
Academy of Sciences, [2018].

Volume I [1]. — 943, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, 
ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 25 cm. — „Latvija 
100”—Priekštitullapā. — Ziņas par autoriem: rakstu bei-
gās. — Recenzenti arī: Dr.hist. Daina Bleiere, Dr.hist. Ilze 
Boldāne, Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.oec. Zane Cunska, 
Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Dr.arch. Kristīne 
Dreija, Dr.oec. Margarita Dunska, Dr.oec. Andrejs Geske, 
Dr.paed. Antra Gulbe, Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, 
Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.habil.
sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.oec. Silvija Kristapsone, 
Dr.art. Jānis Kudiņš, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.art. Dai-

na Lāce, Dr.art. Ilze Šarkovska-Liepiņa, Dr.art. Nadežda 
Pazuhina, Dr.habil.art. Silvija Radzobe, PhD Sebastian 
Rimestad, Dr.paed. Andris Rudzītis, Dr.philol. Elita Sali-
ņa, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš, Dr.habil.art. Ojārs Spā-
rītis, Dr.h.c.hist. Jānis Stradiņš, Dr.hist. Helēna Šimkuva, 
Dr.oec. Ērika Šumilo, Dr.habil.philol. Jānis Valdmanis, 
Dr.art. Guna Zeltiņa, Mg.hist. Artūrs Žvinklis. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [887.]-
943. lpp. — Oriģinālnosaukums: Latvija un latvieši. — 
ISBN 9789934874208 (kļūda).
UDK	 94(474.3)
	 94(=174)

Kopkataloga Id: 000891488
Latvia and Latvians : collection of scholarly ar-
ticles / editorial board of the collection: Dr.ha-
bil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš (chair), Dr.
habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.phi-
lol. Ilga Jansone, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs 

Jundzis, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.habil.art. Ojārs Spārī-
tis, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Guntis Zemītis ; 
translated into English by Rita Laima Bērziņa, Eduards 
Bruno Deksnis ; literary editors: Antra Legzdiņa, Filips Bir-
zulis, Maija Opse, Māra Rūmniece ; bibliographers: Dagnija 
Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; book design by Ināra 
Jēgere ; graphic design of maps: Guntis Ulmanis ; reviewers: 
Dr.hist. Kristīne Ante, Mg.hist. Kristīne Beķere, Dr.hist. Dai-
na Bleiere [un vēl 23 recenzenti]. — Riga : Latvian Academy 
of Sciences, [2018].

Volume II [2]. — 815, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kar-
tes, tabulas ; 25 cm. — Ziņas par autoriem: rakstu bei-
gās. — „Latvija 100”—Priekštitullapā. — Recenzenti arī: 
PhD Eduards Bruno Deksnis, Dr.art. Deniss Hanovs, Dr.
hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jun-
dzis, Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš, Dr.hist. Toms Ķencis, 
Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.hist. Mārtiņš Mintaurs, 
Dr.art. Valdis Muktupāvels, Dr.hist. Uldis Neiburgs, Dr.iur. 
Sanita Osipova, Dr.philol. Ieva Ozola, PhD Andrejs Pla-
kans, Dr.philol. Sanda Rapa, Dr.hist. Vija Stikāne, Dr.hist. 
Jānis Siliņš, Dr.hist. Andris Šnē, Dr.habil.hist. Andrejs Vas-
ks, Dr.hist. Armands Vijups, Dr.hist. Antonija Vilcāne, Dr.
hist. Kaspars Zellis, Dr.hist. Guntis Zemītis, Dr.hist. Artūrs 
Žvinklis. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personu 
rādītājs: [790.]-815. lpp. — Oriģinālnosaukums: Latvija 
un latvieši. — ISBN 9789934874208 (kļūda).
UDK	 94(474.3)
	 94(=174)

Kopkataloga Id: 000891335
Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti / red-
kolēģija: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stra-
diņš (priekšsēdētājs), Dr.habil.philol. Viktors 
Hausmanis, Dr.habil.philol. Ilga Jansone, Dr.
habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.habil.

phil. Maija Kūle, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.hist. 
Andrejs Vasks, Dr.hist. Guntis Zemītis ; literārās redakto-
res: Gita Bērziņa, Sanda Rapa, Anita Rudziša, Ināra Stašulā-
ne, Jana Taperte ; tulkotāja Dace Strelēvica-Ošiņa ; biblio-
grāfes: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; 
māksliniece Ināra Jēgere ; karšu grafiskais dizains: Guntis 
Ulmanis ; ievads: profesors Jānis Stradiņš ; recenzenti: 
Dr.arch. Evita Alle, Dr.art. Elita Ansone, Dr.art. Kristiāna 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893007
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891479
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891488
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891335
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Ābele [un vēl 31 recenzents]. — Rīga : Latvijas Zinātņu aka-
dēmija, [2018].

I [1.] sējums. — 863, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, 
ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 25 cm. — „Latvija 
100”—Priekštitullapā. — Recenzenti arī: Dr.hist. Dai-
na Bleiere, Dr.hist. Ilze Boldāne, Dr.phil. Ella Buceniece, 
Dr.oec. Zane Cunska, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silaspro-
ģe, Dr.arch. Kristīne Dreija, Dr.oec. Margarita Dunska, 
Dr.oec. Andrejs Geske, Dr.paed. Antra Gulbe, Dr.habil.
philol. Viktors Hausmanis, Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.hist. 
Ēriks Jēkabsons, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, 
Dr.oec. Silvija Kristapsone, Dr.art. Jānis Kudiņš, Dr.ha-
bil.phil. Maija Kūle, Dr.art. Daina Lāce, Dr.art. Ilze Šar-
kovska-Liepiņa, Dr.art. Nadežda Pazuhina, Dr.habil.art. 
Silvija Radzobe, PhD Sebastian Rimestad, Dr.paed. And-
ris Rudzītis, Dr.philol. Elita Saliņa, Dr.habil.phys. Andrejs 
Siliņš, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.h.c.hist. Jānis Stra-
diņš, Dr.hist. Helēna Šimkuva, Dr.oec. Ērika Šumilo, Dr.ha-
bil.philol. Jānis Valdmanis, Dr.art. Guna Zeltiņa, Mg.hist. 
Artūrs Žvinklis. — Ziņas par autoriem: rakstu beigās. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 
[806.]-863. lpp. — ISBN 9789934851599 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Akadēmiskajā krājumā iekļauti 44 raksti, no tiem 23 
raksti veido 1. sējumu, bet 21 raksts — 2. sējumu. 1. sējuma raksti sagru-
pēti divās daļās: 1. daļā raksturota Latvija un latvieši mūsdienu pasaulē, 
pievēršoties Latvijas konstitucionālajiem pamatiem un demogrāfijai, 
tautsaimniecībai, iedzīvotājiem, valodai, izglītībai un zinātnei, Latvijas 
kultūrainavai un Baltijas valstu sadarbībai; 2. daļā apskatīta Latvijas 
kultūra mūsdienās ar atskatu vēsturē, pievēršoties literatūrai, mūzikai 
un dziedāšanai, teātrim, kino un vizuālajai mākslai, arhitektūrai, spor-
tam, reliģijām, kā arī minoritāšu kultūrai Latvijā. Rakstu autori ir Lat-
vijā atzīti speciālisti attiecīgajās jomās. Krājums atspoguļo mūsdienu 
zinātnieku un zinātnes skatījumu uz rakstos skartajām problēmām. Tas 
domāts lasītājiem Latvijā un ārzemēs.
UDK	 94(474.3)
	 94(=174)

Kopkataloga Id: 000891443
Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti / red-
kolēģija: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stra-
diņš (priekšsēdētājs), Dr.habil.philol. Viktors 
Hausmanis, Dr.habil.philol. Ilga Jansone, Dr.
habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.habil.

phil. Maija Kūle, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.hist. 
Andrejs Vasks, Dr.hist. Guntis Zemītis ; literārās redakto-
res: Gita Bērziņa, Sanda Rapa, Anita Rudziša, Ināra Stašulā-
ne, Jana Taperte ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, 
Inguna Mīlgrāve ; māksliniece Ināra Jēgere ; karšu grafis-
kais dizains: Guntis Ulmanis ; recenzenti: Dr.hist. Kristīne 
Ante, Mg.hist. Kristīne Beķere, Dr.hist. Daina Bleiere [un vēl 
23 recenzenti]. — Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018].

II [2.] sējums. — 735, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kar-
tes, tabulas ; 25 cm. — „Latvija 100”—Priekštitullapā. — 
Recenzenti arī: PhD Eduards Bruno Deksnis, Dr.art. De-
niss Hanovs, Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.habil.sc.pol., 
Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.habil.sc.ing. Kārlis Krēsliņš, 
Dr.hist. Toms Ķencis, Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.hist. 
Mārtiņš Mintaurs, Dr.art. Valdis Muktupāvels, Dr.hist. Ul-
dis Neiburgs, Dr.iur. Sanita Osipova, Dr.philol. Ieva Ozola, 
PhD Andrejs Plakans, Dr.philol. Sanda Rapa, Dr.hist. Vija 
Stikāne, Dr.hist. Jānis Siliņš, Dr.hist. Andris Šnē, Dr.ha-
bil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Armands Vijups, Dr.hist. 
Antonija Vilcāne, Dr.hist. Kaspars Zellis, Dr.hist. Guntis 
Zemītis, Dr.hist. Artūrs Žvinklis. — Ziņas par autoriem: 
rakstu beigās. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
personu rādītājs: [706.]-735. lpp. — ISBN 9789934851599 
(kļūda).

A n o t ā c i j a :  Akadēmisko rakstu krājumā „Latvija un latvieši” II 
sējums sadalīts tematiski divās daļās. Pirmajā no tām (III daļa) izse-
kotas latviešu gaitas senvēsturē un agrīnā valstiskuma iedīgļi Latvijas 
teritorijā vēl ilgi pirms Latvijas valsts proklamēšanas. Otrajā daļā (IV 
daļa) analizēta Latvijas valsts dibināšana un attīstība, tās tautas izdzī-
vošana okupācijas varu laikā Latvijā. Rakstu autori — lielākoties vēs-
turnieki, kas attiecīgās tēmas pētījuši daudzu gadu garumā. Krājumā 
lielā mērā atspoguļo mūsdienu vēstures un vēsturnieku jaunākos atzi-
numus par rakstos skartajām problēmām. Tas domāts lasītājiem Lat-
vijā un ārzemēs, arī tiem, kam Latvijas vēsture līdz šim ir bijusi maz 
zināma.
UDK	 94(474.3)
	 94(=174)

Kopkataloga Id: 000893402
Pabriks, Artis. Hiršenhofas stāsts : kultūrvēs-
turiska eseja / Artis Pabriks ; literārā redakto-
re Agija Krasta ; mākslinieki: Mārtiņš Kreic-
bergs, Rihards Delvers ; recenzents Dr.hist. 
Andris Levāns. — Otrais izdevums. — [Jūrma-

la] : Artis Pabriks, 2017. — 112 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 107. lpp. — Pielikumos daļa 
teksta vācu valodā. — ISBN 9789934193996 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Arta Pabrika ceļš uz Hiršenhofu sācies bērnībā, kad 
viņš labprāt gremdējies savas vecmammas stāstos par dzīvi, vēsturi un 
karu. Eseja apskata baltvācu apdzīvoto Iršu jeb Hiršenhofas koloniju 
tās pastāvēšanas laikā no 1766. līdz 1939. gadam. Tā ir vienīgā vieta Bal-
tijā, kur pastāvējusi 1766. gadā dibināta, kompakta vācu zemnieku ko-
lonija. Grāmatas autors uzskata, ka ne baltvācu, ne Latvijas vēsture nav 
pilnīga bez pētījumiem par Iršu vācu kolonistiem. Tā kā Iršos meklēja-
mas Arta Pabrika saknes, esejā iekļauta personīga stīga — laikabiedru 
atmiņas, dzīvesstāsti un fotogrāfijas.
UDK	 94(474.3)(=112.2)
	 908(474.36)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891443
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893402
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