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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

003 Rakstības sistēmas un raksti

Kopkataloga Id: 000899786
Brastiņš, Ernests. Latvju raksta kompozīci-
ja / Ernests Brastiņš. — [Bauska] : [Aleksandrs 
Aleksandrovs], [2018]. — 78, [2] lpp., 31 nenu-
murēta lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Pirmizdevums: Rīga : Neatkarīgo mākslinieku 

savienība, 1925. — ISBN 978-9934-8581-5-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Ernests Brastiņš ir pirmais uzcītīgākais latviešu or-

namentu pētnieks. Latvju rakstu satura iztirzāšana bija nepieciešama, 
jo sāka aizmirsties grafisko simbolu nozīme un līdz ar to gāja zudumā 
spēja orientēties arī šo simbolu izmantošanā. Viņš izvēlējās pareizo or-
namentikas pētīšanas virzienu — seno mitoloģiju. Grāmatā viņš sniedz 
ornamentu elementu atšifrējumus (pareizāk minējumus), kas dod iz-
pratni par latviešu tautas pasaules uzskatu, ticējumiem un dzīvesziņu.
UDK	 003.62(474.3)
	 7.048(474.3)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. 
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000889210
Dukulis, Ilmārs. Pamati darbā ar AutoCAD 2018 : mācību 
e-grāmata / Ilmārs Dukulis ; zīmējumu autors Normunds 
Grickus. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte], 2018. — 1 tiešsaistes resurss (178 lp., PDF) : ilustrā-
cijas ; 6,84 MB. — Bibliogrāfija: 178. lp. — ISBN 978-9984-
48-291-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Datorgrafiku lieto visdažādākajās jomās — profe-
sionālā inženieru, arhitektu, dizaineru, rasētāju, mākslinieku un citu 
profesiju speciālistu darbā, kā arī vaļaspriekam. Viens no datorgrafi-
kas novirzieniem ir datorizētā projektēšana, ko pieņemts apzīmēt ar 
CAD (Computer Aided Design). Mācību e-grāmata „Pamati darbā ar 
AutoCAD 2018” sakārtota 13 tēmās ar darba uzdevumu katrai no tām 
un paskaidrojumu, kā šo darbu veikt. Tā izmantojama kā metodiskais 
materiāls studiju kursu „Pamati darbā ar AutoCAD” un „Datorgrafika” 
apguvē tehnisko specialitāšu studentiem un kvalifikācijas kursu klausī-
tājiem. Kā jau minēts nosaukumā, materiālā aplūkotas tikai program-
mas pamatiespējas. Pilnīgai programmas apguvei ieteicams ņemt talkā 
AutoCAD dažādās palīdzības funkcijas un citus informācijas avotus.
UDK	 004.92(075.8)

Kopkataloga Id: 000901390
Gorskis, Henrihs. Development of Onto-
logy-Based Intelligent Data Retrieval Metho-
dology : summary of the doctoral thesis / Hen-
rihs Gorskis ; scientific supervisors: Dr.habil.
sc.comp. Arkādijs Borisovs, Dr.sc.ing. Ludmila 

Aleksejeva ; research consultant Dr.sc.ing. Inese Poļaka ; 
official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis, Dr.
sc.ing. Pēteris Grabusts, Dr.sc. Aleksandrs Božeņuks ; Riga 
Technical University. Faculty of Power and Electrical Engi-
neering. Institute of Energy Systems and Environment. — 
Riga : RTU Press, 2018. — 40 lpp. : ilustrācijas, shēmas, ta-
bulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 32.-40. lpp. — ISBN 
978-9934-22-099-9 (brošēts).

UDK	 004.82:111.1(043)

Kopkataloga Id: 000901384
Gorskis, Henrihs. Ontoloģijā bāzētas intelek-
tuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde : 
promocijas darba kopsavilkums / Henrihs 
Gorskis ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.comp. 
Arkādijs Borisovs, Dr.sc.ing. Ludmila Alekseje-

va ; zinātniskā konsultante Dr.sc.ing. Inese Poļaka ; oficiālie 
recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis, Dr.sc.ing. 
Pēteris Grabusts, Dr.sc. Aleksandrs Božeņuks ; Rīgas Teh-
niskā universitāte. Datorzinātnes un informācijas tehnolo-
ģijas fakultāte. Informācijas tehnoloģijas institūts. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2018. — 40 lpp. : ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 32.-40. lpp. — ISBN 978-
9934-22-097-5 (brošēts).

UDK	 004.82:111.1(043)

Kopkataloga Id: 000901382
Gorskis, Henrihs. Ontoloģijā bāzētas intelek-
tuālās datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde : 
promocijas darbs / Henrihs Gorskis ; zinātnis-
kie vadītāji: Dr.habil.sc.comp. A. Borisovs, Dr.
sc.ing. L. Aleksejeva ; zinātniskā konsultante 

Dr.sc.ing. I. Poļaka ; Rīgas Tehniskā universitāte. Datorzi-
nātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Informācijas 
tehnoloģijas institūts. — Rīga : [RTU Izdevniecība], 2018. — 
181 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrā-
fija: 139.-150. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.

UDK	 004.82:111.1(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899786
ttps://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889210
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000901390
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000901384
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000901382


2Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 15 2018. gada 1.–15. augusts

005 Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000900908
Lemešonoka, Inta. Kompetenču pieeja karje-
ras izglītībā skolā : rokasgrāmata skolotājiem / 
Inta Lemešonoka ; Guntas Plotkas vāka di-
zains ; redaktore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2018]. — 95 lpp. : diagrammas, ilus-

trācijas, tabulas ; 30 cm. — „Metodiskie materiāli”—Uz 
vāka. — Bibliogrāfija: 39.-40. lpp. — ISBN 978-9934-0-
7596-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dr.paed. Inta Lemešonoka grāmatā dalās pieredzē, 
kā sekmēt skolēnu karjeras vadības prasmju attīstīšanu mācību proce-
sā dažādos izglītības posmos kompetenču pieejā. Autore uzskata — par 
savas profesijas izvēli un pirmajiem soļiem karjeras veidošanā skolē-
niem aktīvi jāsāk domāt jau sākumskolā, taču realitāte mēdz būt arī 
cita, jo vairums skolēnu tikai pamatskolas vai vidusskolas beigu posmā 
sāk nopietni domāt par nākotni un cenšas rast atbildi uz jautājumu „Ko 
darīt turpmāk?”. Grāmata būs lielisks palīgs pedagogiem, karjeras kon-
sultantiem, klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, arī pirmssko-
las pedagogiem un interešu izglītības speciālistiem.
UDK	 005.966
	 331.548

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000901027
Ivinskaja, Sņežana. Lielā spēļu grāmata 
visai ģimenei / sakārtojusi Sņežana Ivins-
kaja ; māksliniece Irina Desjukeviča ; no 
krievu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; re-
daktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne 

ABC, [2018]. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 27×31 cm + rakstāmlie-
tas un spēļu kauliņi plastikāta ietverē. — „39 spēles, vārdu 
mīklas, prāta mežģi”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: 
Большая игровая книга для всей семьи. — ISBN 978-
9934-0-7543-8 (spirāliesējums).

UDK	 087.5
	 794

Kopkataloga Id: 000900127
Mazais princis : darbošanās grāmata ar uzlī-
mēm / [sagatavojusi] Cécile Marbehant ; no 
angļu valodas tulkojusi Dace Markota ; citāti 
no grāmatas „Mazais princis” (tulk[ojusi] Astra 
Skrābane) ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : 

Zvaigzne ABC, [2018]. — 24 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Pamatā A. Sent-Ekziperī darbs „Mazais prin-
cis”. — Teksta pirmā rindiņa: Mazais princis rūpējās par 
savu planētu, lai neļautu tur iesakņoties baobabiem. — 
ISBN 978-9934-0-7453-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir daudzveidīgi uzdevumi, lai bērns ar prie-
ku dotos ceļojumā pa Mazā Prinča noslēpumaino pasauli un atklātu ko 
jaunu.
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000900125
Mazais princis : darbošanās grāmata ar uzlī-
mēm / [sagatavojusi] Cécile Marbehant ; no 
angļu valodas tulkojusi Dace Markota ; citāti 
no grāmatas „Mazais princis” (tulk[ojusi] Astra 
Skrābane) ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : 

Zvaigzne ABC, [2018]. — 24 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Pamatā A. Sent-Ekziperī darbs „Mazais prin-

cis”. — Teksta pirmā rindiņa: Mazais princis dzīvo uz asteo-
rīda B612. — ISBN 978-9934-0-7454-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir daudzveidīgi uzdevumi, lai bērns ar prie-
ku dotos ceļojumā pa Mazā Prinča noslēpumaino pasauli un atklātu ko 
jaunu.
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000900139
Peppa Pig. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. 

Aizraujošie piedzīvojumi : grāmata ar uzlī-
mēm. — 24 lpp., 8 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Peppa Pig. Amazing Adventuries. — ISBN 
978-9934-0-5231-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000900134
Peppa Pig. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. 

Jautrās dēkas : grāmata ar uzlīmēm. — 
24 lpp., 8 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: Peppa Pig. 
Theatre Show. — ISBN 978-9934-0-5230-9 
(brošēts).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000900429
Bērziņa, Ieva. Patriotisms Latvijas jauniešu vidū un sa-
biedrībā / Dr.sc.pol. Ieva Bērziņa ; literārā redaktore Gun-
dega Blumberga ; Latvijas Nacionālās aizsardzības akadē-
mija. Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs. — Rīga : 
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija, 2018. — 1 
tiešsaistes resurss (27 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 
4,09 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-8572-6-3 (PDF).

UDK	 172.15(474.3)

Kopkataloga Id: 000900094
Feldhana, Šauntija. Laipnības skola : kā 30 
dienās uzlabot jebkuras attiecības / Šauntija 
Feldhana ; redaktore Ingūna Pūkaine ; tulkotāja 
Ailita Kuka. — Rīga : Sauleja, [2018]. — 220 lpp. ; 
22 cm. — Oriģinālnosaukums: The Kindness 

Challenge. — ISBN 978-9934-19-514-3 (iesiets).
UDK	 17.02

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000900091
Garīdznieks Rodions. Cilvēki un dēmoni / ga-
rīdznieks (priesteris) Rodions ; redakcija, ieva-
dvārdi: virspriesteris Jānis Kalniņš ; tulkojums 
no krievu valodas: Linda Lemhena. — Trešais 
izdevums. — Latvija : Eikon, 2018. — 223, 

[1] lpp. : ilustrācijas, tabula ; 17 cm. — Grāmatas vākam iz-
mantota Mikelandželo glezna „Svētā Antonija mocības”. — 
Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Люди и 
демоны. — ISBN 9789934855078 (kļūda).

UDK	 2-167.62

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900908
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000901027
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900127
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900125
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900139
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900134
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900429
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900094
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900091
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Kopkataloga Id: 000900189
Grīns, Anselms. Klusums dzīves ritmā jeb 
māksla būt vienam / Anselms Grīns ; no vācu 
valodas tulkojusi Terēze Tamoviča. — Rīga : 
Madris, [2018]. — 70 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 70. lpp. — Oriģinālnosaukums: Stille im 

Rhythmus des Lebens: von der Kunst, allein zu sein. — 
ISBN 978-9984-31-016-9 (iesiets).

UDK	 27-584

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000900894
Beilija, Elena. Es esmu brīnumsieviete / Ele-
na Beilija ; ilustratores: Lorēna Fārnsverta un 
Sofija Bīra ; vāka dizains: Endžija Elisone ; re-
daktore Elīna Vanaga ; tulkojums latviešu va-
lodā: Una Orinska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 128 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Alfabētiskais rā-
dītājs: 128. lpp. — „Izmēģini aizraujošas nodarbes, iepazīsti 
izcilas sievietes”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: I am a 
Wonder Woman. — ISBN 978-9934-0-7756-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iedvesmojies no pasaules izcilāko sieviešu intere-
santajiem dzīvesstāstiem un pārsteidzošajiem sasniegumiem! Seko 
viņu piemēram un izmēģini arī dažādas aizraujošas nodarbes! Iztēlo-
jies, ka tu līdzīgi Amēlijai Ērhārtai lido pāri Atlantijas okeānam, prāto 
par filozofiskiem jautājumiem kopā ar Hipatiju un veic aizraujošus ek-
sperimentus kā Marija Kirī. Godini šīs izcilās sievietes un atceries, ka 
arī tu esi apbrīnojama! Ir laiks svinībām! Nekad iepriekš meitenes un 
sievietes nav bijušas tik augstu novērtētas un ietekmīgas.
UDK	 305-055.2(091)(02.053.2)

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000899726
Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fa-
kultāte. Starptautiskā zinātniskā konferen-
ce (2017 : Daugavpils, Latvija). Starptautis-
kās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes 
reģionālajai attīstībai 2017” materiāli (2017. 

gada 20.-21. oktobris) = The materials of the International 
Scientific Conference „Social Sciences for Regional Devel-
opment 2017” (20th-21st October, 2017) / zinātniskais re-
daktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; Daugavpils Universitāte. 
Sociālo zinātņu fakultāte. Humanitāro un sociālo zinātņu 
institūts. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds „Saule”, 2018.

I [1.] daļa, Socioloģijas aktualitātes : Daugavpils Uni-
versitātes Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zi-
nātnisko konferenču rakstu krājums = Part I [1st], Issues 
of Sociology : Proceedings of the International Scienti-
fic Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugav-
pils University. — 178 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts un kopsavilkumi latviešu, krievu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-14-844-1 (brošēts).
UDK	 316(062)

Kopkataloga Id: 000895360
International Scientific Conference „Economic Science 
for Rural Development” (2017 : Jelgava, Latvija). New 
Dimensions in the Development of Society ; Home Eco-
nomics ; Finance and Taxes : proceedings of the interna-
tional scientific conference / editor-in-chief Anita Auzina ; 

responsible compilers of the proceedings: Gunta Grinber-
ga-Zalite, Simona Zvirgzdina. — Jelgava : [Latvia University 
of Agriculture], 2017. — 1 tiešsaistes resurss (366 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 5,33 MB. — (Eco-
nomic science for rural development, ISSN 2255-9930 ; 
No 46). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN un 
ISSN. — „International Scientific Conference „Economic 
Science for Rural Development” is organized annually by 
the Faculty of Economics and Social Development of Latvia 
University of Agriculture. Conference held on 27-28 April, 
2017”—Priekšvārdā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
9789984482620 (kļūda).

UDK	 316.334.2(062)
	 336.22(062)
	 640(062)

Kopkataloga Id: 000897974
International Scientific Conference „Rural Environ-
ment. Education. Personality. (REEP)” (11 : 2018 : Jel-
gava, Latvija). Rural Environment. Education. Personality. 
(REEP) : proceedings of the 11th international scientific 
conference, 11th-12th May 2018 / editor-in-chief Vija Dis-
lere ; compiler of the proceedings Zane Beitere-Šeļegov-
ska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. 
Faculty of Engineering. Institute of Education and Home 
Economics. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences 
and Technologies, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (415 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 15,01 MB. — (Ru-
ral environment. Education. Personality, ISSN 2255-808X ; 
No 11). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-
302-3 (PDF).

UDK	 316.334.55(062)
	 37.013(062)
	 37.015.4(062)

Kopkataloga Id: 000899714
Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krā-
jums = Cultural Studies : scientific papers / gal-
venā redaktore Dr.theol. Anita Stašulāne ; re-
dakcijas kolēģija: Maija Burima, Ēvalds 
Daugulis, Viktors Ivbulis, Kristīne Ogle, Anna 

Stankeviča, Andris Vecumnieks ; literārās redaktores: Jana 
Butāne-Zarjuta, Sandra Meškova, Gaļina Sirica ; mākslinie-
ce Andra Liepiņa ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā 
fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadē-
miskais apgāds „Saule”, 2018.

X [10], Sadzīve literatūrā un kultūrā = Mundane Life in 
Literature and Culture. — 169 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — „ISSN 1691-6026”—Titullapas otrā pusē. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, krievu un 
angļu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-
9984-14-831-1 (brošēts).
UDK	 316.728(082)
	 82.09(082)

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

Kopkataloga Id: 000895554
The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs / edited by An-
dris Sprūds, Valters Ščerbinskis, Diāna Potjomkina ; scien-
tific reviewers: Daina Bleiere, Andres Kasekamp ; trans-
lations from Latvian: Ingmārs Bisenieks, Alise Krapāne, 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900189
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900894
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899726
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895360
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897974
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899714
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895554
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Diāna Strausa. — [Rīga] : Latvian Institute of International 
Affairs, [2017]. 

Activities and Personalities. — 1 tiešsaistes resurss 
(288 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, laika skala ; 
23,35 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Oriģinālno-
saukums: Latvijas Ārlietu simtgade. Darbi un personī-
bas. — ISBN 978-9934-567-16-2 (PDF).
UDK	 327(474.3)”19/20”(091)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000899982
Reģionālais ziņojums : pētījumu materiāli = 
Regional Review : research papers / editorial 
staff: Elita Jermolajeva (chairperson), Dmitrijs 
Oļehnovičs, Ludmila Aleksejeva, Ilze Oļehnovi-
ča (English language editor), Inta Ostrovska 

(Latvian and Russian language editor) ; Daugavpils Univer-
sitāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugav-
pils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Sau-
le”, 2017.

13 (2017). — 90 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
angļu valodā, kopsavilkumi latviešu un krievu valodā.
UDK	 33(082)
	 37(082)
	 316(082)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes,  
dzīvokļu ekonomika

Kopkataloga Id: 000895367
International Scientific Conference „Economic Science 
for Rural Development” (2017 : Jelgava, Latvija). Inte-
grated and Sustainable Regional Development ; Marketing 
and Sustainable Consumption : proceedings of the Interna-
tional Scientific Conference / editor-in-chief Anita Auzina ; 
responsible compilers of the proceedings: Gunta Grinber-
ga-Zalite, Simona Zvirgzdina. — Jelgava : [Latvia Univer-
sity of Agriculture], 2017. — 1 tiešsaistes resurss (374 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 6,89 MB. — (Eco-
nomic science for rural development, ISSN 2255-9930 ; 
No 45). — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN un 
ISSN. — „International Scientific Conference „Economic 
Science for Rural Development” is organized annually by 
the Faculty of Economics and Social Development of Latvia 
University of Agriculture. Conference held on 27-28 April, 
2017”—Priekšvārdā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
9789984482613 (kļūda).

UDK	 332.146.2(4)(062)
	 338.2(4)(062)

334 Organizācijas un sadarbības veidi ekonomikā

Kopkataloga Id: 000899961
Johansone, Vēsma. Māras zīmē ierakstīti : 
amatniecība un lietišķā māksla Jaunpiebalgas 
novadā (19. līdz 21. gs.) / sastādītāja Vēsma 
Johansone ; vāka dizains: Aivars Jansons, Egils 
Johansons, Vēsma Johansone, Iluta Oša ; tulko-

ja Ineta Balode, Ilona Budule, Gunita Kundrate, Inese Taurī-
te. — [Jaunpiebalga] : [Vēsma Johansone], 2018. — 436 lpp. : 

ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Teksta autori: Vēsma Johan-
sone, Raitis Ābelnieks, Valentīna Dolmane, Sandra Strē-
le. — Bibliogrāfija: 430.-433. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums arī angļu un krievu valodā. — ISBN 978-
9934-19-504-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Piebalgas vēsturi nevar atdalīt no amatniecības vei-
došanās, jāatzīst, ka tieši amatnieki ir tie, kas nesuši Piebalgas vārdu 
Vidzemē, Latvijā un aiz tās robežām, veicinājuši novada atpazīstamību, 
amatniecības uzplaukumu. Izplatītākie amatnieki Jaunpiebalgā bija au-
dēji, galdnieki un namdari, kā arī seglinieki, skroderi un šuvējas. Grā-
mata ir apkopojums par Jaunpiebalgas amatniecības vēsturi un attīstī-
bu, kā arī ieskats mūsdienu profesionālo mākslinieku darbībā.
UDK	 334.712(474.3)
	 745/749(474.3)

338.43 Lauksaimniecības ekonomika.  
Pārtikas ražošanas ekonomika

Kopkataloga Id: 000895334
International Scientific Conference „Economic Science 
for Rural Development” (19 : 2018 : Jelgava, Latvija). 
Bioeconomy ; Finance and Taxes ; Home Economics ; New 
Dimensions in the Development of Society : proceedings 
of the international scientific conference / editor-in-chief 
Anita Auzina ; responsible compilers of the proceedings: 
Gunta Grinberga-Zalite, Simona Zvirgzdina ; Latvia Univer-
sity of Life Sciences and Technologies. Faculty of Econom-
ics and Social Development. — Jelgava : Latvia University 
of Life Sciences and Technologies, 2018. — 1 tiešsaistes 
resurss (442 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, 
tabulas ; 7,37 MB. — (Economic Science for Rural Deve-
lopment, ISSN 2255-9930 ; No 49). — Resursā uzrādīts 
iespiestā izdevuma ISSN 1691-3078. — „The International 
Scientific Conference „Economic Science for Rural Devel-
opment” is organized annually by the Faculty of Economics 
and Social Development of Latvia University of Agriculture. 
Conference held on 9-11 May 2018, Jelgava, Latvia”—Priekš-
vārdā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-48-
294-1 (PDF).

UDK	 338.43(062)
	 63(062)
	 502/504(062)
	 664(062)
	 378(062)

Kopkataloga Id: 000895352
International Scientific Conference „Economic Science 
for Rural Development” (19 : 2018 : Jelgava, Latvija). 
Rural Development and Entrepreneurship ; Production 
and Co-operation in Agriculture : proceedings of the in-
ternational scientific conference / editor-in-chief Anita 
Auzina ; responsible compilers of the proceedings: Gunta 
Grinberga-Zalite, Simona Zvirgzdina ; Latvia University of 
Life Sciences and Technologies. Faculty of Economics and 
Social Development. — Jelgava : Latvia University of Life 
Sciences and Technologies, 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(546 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
9,99 MB. — (Economic Science for Rural Development, 
ISSN 2255-9930 ; No 47). — Resursā uzrādīts iespiestā iz-
devuma ISSN 1691-3078. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
ISBN 978-9984-48-292-7 (PDF).

UDK	 338.43(062)
	 631(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899982
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895367
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899961
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895334
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895352
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34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000900473
Krastiņš, Uldis. Krimināllikuma komentāri : 
pirmā daļa (I-VIII nodaļa) / Uldis Krastiņš, Va-
lentija Liholaja ; Marina Selunska, mākslinie-
ciskais noformējums. — Otrais papildinātais 
izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 

2018. — 335 lpp. : portreti ; 22 cm. — Ziņas par autoriem: 
7.-9. lpp. — Bibliogrāfija: 307.-321. lpp. — ISBN 978-9934-
508-62-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atkārtota Krimināllikuma komentāru izdevuma ne-
pieciešamību noteikušas nozīmīgas izmaiņas gan pašā Krimināllikumā, 
gan citos ar tā piemērošanu saistītajos tiesību aktos. Grozījumi izda-
rīti gan ar 2016. gada 10. marta, gan 2017. gada 22. jūnija, 2017. gada 6. 
augusta un ar 2018. gada 26. aprīļa likumu. Vispārīgajā daļā iekļauta 
arī jauna — VIII-2 nodaļa „Mantas īpašā konfiskācija”. Autori grāmatā 
analizējuši arī tiesu prakses jaunākās nostādnes. Ilustrācijai izmantoti 
jaunākie Augstākās tiesas nolēmumi. Ņemot vērā, ka šajā laikā mainī-
jušās arī dažādas krimināltiesību teorētiskās atziņas, darbā aplūkotas 
jaunākās tendences arī šajā ziņā. Šie likuma komentāri vispirms būs 
nepieciešami tiešajiem Krimināllikuma piemērotājiem: tiesnešiem, iz-
meklētājiem un advokātiem, taču noderīgi tie būs ikvienam juristam, 
tiesību studentam, kā arī jebkuram ieinteresētam lasītājam.
UDK	 343.2/.7(474.3)

Kopkataloga Id: 000898753
Robežu drošība un pārvaldība : iekšējās drošī-
bas un civilās aizsardzības zinātniskais žur-
nāls / Valsts Robežsardzes koledža, Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmija = Border security and 
management : scientific journal of internal se-

curity and civil defence / State Border Guard College ; Re-
zekne Academy of Technologies. — Rēzekne : Valsts robež-
sardzes koledža : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018.

No 2(7), VII [7.] Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference = VII [7th] International and practical con-
ference. — 201 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu va-
lodā, nosaukums paralēli latviešu un angļu valodā.
UDK	 341.222(474.3)
	 327(474.2)(062)

Kopkataloga Id: 000899944
Selected Case-Law of the Constitutional Court 
of the Republic of Latvia: 1996-2017 / foreword: 
Ineta Ziemele ; Constitutional Court of the Re-
public of Latvia. — Riga : Constitutional Court 
of the Republic of Latvia, 2018. — 736 lpp. ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-8756-0-1 (iesiets).

UDK	 347.951(474.3)

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību 
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju interešu 
aizsardzība

Kopkataloga Id: 000900854
Social Work Case Analysis: Global Perspec-
tive : collection of articles about experience on 
case work and social case management of elev-
en countries / complier Marika Lotko ; editori-
al board: Dr.phil. Lolita Vilka, Dr.theol. Olafs 

Brūvers, Anita Ābele, Marika Lotko, Ilvija Razgale ; senior 
editor Aija Lapsa ; editor Jānis Zeimanis ; cover design: 

Modris Brasliņš. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 
2018. — 341 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — 
Ziņas par autoriem: 330.-340. lpp. un autoru rādītājs: 
341. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-
563-28-7 (brošēts).

UDK	 364-78(078.7)

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

Kopkataloga Id: 000900511
Hūbere, Saša. Dziedināšana = Remedies / 
koncepcija, izpēte, dizains un zīmējumi: Saša 
Hūbere un Petri Sāriko ; līdzredaktore Ieva 
Laube ; fotogrāfijas: Petri Sāriko, Ieva Vītola, 
Ieva Laube ; angļu valodas redaktors Bens 

Džonss ; tulkotāja latviešu valodā Sabīne Ozola. — Rīga : 
Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle, 
[2018]. — 205 lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 20 cm. — 
Grāmatā citēti: Juris Kraucis, Agnese Kirmuža, Santa Kir-
muža, Una Smilgaine, Aigars Lielbārdis, Irēna Berga. — 
Bibliogrāfija piezīmēs: 205. lpp. — Tulkots no angļu 
valodas. — ISBN 978-9934-8760-0-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mākslinieku Sašas Hūberes un Petri Sāriko grāmata 
„Dziedināšana = Remedies” veltīta latviešu pirtij kā kolektīvās dzie-
dināšanas metodei. Grāmatas atvēršanas svētki notika pirmās Starp-
tautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA 1) „Viss bija mūžīgs 
līdz pārstāja tāds būt” (2018. gada 2. jūnijs—28. oktobris) ietvaros. Abi 
mākslinieki kopš 2011. gada strādājuši pie projekta, kurā pēta pašpalī-
dzības un ārstnieciskās dziedināšanas metodes dažādos ģeogrāfiskos 
un kultūras kontekstos. „Dziedināšanai” bijušas dažādas izpausmes, 
tostarp performance un video darbi dažādās pasaules vietās: Zviedrijā, 
Jaunzēlandē, Austrālijā, Haiti, Krievijā, Vācijā un Tasmānijā. Izdevums 
apkopo praktizētās dziedināšanas un pašpalīdzības novērojumus un 
dokumentāciju fotogrāfijās, zīmējumos un tekstos. Rūpīgi tapusī grā-
mata ietver tekstuālas liecības un interpretācijas par reāliem un arīd-
zan iedomātiem pirtošanās rituāliem un ar tiem saistītiem dziedināša-
nas paņēmieniem.
UDK	 392(474.3)
	 398.3(=174)
	 613.46(474.3)
	 615.89(474.3)

394 Sabiedriskā dzīve, svētki

Kopkataloga Id: 000900687
Zaļumballes / sagatavoja Signe Pucena, Ieva 
Vītola ; redaktore Rita Treija ; mākslinieks 
Mārtiņš Ratniks. — [Aizpute] : Starpnozaru 
mākslas grupa „Serde”, 2018. — 149, [3] lpp. : 
faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — (Tradīciju 

burtnīca). — ISBN 978-9934-8379-8-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Atmiņu stāsti atklāj izmaiņas zaļumbaļļu tradīcijā — 

no dzīvās mūzikas uz ierakstiem, no šlāgera līdz disko ritmiem, no val-
ša, tango un fokstrota līdz šeika soļiem. Gandrīz nemainīgas ir palikušas 
zaļumbaļļu norises vietas. Jau izsenis tās rīkotas brīvā dabā, skaistās 
vietās — parkos, pilskalnos, pilsdrupās, upes līčos. Zaļumballes bijis 
iecienīts tautas izklaides veids un vietējo ļaužu satikšanās vieta. Lauka 
pētījumos izdevies pierakstīt ne mazums amizantu personīgās piere-
dzes stāstu, kuri piedzīvoti zaļumballēs un nu lasāmi burtnīcā. Tekstā 
saglabātas teicēju un atmiņu autoru valodas īpatnības un dialekti.
UDK	 394.3(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900473
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898753
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899944
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900854
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900511
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900687
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398 Folklora

Kopkataloga Id: 000901032
Auziņa Szentivanyi, Ieva. Dainas : wit and 
wisdom of ancient Latvian poetry / Ieva Auzi-
ņa Szentivanyi ; atdzejojuma redaktore Amelie 
Frank ; redaktore Andra St. Ivanyi ; dizains: 
Zigmunds Lapsa. — Rīga : Mansards, [2018].

Vol. 1. — 235, [1] lpp. ; 18 cm. — Dainas paralēli latviešu 
un angļu valodā ar komentāriem angļu valodā. — ISBN 
978-9934-12-207-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Plaši izplatīts uzskats, ka latviešu dainas nav iespē-
jams atdzejot citās valodās, jo īpaši angliski, taču ik pa laikam kāds mē-
ģina pierādīt pretējo, lai vismaz daļēji iepazīstinātu latviski nelasošos 
ar latviešu folkloras maģisko spēku, poētiku un latvieša unikālo dvēseli. 
„Liela pasaules daļa runā angliski, dainas ir tikpat vērtīgas vai pat vēl 
vērtīgākas nekā Bībele, bet dainas neviens nezina ārpus Latvijas. Tā 
vērtība nedrīkst iet bojā” — vērtē Ieva Auziņa Szentivanyi. Dainu izlase 
Ievas Auziņas Szentivanyi sakārtojumā un interpretācijā (viņa arī ko-
mentāru autore) pirmo reizi tik plašā apjomā piedāvā ieskatu latviešu 
tautas vērtību sistēmā un raksturo senā latvieša dzīves ritumu, nozīmī-
gākos notikumus, arī asprātību un humoru.
UDK	 398.8(=174)

Kopkataloga Id: 000899531
Latviešu tautasdziesmas / sējuma zinātniskā 
vadītāja un ievada autore Baiba Krogze-
me-Mosgorda ; atbildīgā redaktore Elga Mel-
ne ; redaktors Aivars Kļaviņš ; izlokšņu redak-
tore Beatrise Reidzāne ; mākslinieks Dainis 

Rožkalns ; sējuma sastādītāji: Una Smilgaine, Beatrise Rei-
dzāne, Elga Melne, Aivars Kļaviņš, Justīne Jaudzema, Ginta 
Pērle-Sīle, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Arta Krūze, Ilga Vā-
lodze Ābele, Rūta Karlsone ; Latvijas Universitātes Litera-
tūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krā-
tuve. — Rīga : Zinātne, [2018].

11. sējums, Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. 1. 
daļa, Kāzas. — 874, [4] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs un rakstu beigās. — ISBN 
978-9934-549-56-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sējumā iekļauts vairāk nekā 55000 tekstu plašs, līdz 
šim vienkopus nepublicēts kāzu dziesmu materiāls no Latviešu folklo-
ras krātuves arhīva. Tekstu kārtojuma pamatā ir Krišjāņa Barona „Lat-
vju dainās” izmantotais etnogrāfiskais princips, kas uzskatāmi atspo-
guļojas grāmatas beigās pārpublicētajā „Latvju dainu” kāzu dziesmu 
satura rādītājā. Paralēlie tekstu kārtojumi „Latvju dainās” un „Latviešu 
tautasdziesmu” jaunajā sējumā ne tikai sniedz bagātīgu informāciju par 
tautasdziesmu lietojumu un nozīmi senajā zemnieku kāzu rituālā, bet 
arī paver iespējas pētīt kāzu dziesmu tradīcijas attīstību gandrīz simt 
gadu garumā, respektīvi, no pirmajiem tautasdziesmu vākumiem 19. 
gs. otrajā pusē līdz tautasdziesmu pierakstiem 20. gs. beigās. Sējumā 
rodams arī Baibas Krogzemes-Mosgordas komentējošs pārskats par 
latviešu kāzu dziesmām un ieražām, un Ievas Pīgoznes pētījums par 
līgavu galvassegām senajās kāzās. Izdevumu papildina kāzu dziesmu 
leksikas skaidrojošā vārdnīca un kāzu melodiju izlase, kas atrodama 
grāmatas audio pielikumā tiešsaistē.
UDK	 398.83(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000899874
Ansone, Gunta. Dabaszinības 2. 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 ; 24 cm. — Vārdu rādītājs: 96. lpp. — Apstipri-

nājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
2018. gadā. — Atbilstoši Z. Jonušaites izstrādātajam meto-
diskajam līdzeklim „Dabaszinības 2. klasei: skolotāja grā-
mata” kopā ar mācību grāmatu saskaņoti izmantojamas 
atbilstošās darba lapas un digitālie materiāli. — ISBN 978-
9984-11-557-3 (iesiets).

UDK	 5(075.2)

Kopkataloga Id: 000899749
Pasaules latviešu zinātnieku kongress (4 : 
2018 : Rīga, Latvija). IV [4.] Pasaules latviešu 
zinātnieku kongress = IV [4th] World Congress 
of Latvian Scientists / krājuma sastādītājs Ar-
vīds Barševskis. — Daugavpils : Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018. 
Dabaszinātņu sekcija : tēzes = Natural Sciences Sec-

tion : abstracts. — 36 lpp. ; 21 cm. — Teksts paralēli lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-847-2 (bro-
šēts).
UDK	 5(062)

51 Matemātika

Kopkataloga Id: 000899969
Математика. Дифференциальные уравне-
ния : научные труды / redakcijas kolēģija: A. 
Lepins (atbildīgais redaktors), J. Klokovs ; Lat-
vijas Universitātes Matemātikas un informāti-
kas institūts. — Rīga : Latvijas Universitātes 

Matemātikas un informātikas institūts, 2017. — 89 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — (Zinātniskie raksti / Latvijas Univer-
sitātes Matemātikas un Informātikas Institūts = Научные 
труды / Институт Математики и Информатики Лат-
вийского Университета, ISSN 1691-8134 ; 17. sējums). — 
„LU MII”—Uz vāka. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
krievu un angļu valodā, anotācijas angļu, latviešu un krievu 
valodā.

UDK	 517.9(082)

59 Zooloģija

Kopkataloga Id: 000900177
Bunkšs, Imants. Kur tu skriesi, vanadziņi : vis-
tu vanags Rīgā / Imants Bunkšs, teksts, di-
zains. — [Rīga] : Imants Bunkšs, 2018. — 
63 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 
978-9934-19-587-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viena no Rīgas pilsētas vistu vanagu ligzdām atras-
ta rūpnieciskajā zonā papelē, kur 2017. gadā tiešraidē tika nodrošināts 
labs ligzdas skatījums, attēla un skaņas kvalitāte. Kameras ļauj tuvāk ie-
lūkoties putnu dzīves norisēs un izzināt dzīvnieku izturēšanās nianses. 
Tas rosina sabiedrības interesi par putnu ligzdošanu un veicina labāku 
izpratni.
UDK	 598.279.23(02.053.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000900938
Bērtule, Dace. Bērnu ar cerebrālo trieku ģi-
meņu vajadzības un tās ietekmējošie faktori : 
promocijas darba kopsavilkums medicīnas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitā-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000901032
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899531
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899874
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899749
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899969
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900177
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900938
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te — fizikālā un rehabilitācijas medicīna / Dace Bērtule ; 
darba zinātniskā vadītāja Dr.med. Anita Vētra ; oficiālie re-
cenzenti: Dr.med. Jānis Vētra, Dr.med. Valdis Folkmanis, 
Katrina Bannigan ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
[Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 79 lpp. : ilustrācija, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 71.-75. lpp.

UDK	 616.831-00-053.2(043)

Kopkataloga Id: 000900935
Bērtule, Dace. Bērnu ar cerebrālo trieku ģi-
meņu vajadzības un tās ietekmējošie faktori : 
promocijas darbs medicīnas doktora zinātnis-
kā grāda iegūšanai, specialitāte — fizikālā un 
rehabilitācijas medicīna / Dace Bērtule ; darba 

zinātniskā vadītāja Dr.med. Anita Vētra ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 
112 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 86.-
96. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 616.831-00-053.2(043)

Kopkataloga Id: 000900942
Bērtule, Dace. Needs of Families with Children 
with Cerebral Palsy and Factors Affecting The-
se Needs : summary of the doctoral thesis for 
obtaining the degree of a Doctor of Medicine, 
speciality — physical and rehabilitation medi-

cine / Dace Bērtule ; scientific supervisor Dr.med. Anita 
Vētra ; official reviewers: Dr.med. Jānis Vētra, Dr.med. Val-
dis Folkmanis, Katrina Bannigan ; Rīgas Stradiņa universi-
tāte. — Riga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 73 lpp. : 
ilustrācija, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 67.-71. lpp.

UDK	 616.831-00-053.2(043)

Kopkataloga Id: 000900122
Vikss, Džo. Slaids 15 minūtēs : 15 minūtēs pa-
gatavojamas maltītes un vingrojumi slaiduma 
un veselības saglabāšanai / Džo Vikss ; no an-
gļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redakto-
re Zane Seņkova. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 220 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Rādītājs: 218.-
220. lpp. — Oriģinālnosaukums: Lean in 15. — ISBN 978-
9934-0-7443-1 (iesiets).

UDK	 613.2(083.12)
	 613.71
	 641.561(083.12)

620 Materiālu pārbaudes. Rūpnieciskas nozīmes 
materiāli. Spēkstacijas. Enerģētikas ekonomika

Kopkataloga Id: 000901400
Lauka, Dace. Atjaunojamo energoresursu ilgt-
spējas analīze : promocijas darba kopsavil-
kums / Dace Lauka ; zinātniskā vadītāja Dr.ha-
bil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; oficiālie 
recenzenti: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.geogr. 

Oskars Purmalis, Dr. Erik O. Ahlgren ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides 
aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Iz-
devniecība, 2018. — 40 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shē-
mas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-22-112-5 (brošēts).

UDK	 620.92(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000901395
Lauka, Dace. Sustainability Analysis of Re-
newable Energy Sources : doctoral thesis / 
Dace Lauka ; scientific supervisor Dr.habil.
sc.ing. Dagnija Blumberga ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Power and Electrical Engi-

neering. Institute of Energy Systems and Environment. — 
Riga : RTU Press, 2018. — 146 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 62.-64. lpp. un 
pievienoto rakstu beigās. — Teksts angļu valodā, anotācija 
arī latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  Promocijas darbs veidots kā publikāciju kopa, kur 
apvienoti daļa no doktorantūras laikā rakstītajiem ziņojumiem. Darba 
pamatā ir 10 tematiski vienotas zinātniskās publikācijas, kas publicētas 
zinātniskajos žurnālos un pieejamas zinātniskās informācijas krātuvēs, 
kā arī ietvertas starptautiski atzītās datubāzēs.
UDK	 620.92(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000901399
Lauka, Dace. Sustainability Analysis of Re-
newable Energy Sources : summary of the doc-
toral thesis / Dace Lauka ; scientific supervisor 
Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; official re-
viewers: Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Dr.geogr. Os-

kars Purmalis, Dr. Erik O. Ahlgren ; Riga Technical Universi-
ty. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of 
Energy Systems and Environment. — Rīga : RTU Press, 
2018. — 40 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-22-110-1 (brošēts).

UDK	 620.92(474.3)(043)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Kopkataloga Id: 000900626
Плотников, Г.К. Основы ихтиологии : сбор-
ник классических методов ихтиологиче-
ских исследований для использования в 
аквакультуре = Ihtioloģijas pamati : ihtiolo-
ģisko pētījumu klasisko metožu krājums iz-

mantošanai akvakultūrā / Г.К. Плотников, Т.Ю. Пескова, 
А. Шкуте, А. Пупиня, М. Пупиньш ; рецензенты: Jana 
Paidere, Andris Ceirans ; Daugavpils Universitāte. — Dau-
gavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 
„Saule”, 2018. — 252 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Zi-
ņas par autoriem uz 4. vāka. — Izdevumā Aijas Pupiņas 
(1965-2017) īsa biogrāfija un bibliogrāfija: 241.-252. lpp. — 
Bibliogrāfija: 204.-209. lpp. — Teksts pārsvarā krievu valo-
dā. — ISBN 978-9984-14-839-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Kubaņas valsts 
universitāti (Krasnodara) izdevusi jau otro kolektīvo monogrāfiju par 
hidrobioloģijas izpēti, ihtioloģiju un akvakultūru. Akvakultūra ir mo-
derna zinātne, kas ļauj zivis ne tikai ķert jūrā, bet audzēt arī pašiem 
un samazināt iespaidu uz dabu. Akvakultūra ir zivsaimniecības nozare, 
kas nodarbojas ar ūdens augu vai dzīvnieku pavairošanu un audzēšanu. 
Tās vispārējais mērķis ir ražot vairāk ūdens organismu vai nu laišanai 
savvaļā, vai arī lietošanai pārtikā. Lai sasniegtu šo mērķi, biologi novēr-
tē ūdens dzīvnieku un augu ekoloģiju, fizioloģiju, ģenētiku un apgūst 
akvakultūras tehnoloģijas.
UDK	 639.31(474.3)(082)
	 597.2/.5(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900935
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900122
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000901400
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000901395
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000901399
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900626
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000899771
100 Latvijas mākslā = 100 in Latvian Art : 
izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrā no 2018. gada 6. jūlija līdz 9. septem-
brim : katalogs / izstādes kurators un ieva-
da autors Māris Čačka ; redaktori: Valen-

tīns Petjko, Zane Melāne ; foto: Baiba Priedīte, Valentīns 
Petjko, darbu autori ; dizains: Pāvels Terentjevs ; tulkojums 
angļu valodā: Inga Gedžūne. — Daugavpils : Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centrs, [2018]. — 1 sējums (nenumu-
rētas lpp.) : ilustrācijas ; 20×20 cm. — Mākslinieki: Laima 
Steika, Aiva Žūriņa, Aleksandra Šļahova, Ingūna Liepa, Agra 
Ritiņa, Džemma Skulme, Andris Ungurs, Zigurds Poļikovs, 
Ieva Lapiņa-Strazdīte, Osvalds Zvejsalnieks, Guna Millerso-
ne, Edmunds Tamovičs, Ieva Spalviņa, Ineta Ķergalve, Ingu-
na Krolle Irbe, Madara Gulbis, Alvīne Bautra, Uldis Čamans, 
Signe Vanadziņa, Kristaps Zariņš, Kristaps Ģelzis, Agnese 
Apsīte, Aldis Dobenbergs, Jānis Spalviņš, Agris Sārs, Ed-
vards Grūbe, Antra Ivdra, Eduards Mihelovičs, Ilze Griezā-
ne, Māris Upzars, Madara Lazdiņa, Sigita Daugule, Vija Cel-
miņa, Inga Jurova, Maija Tabaka, Andra Kurzemniece, Laine 
Kainaize, Silva Linarte, Erika Kumerova, Ilgvars Zalāns, 
Ineta Freidenfelde, Kalvis Zālītis, Ilze Smildziņa, Eva Rot-
čenkova, Liena Bondare, Silvija Brigita Meškone, Ansis But-
nors, Vineta Kaulača, Sandra Strēle, Agnese Kurzemniece, 
Taya Bell, Kaspars Zariņš, Vija Zariņa, Andris Biezbārdis, 
Kristīne Guršpone, Anete Kalniņa, Rasa Jansone, Vija Stu-
pāne, Jānis Andris Osis, Anita Meldere, Agnija Ģērmane, 
Vēsma Ušpele, Līvija Brigita Pavlovska, Vika Štrauha, Irina 
Ošleja, Dita Lūse, Jānis Murovskis, Inese Lieckalniņa, Ieva 
Nagliņa, Anatolijs Zelčs, Andrejs Mihailovs, Gunārs Krollis, 
Kate Seržāne, Haralds Jegodzienskis, Sandra Krastiņa, Jus-
tīne Lūce, Una Gura, Eleonora Pastare, Baiba Dzenīte, 
Kaspars Geiduks, Lilija Zeiļa, Sanri, Marta Ģibiete, Linda 
Kozule, Lība Ločmele, Elīna Titāne, Inita Reimandova, Ine-
se Līne, Izabella Krolle, Māris Grosbahs, Pēteris Sidars, Ilo-
na Šauša, Aivars Ušpelis, Ieva Prāne, Ingrīda Rutka, Annele 
Slišāne, Anda Munkevica, Olga Fišere, Ruta Bogustova, Ive-
ta Laure, Ingūna Levša, Inga Vasiļjeva, Rolands Krutovs, 
Dainis Gudovskis, Modris Svilāns, Jūlija Jeresjko, Rihards 
Vītols. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-535-65-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Starptautiski žūrēto Latvijas mākslinieku konkur-
sa izstādi „100 Latvijas mākslā” rīko Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs sadarbībā ar Mākslu pedagogu apvienību. Šāda veida pasākums 
Latvijā notiek pirmo reizi, aicinot māksliniekus, neatkarīgi no savas 
mākslas prakses, iesaistīties konkursā un piedalīties izstādē, veidojot 
pilnvērtīgu šīsdienas mākslas parādi. Izstāde iecerēta kā vizuāls stāsts 
bez robežām un bez ierobežojuma par notiekošo šodienas mākslas tel-
pā, ļaujot sastapties Latvijas mākslinieku paaudzēm vienkopus.
UDK	 7.038(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000900546
Kessels, Erik. Human Zoo : Zoological Collec-
tion of the Museum of the University of Latvia, 
Riga / Erik Kessels ; installation photographs: 
Andrejs Strokins. — Riga : [Rīgas Starptautis-
kā laikmetīgās mākslas Biennāle], 2018. — 60 

nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19×14 cm. — Human Zoo is 
an Installation by Erik Kessels for Riga International Bien-

nial of Contemporary Art 2018. — ISBN 978-9934-8760-4-2 
(brošēts).

UDK	 7.038.55(083.824)

Kopkataloga Id: 000899766
Šļahova, Aleksandra. Aleksandra Šļaho-
va. Ūdens un krāsas = Aleksandra Šļahova. 
Water and colour = Александра Шляхова. 
Вода и цвет : izstāde Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrā no 2018. gada 25. 

maija līdz 24. jūnijam / izstādes kurators Māris Čačka ; re-
daktors Valentīns Petjko ; teksts: Māris Čačka, Mihašs Ci-
buļskis ; foto: Baiba Priedīte ; dizains: Elīna Locika ; tulko-
jums: Inga Gedžūne. — Daugavpils : Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrs, 2018. — 31 nenumurēta lpp. : ilustrā-
cijas, 20×20 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-535-64-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pavasara ūdeņu spēks, dziļums un straujums ir rak-
sturlielumi, ar kuriem saistās Aleksandras Šļahovas akvareļglezniecība. 
Bālie un piesātinātie krāsu toņi duāli, kontrastaini un tieši visskaidrāk 
nodod mākslinieces ieceri skatītājam. Skatītājs aplūko un saprot, tā top 
stāsts, saruna, krāsai ar ūdeni satiekoties, kas uz papīra veido vēstuli 
par sajusto, piedzīvoto, uzkrāto un mums doto. Māksliniece darbā ar 
ūdeni un krāsu jūtas visatbrīvotāk, ļaujot sajūtu straumēm izplūst ma-
zākos un lielākos akvareļu laukos, tīrumos, druvās, pļavās, redzētos un 
iedomu okeānos, plašumos, dabas spēkā, kas nav apstādināms.
UDK	 7.071.1(474.346.1)(083.824)
	 75.021.32(474.346.1)(083.824)

Kopkataloga Id: 000900072
Tillers, Imants. Imants Tillers. Ceļojums uz 
nekurieni : Latvijas Nacionālais mākslas mu-
zejs, 07.07.-30.09.2018 / Imants Tillers. — 
[Rīga] : [Latvijas Nacionālais mākslas muzejs], 
[2018]. — 20 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

A n o t ā c i j a :  Imanta Tillera daiļradē izmantoti daudzu pasaules 
mākslinieku, filozofu, rakstnieku un dzejnieku darbi. Mākslā to sauc 
par apropriāciju. Lai palīdzētu orientēties ar kultūras mantojuma ci-
tātiem piesātinātajos darbos, šajā ceļvedī uzzināsiet par saistību ar 
daudzām Imanta Tillera citētajām pasaules mākslinieku garamantām.
UDK	 7.071.1(=174)(94)(083.824)

Kopkataloga Id: 000899682
Tillers, Imants. Imants Tillers. Ceļojums uz 
nekurieni / raksti: Imants Tillers, Mark Led-
bury, Graham Coulter-Smith, Ian McLean, Eli-
ta Ansone ; redaktori: Elita Ansone, Marni 
Williams ; tulkotāji: Terēze Svilane, Ieva Le-

šinska-Geibere, Valts Miķelsons ; dizains: Irēna Ansava = 
Imants Tillers. Journey to Nowhere / essays: Imants Til-
lers, Mark Ledbury, Graham Coulter-Smith, Ian McLean, 
Elita Ansone ; editors: Elita Ansone, Marni Williams ; 
translators: Terēze Svilane, Ieva Lešinska-Geibere, Valts 
Miķelsons ; design: Irēna Ansava. — Rīga : Latvijas Nacio-
nālais mākslas muzejs ; Sidneja : Sidnejas Universitātes 
Pauera izdevniecība, 2018. — 295 lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas ; 26 cm. — Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, izstāde 
2018. gada 6. jūlijs — 30. septembris. — Ziņas par autoru: 
273.-285. lpp., nozīmīgākās izstādes, monogrāfijas un ko-
lekcijas: 286.-292. lpp. un ziņas par rakstu autoriem: 294.-
295. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-538-22-3 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Izcilajam māksliniekam Imantam Tilleram, kura kar-
jera ietver vairāk kā četras desmitgades ražīgas radošās darbības, šis 
„ceļojums uz nekurieni” ir nevis atgriešanās mājās vai aizbraukšana, 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899771
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900546
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899766
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900072
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899682
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bet gan auglīga un domas rosinoša pasauļu satikšanās. Tillers ir Otrā 
pasaules karā emigrējušu latviešu bērns, dzimis Sidnejā, kur viņš vis-
pirms runāja latviski un tikai pēc tam angliski, ilgi izjuta tālas kultūras 
vilkmi. Emigrācija, diaspora un sarežģīta kultūru vijuma apziņa iezīmē-
jās visā viņa daiļradē. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sadarbībā ar 
Sidnejas Universitātes izdevniecību „Power Publications” ir sagatavojis 
bilingvālu izdevumu, kurā ietverts pilnīgs izstādes darbu katalogs un 
mākslinieka biogrāfijas svarīgākās lappuses. Elitas Ansones, Greiama 
Koultera-Smita, Marka Ledberija, Īana Maklīna un paša Tillera raksti 
stāsta par mākslinieka daiļradi, apskatot viņa nozīmīgākos ceļoju-
mus — gan ģeogrāfiskā, gan sadarbības, gan filozofiskā izpratnē. Šķēr-
sojot milzīgas fiziskas, metafiziskas un mitopoētiskas teritorijas, tekstu 
autori nokļūst Karostā, Papunjā, Kūmā un pa ceļam arī daudzos citos 
attālos mākslas vēstures krastos. No šīs sarežģītās odisejas veidojas 
unikāls un radošs skatījums, kāds piemīt vizuālam filozofam, kurš redz 
sevi kā autsaideru dzimtajā pilsētā un viesi savā tēvzemē.
UDK	 7.071.1(=174)(94)(083.824)

Kopkataloga Id: 000900071
Tillers, Imants. Imants Tillers. Journey to 
Nowhere : Latvian National Museum of Art, 
07.07.-30.09.2018 / Imants Tillers. — [Riga] : 
[Latvian National Museum of Art], [2018]. — 
20 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

UDK	 7.071.1(=174)(94)(083.824)

72 Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000900113
Krastiņš, Jānis. Rīgas jūgendstila ēkas : ceļve-
dis pa jūgendstila metropoles arhitektūru = 
Art Nouveau Buildings in Riga : a guide to Art 
Nouveau metropolis / Jānis Krastiņš ; fotogrā-
fijas: Jānis Krastiņš, Gints Šteins, Vilnis Zil-

berts, Indriķis Stūrmanis ; tulkoja Margita Gailītis, Vija 
Kostoff, Inta Liepiņa. — Ceturtais pārveidotais un paplaši-
nātais izdevums. — Rīga : ADD Projekts, 2018. — 479, 
[1] lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni ; 25 cm. — Celtņu rādītājs: 
456.-461. lpp. un personu rādītājs ar īsām biogrāfijām: 
462.-[480.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, 
tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-8318-4-3 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Jūgendstils un tā ēkas uzrunā ikvienu. Namu kopska-
ti, tēlu un detaļu romantika ir ievērojams mākslas darbs, kuru apbrīno 
visā pasaulē. Rīga ir viena no jūgendstila arhitektūras metropolēm, 
kuras vēsturiskais centrs ierakstīts UNESCO Pasaules kultūras man-
tojuma sarakstā. Apjomīgā pētījuma autors ir habilitētais arhitektūras 
zinātņu doktors, akadēmiķis Jānis Krastiņš — starptautiski atzīts jū-
gendstila pētnieks, kas publicējis neskaitāmus rakstus un grāmatas par 
jūgendstila arhitektūru.
UDK	 72.035.93(474.362.2)(036)

73 Tēlniecība

Kopkataloga Id: 000899768
Izstāde „Latvijas laikmetīgā keramika” 
(2018 : Rīga, Latvija). Latvijas laikmetīgā 
keramika = Latvian Contemporary Cera-
mics : izstāde viesnīcā Pullman Riga Old 
Town no 2018. gada 20. jūnija līdz 6. augus-

tam : izstādes katalogs / redaktors, teksta autors Valentīns 
Petjko ; foto: Baiba Priedīte, Valts Kleins, Aivis Misjuns, Ine-
se Kalniņa, Gvido Kajons ; dizains: Sanri ; tulkotāja Inga Ge-
džūne. — Daugavpils : Latvijas Laikmetīgās keramikas 
centrs : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2018. — 
35 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20×20 cm. — Mākslinie-

ki: Aija Liskupa, Ainārs Rimicāns, Anris [!] Vēzis, Dace Grīn-
berga, Dainis Lesiņš, Eleonora Pastare, Elīna Titāne, Elita 
Taube, Ilona Romule, Ilze Emse-Grīnberga, Inese Brants, 
Inese Līne, Ineta Greiža, Izabella Krolle, Jānis Leimanis, Je-
vgēnija Loginova, Jolanta un Valdis Dundenieki, Juta Rindi-
na, Kaspars Geiduks, Kornēlija Ozoliņa, Krista Ķipure, Līga 
Skariņa, Lilija Zeiļa, Olga Melehina, Rūdis Pētersons (Del 
Rudèn), Sanita Ābelīte, Silvija Šmidkena, Skaidrīte Ci-
hovska, Staņislavs Viļums, Una Gura, Valda Podkalne, Viola 
Anna Bīriņa, Violeta Jātniece, Žanete Žvīgure. — Teksts pa-
ralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-66-6 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izstādē, kas notiek 2. starptautiskās keramikas bien-
nāles ietvaros, apkopoti 35 Latvijas autoru darbi. Tie ir dažādu paau-
džu profesionāli mākslinieki, kam keramika ir dzīves aicinājums un kas 
izvēlējušies šo sarežģīto un tai pašā laikā aizraujošo mākslas mediju, 
lai taustāmās trīsdimensiju formās un apveidos projicētu savu iekšējo 
sajūtu un domu pasauli. Izstāde notiek Latvijas valsts simtgades prog-
rammas ietvaros, lai popularizētu un attīstītu laikmetīgās keramikas 
nozari.
UDK	 738(474.3)(083.824)

741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Kopkataloga Id: 000899931
Vingrini rociņu! : 3-4 gadi / Rimgailes Bal-
sienes vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 32 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 21×29 cm + flomasters ar sūklīti 

plastikāta ietverē. — Oriģinālnosaukums: Rankos lavinimo 
užduotys. — ISBN 978-9934-0-7574-2 (brošēts).

UDK	 741(076.5)(02.053.2)

75 Glezniecība

Kopkataloga Id: 000899821
Tabaka, Maija. Maija Nora Tabaka / Maija 
Tabaka ; sastādītāja un teksta autore Anda 
Treija ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; fo-
togrāfi: Renārs Derrings, Normunds Bras-
liņš, Māra Brašmane, Uldis Briedis, Jānis Pi-

pars, Aivars Āķis, Atis Kļaviņš, Ints Lūsis, Astrīda Meirāne, 
Kristīne Madjāre, Andris Kozlovskis, Jānis Kreicbergs, 
Ivans Samardžijevs ; literārās redaktores: Māra Ņikitina, 
Mārīte Gulbe ; tulkotāja angļu valodā Maija Oginta ; biblio-
grāfiju sastādīja Dace Gasiņa un Aivija Everte. — Rīga : Ga-
lerija „Daugava”, 2018. — 335 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
33 cm. — Izmantoti arī Maijas Tabakas personīgā arhīva 
fotomateriāli. — Ziņas par mākslinieci: 312.-313. lpp. — Bib-
liogrāfija: 314.-322. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā, paraksti zem 
attēliem paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-8342-6-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Maijai Tabakai allaž ir veltīti krāšņi epiteti un salīdzi-
nājumi, dēvējot viņu par „komētu”, „paradīzes putnu”, „padomju grā-
fieni”, un tas nebūt nav pārspīlēts. Kur slēpjas gleznotājas fenomens? 
Uz šo jautājumu precīzas atbildes nav, iespējams — tur summējas vai-
rāki iemesli. Viens no tiem — latvieši mīl savu mākslu un savus māks-
liniekus, un tad jāsecina, ka pēc simts grādu skalas Maiju Tabaku mīl 
viskarstāk. Bet kāpēc mīl? Dzīve esot pelēka, bet Maijas Tabakas glez-
niecība ir mūžīgie svētki, skaisti un neparasti, kuros dejo, spēlē, lido, 
un viss notiek kā dzīvē un reizē kā pasakā. Apjomīgais Maijas Tabakas 
glezniecības albums ietver 264 darbu reprodukcijas.
UDK	 75.071.1(474.3)(084)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900071
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900113
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899768
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899931
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899821
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76 Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Kopkataloga Id: 000899773
Starptautiskais Latgales grafikas sim-
pozijs (6 : 2017 : Daugavpils, Latvija). VI 
[6.] starptautiskais Latgales grafikas sim-
pozijs : 2017. gada 16.-27. oktobris, Daugav-
pils, Latvija : simpozija katalogs = The 6th 

International Latgale Graphic Art Symposium : October 16-
27, 2017, Daugavpils, Latvia : symposium catalogue / kura-
tors Māris Čačka ; redaktors Valentīns Petjko ; foto: Baiba 
Priedīte ; dizains: Elīna Locika ; tulkojums: Inga Gedžū-
ne. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 
2017. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20×20 cm. — 
Mākslinieki: Justīne Lūce, Ausma Šmite u.c. — Ziņas par 
māksliniekiem: [28.]-[31.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā, uz vāka nosaukums tikai latviešu valodā, bet 
titullapā — tikai angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-63-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  6. Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs Dau-
gavpilī pulcēja 10 māksliniekus — no Dānijas, Krievijas, Latvijas, Lie-
tuvas, Rumānijas, Šveices, Vācijas un Zviedrijas. Simpozijs popularizē 
grafikas medija nozīmi reģionā un valstī, motivē Latvijas grafiķu rado-
šos centienus līdzās starptautiski atzītiem un pazīstamiem pasaules 
grafikas māksliniekiem.
UDK	 76.038(083.824)

78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000899711
Davidova, Jeļena. 6-8 gadus vecu bērnu balss 
aparāta un muzikālās dzirdes koordinācijas 
veidošanās un attīstība dziedāšanas apguves 
procesā / Jeļena Davidova, Gaļina Zavadska, 
Ming-Jen Čuang, Asta Rauduvaite ; recenzenti: 

Dr.phil. Mara Menezes, Dr.art. Leonidas Melnikas ; redakto-
res: Dr.psych. Irēna Kokina, Dr.paed. Broņislava Kalniņa. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais ap-
gāds „Saule”, 2017. — 153, [4] lpp. : notis, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 142.-153. lpp. — ISBN 978-9984-14-
828-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī pētījuma mērķis bija izpētīt 6-8 gadīgu bērnu 
dziedāšanas apguves īpatnības, noteikt šā vecuma bērnu dziedāšanas 
vērtēšanas kritērijus, izstrādāt un eksperimentāli pārbaudīt mācību 
stratēģijas 6-8 gadus vecu bērnu muzikālās dzirdes un vokālā aparāta 
koordinācijas attīstībai dziedāšanas laikā Latvijā, Lietuvā un Taivānā.
UDK	 78:373
	 781.1
	 784.9

Kopkataloga Id: 000899754
International Scientific Conference „Music 
Science Today: the Permanent and the 
Changeable” (13 : 2018 : Daugavpils, Latvi-
ja). Music Science Today: the Permanent and 
the Changeable : abstracts of the 13th Interna-

tional Scientific conference = Mūzikas zinātne šodien: pa-
stāvīgais un mainīgais : 13. starptautiskās zinātniskās kon-
ferences tēzes / editor-in-chief Dr.art. Evalds Daugulis ; 
English language editor Dr.phil. Ilze Oļehnoviča ; Daugav-
pils University, Vytautas Magnus University, Lithuanian 
Academy of Music and Theatre, Institute of Music of Uni-
versity of Silesia in Katowice, Belarus State Academy of 
Music. — Daugavpils : Daugavpils University Academic 
Press „Saule”, 2018. — 47 lpp. ; 21 cm. — (Mūzikas zinātne 

šodien: pastāvīgais un mainīgais, ISSN 1691-6034 ; 13). — 
Teksts angļu valodā, nosaukums titullapā arī latviešu valo-
dā. — ISBN 978-9984-14-843-4 (brošēts).

UDK	 781(062)

Kopkataloga Id: 000899972
Music Science Today: the Permanent and the 
Changeable : scientific papers = Mūzikas zināt-
ne šodien: pastāvīgais un mainīgais : zinātnis-
ko rakstu krājums / editor-in-chief Dr.art. 
Ēvalds Daugulis ; associate editor Dr.art. Baiba 

Jaunslaviete ; English language editor Dr.phil. Ilze Oļehno-
viča ; layout designer: Marina Stočka ; Daugavpils Univer-
sity, Vytautas Magnus University, Lithuanian Academy of 
Music and Theatre. — Daugavpils : Daugavpils University 
Academic Press „Saule”, 2018.

No 2 (10). — 181 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, notis, 
tabulas ; 30 cm. — (Music Science Today: the Permanent 
and the Changeable, ISSN 2501-0344 ; 2 (10)). — Līdz 
2017. gadam rakstu krājums „Mūzikas zinātne šodien: 
pastāvīgais un mainīgais” tika publicēts ar ISSN 1691-
6034. No 2017. gada krājums „Music Science Today: the 
Permanent and the Changeable” tiek izdots ar ISSN 2501-
0344. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts angļu valodā, nosaukums titullapā arī lat-
viešu valodā. — ISBN 978-9984-14-842-7 (brošēts).
UDK	 78.01

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000899893
Stāraste, Margarita. Pasaku ābece / teksta 
un ilustrāciju autore Margarita Stāraste. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 68 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 18×23 cm. — ISBN 
978-9934-0-7803-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Margarita Stāraste ir viena no vispazīstamākajām 
latviešu bērnu pasaku autorēm un ilustratorēm. „Pasaku ābece” ir ļoti 
iemīļota pasaku grāmata daudziem bērniem gan košo ilustrāciju dēļ, 
gan arī aizraujošo un mīļo stāstu dēļ.
UDK	 811.174’351(02.053.2)
	 821.174-93-343

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000900848
Delanijs, JP. Ticiet man : romāns / JP Delanijs ; 
no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Vel-
de. — Rīga : Kontinents, [2018]. — 378 lpp. ; 
21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālno-

saukums: Believe Me. — ISBN 978-9984-35-915-1 (iesiets).
UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000900144
Hiltone, L.S. Domina : romāns / L.S. Hiltone ; 
no angļu valodas tulkojusi Anna Zābere. — 
[Rīga] : Kompliments 18+, [2018]. — 335, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Domi-
na. — ISBN 978-9934-0-7734-0 (iesiets).

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899773
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899711
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899754
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899972
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899893
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900848
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900144
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A n o t ā c i j a :  Romāns „Domina” turpina šķetināt apbrīnojamās 
Džūditas Rešlijas piedzīvojumus mākslas un glamūra pasaulē, ko iepa-
zinām jau romānā „Maestra”. Nobeigums sekos trešajā grāmatā.
UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000900516
Lūiss, Klaivs Steiplzs. Lauva, Ragana un drēbju 
skapis / Klaivs Steiplzs Lūiss ; no angļu valodas 
tulkojusi Ingrīda Lāce ; [ilustrācijas]: Pauline 
Baynes. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 159, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Nārnijas hroni-

kas / K.S. Lūiss ; 2). — „Grāmata sagatavota pēc 2005. gada 
izdevuma”—Titullapas otrā pusē. — Oriģinālnosaukums: 
The Lion, the Witch and the Wardrobe. — ISBN 978-9934-
0-6912-3 (iesiets).

UDK	 821.111-93-34

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000899891
Čainani, Somans. Pasaule bez prinčiem : fantā-
zijas romāns jauniešiem / Somans Čainani ; Ja-
kopo Bruno ilustrācijas ; no angļu valodas tul-
kojusi Lilija Berzinska ; redaktors Aldis 
Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 

512 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Labā un Ļaunā skola / So-
mans Čainani ; 2). — Oriģinālnosaukums: A World without 
Princes. — ISBN 978-9934-0-7583-4 (iesiets).

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

Kopkataloga Id: 000900069
Konelijs, Maikls. Farmaceits. Divi patiesības 
veidi : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valo-
das tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs 
 Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kon-
tinents, [2018]. — 425 lpp. ; 21 cm. — Oriģināl-

nosaukums: The Two Kinds of Truth. — ISBN 978-9984-35-
911-3 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000900520
Pīrss, Linkolns. Lielais Neits uz veiksmes viļ-
ņa / Linkolns Pīrss ; no angļu valodas tulkojusi 
Marika Taube ; redaktore Daina Grūbe. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 220 lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — (Lielais Neits / Linkolns 

Pīrss ; 6). — Oriģinālnosaukums: Big Nate in the Zone. — 
ISBN 978-9934-0-7377-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-341

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 000900118
Dennis, C.J. Grandad’s Favourite Poems : C.J. 
Dennis collection / created by Inguna Liepina, 
Ivars Kalns ; illustrated and designed by Grieta 
Baula ; layout design by Arturs Puceks. — [Gar-
kalne] : [Ivars Kalns], [2018]. — 36 lpp. : ilus-

trācijas ; 25 cm + 1 CD. — Audio version: read by Ivars 
Kalns ; music by Silvestrs Zemgals ; triantiwontigongolope 
accompanied by Valters Osis. — ISBN 978-9934-19-536-5 
(iesiets).

UDK	 821.111(94)-93-1
	 821.111(94)-93-1(086.76)

821.133.1 Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000900862
Onodibio, Kristofs. Ticēt brīnumainajam : ro-
māns / Kristofs Onodibio ; no franču valodas 
tulkojusi Vineta Berga ; Arņa Kilbloka vāka di-
zains ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 222, [2] lpp. : ilustrāci-

jas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [224.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Croire au merveilleux. — ISBN 978-9934-0-7732-6 
(iesiets).

UDK	 821.133.1-31

821.172 Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000900522
Žutaute, Lina. Kika Mika un Zobu fejas bal-
le / Lina Žutaute ; no lietuviešu valodas tul-
kojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pit-
kevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 36 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 

22×22 cm. — Priekštitullapā nosaukumā „Kornēlija un 
Zobu fejas balle” vārds „Kornēlija” pārsvītrots un labots uz 
Kika Mika. — Oriģinālnosaukums: Kakė Makė ir Dantukų 
fėjos puota. — ISBN 978-9934-0-7333-5 (iesiets).

UDK	 821.172-93-32

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000900213
Kalniņš, Daumants. Mani laika meti : veltī-
jums maniem mazbērniem Lūkasam, Katrī-
nai, Annai un Luīzei / Daumants Kalniņš ; re-
daktors un mākslinieciskais noformētājs 
Gunārs Vīķelis. — [Cēsis] : Seno rotu kalve, 

2018. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Viktora 
Līvzemnieka dzejolis „Nepietiek”, 85. lpp. — Uz vāka Gunā-
ra Janaiša fotogrāfija. — Personu rādītājs: 138.-143. lpp. — 
ISBN 978-9934-19-543-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rotkaļa, Cēsu Seno rotu kalves meistara Daumanta 
Kalniņa grāmatai caurvijas vairāku Kalniņu paaudžu mūži. Autors mē-
ģinājis izcelt tās šķautnes, kas parāda mērķtiecīgu ikdienas darbu, kas 
visnotaļ vērsts uz latviskās identitātes saglabāšanu nākamajām paau-
dzēm. Izrādās, ka pat kari un okupācija nespēja nomākt tautas garīgā 
spēka saglabāšanas kustību, kas beidzot noveda līdz Atmodai un Valsts 
neatkarības atjaunošanai.
UDK	 821.174-94
	 739.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 000900976
Kolmanis, Arvis. Balāde par latviešu zemnie-
ku, Grēns un citas versijas / Arvis Kolmanis ; 
redaktore Dace Sparāne ; Jāņa Esīša vāka di-
zains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. — 214, 
[2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-546-65-5 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Jauno stāstu krājumu autors iecerējis gan kā autono-
mu prozas darbu, gan kā „Greniānas” (1995) retrospekciju. Kopskaitā 
seši jauni stāsti ienāk Grēna, Elzas K. un citu spilgtu Kolmaņa radīto 
personāžu pasaulē, tajā no jauna aicinot arī lasītāju. Guntis Berelis par 
šo grāmatu saka: Arvis Kolmanis ir paradoksu meistars, un šo nekādi 
nedefinējamo un pagalam ēterisko substanci viņš spēj saskatīt vispē-
dīgajā sīkumā — gan esamībā, gan literatūrā. Kas ir paradokss? Piemē-
ram, pazuduši dvieļi. Vai — pasaules izglābšana no bojāejas. Un tā tālāk. 
Būtībā ar saviem paradoksiem Kolmanis izliek lamatas labticīgajam 
lasītājam, taču pats lielākais paradokss ir fakts, ka lasītājs nevis jūtas 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900516
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899891
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900069
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900520
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900118
ttps://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900522
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900213
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900976
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aizvainots vai pievilts, iekritis šajās lamatās un vairs netikdams no tām 
laukā, bet pateicīgs — autoram un viņa stāstiem.
UDK	 821.174-32

Kopkataloga Id: 000900973
Kūlis, Ēriks. Nemīlētais Herbs un mesjē Trojs : 
romāns / Ēriks Kūlis ; Nataļjas Kugajevskas 
vāka dizains ; Svetlanas Galviņas ilustrācijas ; 
redaktore Dzintra Zālīte ; foto: Pēteris Jaun-
zems. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 222, 

[1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Lata romāns ; 8/2018 
(230)). — Ziņas par autoru uz vāka atloka. — Bibliogrāfija: 
221.-[223.] lpp. — ISBN 978-9934-15-506-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Herbertam Devīnam jeb vienkārši Herbam neveicas 
ne mīlestībā, ne sadzīvē, bet tikai viņam piemīt apbrīnojama spēja sa-
prasties ar dzīvniekiem, tāpēc viņš tiek pieņemts darbā dzīvnieku pa-
tversmē. Kādu rītu pie darba automašīnas tiek piesiets dogs un Herbs 
uzņemas rūpes par suni, nosauc par Troju un iegūst viņa uzticību. Ēri-
kam Kūlim meistarīgi izdevies savīt gan mīlestības intrigu, gan trillera 
cienīgas epizodes aizkustinošā stāstā.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000900105
Liepiņš, Jānis. Ziedēšana : teātra ziedonis un 
Ziedonis Ķemeros / Jānis Liepiņš ; mākslinie-
ce Madara Neikena ; Alfrēda Grāvera, Jāņa 
Ērenpreisa, Vijas Frances, Jura Krieviņa, Māra 
Bartulāna, Didža Liepiņa fotoattēli. — Rīga : 

Autora izdevums, 2018. — 118 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — Imanta Ziedoņa dzejolis „Renda”, 101.-102. lpp. 

A n o t ā c i j a :  Grāmata par un ap teātri un radošām personībām. 
Pirmā daļa „Teātra ziedonis Lubānā” veltīta Lubānas amatieru teāt-
ra vēstures lappusēm. Otrā daļa „Latviešu skatuves košie ziedi” vēsta 
par teātra aktieriem. Astoņdesmito gadu vidū Nacionālais teātris bija 
mākslinieciskā izteiksmē bagātu un skatuviski iespaidīgu personību 
pilns. Autors ieskicē fragmentus no Lidijas Freimanes, Antras Liedskal-
niņas, Māras Zemdegas, Leonīda Grabovska, Ģirta Jakovļeva, kā arī Ņi-
nas Leimanes, Emīlijas Bērziņas, baletdejotāja Viestura Jansona dzīves 
un darba epizodēm. Trešajā daļā „Ziedonis Ķemeros” autors pievērsies 
Imanta Ziedoņa Ķemeru biogrāfijas posmam. Ķemeri bija Imanta Zie-
doņa kā literāta tapšanas laiks.
UDK	 821.174-94
	 792.077(474.369)
	 792.071.2.028(474.3)

Kopkataloga Id: 000899966
Satversmes tiesas organizētais skolēnu zī-
mējumu un domrakstu konkurss, kas veltīts 
Latvijas Republikas Satversmei : konkurss 
rīkots par godu Latvijas simtgadei un Latvi-
jas Republikas Satversmes pieņemšanas 96. 

gadadienai / dizains: Marija Groza. — [Rīga] : Satversmes 
tiesa, [2018]. — 65 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm.

A n o t ā c i j a :  Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai 
un uzticību Satversmei, stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt 
skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt skolēnu interesi un 
izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. Konkurss izsludināts, lai 
pilnveidotu skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas 
valsts pamatvērtībām, iepazīstinātu viņus ar Satversmes tiesu, skaid-
rotu tās lomu demokrātiskā sabiedrībā un veicinātu skolēnu radošās 
pašizpausmes. Bukletā publicēti 10 aizraujoši domraksti un 53 koši zī-
mējumi.
UDK	 821.174-9(474.3)(082)
	 342.4(474.3)
	 741-053.2(474.3)

Kopkataloga Id: 000900174
Teilāne, Kristīne. Libertīna / Kristīne Teilāne ; 
literārā redaktore Baiba Strode. — [Rīga] : [IG 
Aģents], [2018]. — 278 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-
9934-550-23-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tīna gluži nejauši satiek vīrieti, kas ieved viņu nepa-
rastu notikumu un kaisles pilnā dzīvē, kurā mīlestības apmātā sieviete 
mācās tikt galā ar iepriekš nepiedzīvotām situācijā, savādām intrigām 
un pārpratumiem, kas viņu pavada uz katra soļa. Tīna ir apņēmusies 
iziet cauri šim dīvainajam labirintam, lai ko tas viņai maksātu, taču vai 
visi neizskaidrojamie notikumi, kas raisās viņai apkārt, ir nejaušība, vai 
jaunā sieviete ir vien marionete kāda prasmīga spēlētāja rokās?
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000899782
Valdis. Kurzemē : ceļotāja pieredzējumi un vē-
rojumi Dievzemītes ārēs un sētās / Valdis. — 
Atkārtots izdevums. — [Bauska] : [Aleksandrs 
Aleksandrovs], 2018. — 198, [1] lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — 

Pirmizdevums: Rīga : Gulbis, 1928. — ISBN 978-9934-8581-
9-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viegli gleznainā stāstījumā autors grāmatā rāda 
mūsu zemes vairāku novadu īpatnības un krāšņumus. Ceļojuma ap-
raksts ietver: Jaunjelgavu, Bārbeli, Bausku, Mežotni, Rundāli, Sesavu, 
Eleju, Kalnamuižu, Dobeli, Upesmuižu, Blīdeni, Saldu, Kursīšus, Pam-
pāļus, Nīgrandi, Emboti, Valtaiķus, Lipaiķus, Kuldīgu, Rendu, Sabili, 
Kandavu, Tukumu un Rīgu. Garais — 25 dienu ceļojums sniedz jaut-
rus, nopietnus un daudz neaizmirstami jaukus piedzīvojumus. Blakus 
vērojumiem un piedzīvojumiem autors sniedz savas pārdomas par 
parādībām un problēmām, kas dziļi tveras mūsu dzīvē un gaida viņu 
atrisinājumu. Visā stāstījumā cauri aužas Kurzemes krāšņumu attēli, 
kas lielā rūpībā un dzejiskā izteiksmē zīmēti. Grāmatu ilustrē daudzas 
fotogrāfijas no raksturīgākajām un skaistākajām Kurzemes vietām.
UDK	 821.174-992

Kopkataloga Id: 000900180
Vrubļevskis, Ivars. Labo vārdu pavārgrāmata, 
kad vārds ceļ, bet ne peļ : dzeja / Ivars 
Vrubļevskis. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, 
[2018]. — 178 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
550-24-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  No vārda viss ir radies, ar vārdu karo un ar vārdu 
baro. Dzejā ir ielikta tieksme tiekties uz augšu pretī Dievišķai gaismai, 
bez kuras nekas labs nenotiek. Dzeja sacerēta ar domu, ka lasītāji gūst 
mieru un dziedina savas sirdis.
UDK	 821.174-1

821.511.111 Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000900867
Parvela, Timo. Kepler62 / Timo Parvela, 
Bjērns Sortlanns ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; no 
somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; re-
daktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018].

Trešā grāmata, Ceļojums. — 159, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Kepler62. Matka. — ISBN 
978-9934-0-7312-0 (iesiets).
UDK	 821.511.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900973
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900105
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899966
ttps://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900174
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899782
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900180
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900867
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Kopkataloga Id: 000901039
Kandavas novads : Kandavas novads dzī-
vo ar garšu! = Kandava Region : Kandava 
Region lives with flavor! / teksts: Līga 
Šupstika, Dagnija Gudriķe, Inga Priede ; 
tulkojums: Ņina Zalcmane, Adele Sīmane ; 

dizains: Vanda Voiciša ; foto: Aldis Priednieks, Anda Štrau-
sa, Dace Kiršpile, Daiga Rēdmane, Dagnija Gudriķe, Egils 
Rēdmanis, Egita Grundmane, Evita Ernštreite, Iluta Smel-
tere, Ilze Draveniece, Jānis Kamerāds, Jānis Priednieks, 
Līga Šupstika, Mihails Ignats, Raivis Bērziņš, Sanda Gudri-
ķe. — [Kandava] : Kandavas novada dome, [2018]. — 
115 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm. — Teksts paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-532-7 (iesiets).

UDK	 908(474.3)

94 Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000900420
Soms, Henrihs. 1917. gada Latgales kongress avotos, apce-
rēs un pētījumos / Henrihs Soms, sastādītājs, komentāru 
autors ; Aleksandrs Ivanovs, komentāru autors ; recen-
zenti: Dr.hist. V. Malahovskis, Dr.hist. T.V. Pumpuriņš, Dr.
hist. I. Saleniece ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (219 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
32,89 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-14-
841-0 (PDF).

A n o t ā c i j a :  1917. gada 26.-27. aprīlī (9.-10. maijā pēc jaunā stila) 
Rēzeknē notika Latgales kongress. Grāmatā publicētie materiāli sakār-
toti divās daļās „Vēstures avoti” un „Pētījumi, apcerējumi un mākslas 
darbi”. Pirmajā daļā lasītājiem tiek piedāvāti vēstures avoti, kas sniedz 
primāras liecības par Latgales kongresa norisi un lēmumiem, kā arī 
tā dalībnieku un laikabiedru vērtējumus un pārdomas par šo latviešu 
tautai nozīmīgo, liktenīgo pasākumu. Otrajā daļā lasītāju uzmanībai 
tiek piedāvāti izvilkumi no vēsturnieku, novadpētnieku un publicistu 
pētījumiem un apcerēm, kurās skarti Latgales kongresa vēstures jautā-
jumi. Šie materiāli sakārtoti publikāciju klajā nākšanas secībā, kas dod 
iespēju izsekot šā vēstures jautājuma izpētes gaitai no 1920. gada līdz 
mūsdienām. Mūsdienās Latgales kongresu uzskata par vienu no no-
zīmīgākajiem notikumiem ceļā uz Latvijas Republikas proklamēšanu 
1918. gadā un latviešu nācijas tapšanu.
UDK	 94(474.38)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000901039
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900420
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