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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000910114
Starptautiskā izgudrojumu un inovāciju iz-
stāde „MINOX” (7 : 2018 : Rīga, Latvija). 7. 
Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstā-
des MINOX 2018 katalogs = Catalogue of the 
7th International Invention and Innovation Ex-

hibition MINOX 2018 / Dr.med. Jāņa Dumpja zinātniskajā 
redakcijā ; atbildīgais par izdevumu Elmārs Baltiņš. — 
Rīga : [izdevējs nav zināms], 2018. — 161 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9984-885-33-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā apkopota informācija par 2018. gada Lat-
vijas četrām reģionālo MINOX izgudrojumu un inovāciju izstādēm Lie-
pājā, Daugavpilī, Cēsīs un Jelgavā, kā arī 7. starptautiskās Izgudrojumu 
un inovāciju izstādes MINOX dalībnieku izgudrojumiem. Izstādē tika 
prezentēti vairāk kā 100 izgudrojumu projekti. Krāsainajā, 161 lappu-
si apjomīgajā izdevumā sniegti izgudrojumu un jauninājumu apraksti, 
kas papildināti ar uzskatāmām ilustrācijām.
UDK	 001.894(083.824)

050 Seriālizdevumi. Periodiskie izdevumi 

Kopkataloga Id: 000907483 
Latvijas Avīzes gadagrāmata / sastādītāja un 
redaktore Indra Ozoliņa ; foto: Anda Krauze, Ja-
nisbija, Evgeny Danilenko, Marta Jonina, Elina 
Yevgrashkina, Herta, Aigars Jansons. — Rīga : 
Latvijas Mediji, 2018.

2019. — 224 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Rakstu au-
tori: Andris Ģērmanis, Andris Tiļļa, Dace Kokareviča, 
Juris Ciganovs, Linda Kusiņa-Šulce, Daina Brila, Zigfrīds 
Dzedulis, Līgija Ciekure, Zigmunds Bekmanis, Regīna 
Olševska, Inese Helmane, Māra Lapsa, Dace Deksne. — 
Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — ISBN 
9789934153976 (kļūda). 
UDK	 050
	 (058)
	 050.9(474.3)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000909542
Iepazīstam dzīvnieku pasauli : glaudām-
grāmatiņas / [ilustrācijas]: Sophie Ledes-
ma. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 1 

kārba (4 grāmatas, nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 
17×33 cm. — Komplektā četras glaudāmgrāmatiņas. — Ori-
ģinālnosaukums: Mon coffret des animaux. — ISBN 978-
9934-0-7657-2.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000910738
Pikiene, Irma. Zaķēns Ziķeris atrod drau-
gus / Irma Pikiene ; ilustrējusi Jurgita Juškai-
te-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
16 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Oriģinālnosau-

kums: Kiškutis Mikutis susiranda draugų. — ISBN 978-
9934-0-7788-3 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000910742
Pikiene, Irma. Zaķēns Ziķeris iepazīst krā-
sas / Irma Pikiene ; ilustrējusi Jurgita Juškai-
te-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
16 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Oriģinālnosau-

kums: Kiškutis Mikutis pažįsta spalvas. — ISBN 978-9934-
0-7787-6 (iesiets).

UDK	 087.5
	 087.5:159.9(084.1)

Kopkataloga Id: 000910739
Pikiene, Irma. Zaķēns Ziķeris mācās būt vē-
rīgs / Irma Pikiene ; ilustrējusi Jurgita Juškai-
te-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
16 cm. — (Zaķēns Ziķeris). — Oriģinālnosau-

kums: Kiškutis Mikutis mokosi pastabumo. — ISBN 978-
9934-0-7800-2 (iesiets).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910114
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907483
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909542
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910738
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910742
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910739
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Kopkataloga Id: 000910741
Pikiene, Irma. Zaķēns Ziķeris mācās skaitīt / 
Irma Pikiene ; ilustrējusi Jurgita Juškaite-Ja-
kaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 14 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — (Za-
ķēns Ziķeris). — Oriģinālnosaukums: Kišku-

tis Mikutis mokosi skaičiuoti. — ISBN 978-9934-0-7786-9 
(iesiets).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

14 Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 000908550
Aldersons, Alberts. Atklāt sevi : dabas zinātnieka apce-
res par praktisko ideālismu / Alberts Aldersons ; autora 
redakcijā. — Rīga : Autorizdevums, 2018. — 1 tiešsaistes 
resurss (134 lp., PDF) ; 715 KB. — Ziņas par autoru: datnes 
2. lapā. — ISBN 978-9934-8328-1-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Darbs ir klasiskās neirofizioloģijas un klasiskās 
ideālisma filosofijas sintēze. Lasītājam tiek piedāvāts paraudzīties uz 
mūsu it kā tik pazīstamo pasauli no radikāli cita skatu punkta, ko pa-
ver klasiskā ideālisma filosofija. Ja mums izdodas izprast un iejusties 
tik dziļi, lai spētu ieraudzīt sevi un pasauli ar tādu dižgaru, kā Bērklijs, 
Jūms, Kants, Fihte, Šopenhauers, Huserls acīm, un tad vēl bagātināt šo 
uztveri un izpratni ar vairākiem būtiskiem faktiem no neirofizioloģijas 
jomas, tad mēs tiešām nonākam gluži kā jaunā pasaulē, kur ir vieglāk 
izprast gan pašiem sevi, gan savu lomu un uzdevumus tajā.
UDK	 140.8(081)
	 141.136

Kopkataloga Id: 000908543
Aldersons, Alberts. Izprast sevi : dabas pētnieka apce-
res / Alberts Aldersons ; autora redakcijā. — Rīga : Auto-
rizdevums, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (345 lp., PDF) ; 
1,47 MB. — Ziņas par autoru: datnes 2. lapā. — Ietver bib-
liogrāfiju. — Teksts latviešu valodā, daļa teksta krievu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8328-2-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šajā krājumā apkopotas dažādas piezīmes, kas sa-
mērā spontāni radušās kādu pēdējo 8-10 gadu laikā. Pamatā tās aptver 
dažādus izvērsumus, nianses, detaļas par pamata jautājumiem, kas ap-
lūkoti iepriekšējos autora darbos.
UDK	 140.8(081)

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000909854
Forsēns-Ērlins, Kārls Jūhans. Brašais Mo-
riss. Nedēļa kājām gaisā / Kārls Jūhans For-
sēns-Ērlins ; Katarina Vintrafors ilustrācijas ; 
redaktore Ilze Vācere ; tulkojums latviešu va-
lodā: Aija Dvinska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 36 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Ziņas par autoru 
36. lpp. — Oriģinālnosaukums: Modiga Morris — en vecka 
upp och ner. — ISBN 978-9934-0-7811-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata — apvērsums! Teju vai maģiskā veidā tā 
palīdz bērniem izdzīvot sarežģītas emocijas. Izmantojot biheiviorālās 
psiholoģijas tehnikas, autors sarakstījis stāstu, kas gan pieaugušajiem, 
gan bērniem palīdzēs apgūt paņēmienus, kā saprast un pārvarēt da-
žādus ikdienā sastopamus izaicinājumus. Paraugieties paši, kā Moriss 
tiek galā ar mums visiem pazīstamām grūtām situācijām bērnudārzā, 
rotaļlaukumā un mājās. Lasiet grāmatiņu kopā ar bērnu, lai iemācītu 
arī viņam tādus brīžus veiksmīgi pārvarēt.
UDK	 159.922.7
	 821.113.6-93-32

Kopkataloga Id: 000911033
Peks, Skots M. Ceļš, kuru izvēlēties : garīgās 
izaugsmes jaunā psiholoģija / Dr.med. M. Skots 
Peks ; no angļu valodas tulkojusi Nora Kalēja ; 
atdzejojis Kārlis Vērdiņš ; redaktore Ināra Vja-
cira ; Ilzes Isakas vāka dizains. — 5. izde-

vums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. — 250, [1] lpp. ; 
22 cm. — Ziņas par autoru: [251.] lpp. — Grāmatas pirmā 
izdevuma nosaukums latviešu valodā „Nepazīstamais 
ceļš”. — Bibliogrāfija: 249.-250. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Oriģinālnosaukums: The Road Less Traveled. — 
ISBN 9789934019517 (kļūda).

UDK	 159.923.2

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000911119
Nīkvista, Šona. Nost ar perfekto! : vienkāršā-
kas, jēgpilnākas dzīves meklējumos / Šona 
Nīkvista ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozo-
liņa-Čiu ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinie-
ciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Lie-

ne Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2018]. — 219, [1] lpp. ; 
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Present over perfect. — 
ISBN 978-9934-20-236-0 (brošēts).

UDK	 17.02
	 159.923.2

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000910066
Feldmanis, Roberts. Jaunās Derības perso-
nas ; Mūžīgās dzīvības vārdi ; Atklāsmes grā-
matas skaidrojums / Roberta Feldmaņa spre-
diķi ; Kaspara Bankovska komentāri ; 
priekšvārdi: Ilmārs Rubenis, Ingmārs Ļakas, 

Kaspars Bankovskis ; pēcvārds: Maija Anda Meldrāja, Gun-
tis Kalme ; teoloģiskais redaktors Dr.theol. Guntis Kalme ; 
māksliniece Agate Muze ; tulkojumi angļu un vācu valodā: 
Mārcis Gobiņš ; literārā redaktore Ieva E. Kalniņa. — 
[Rīga] : Profesora Roberta Feldmaņa fonds, [2018]. — xx, 
347 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Vāka noformējumā izman-
tota Džeimsa Tiso akvareļa „Procesija Jeruzālemes ielās” 
reprodukcija. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, priekšvārdi un pēcvārdi arī angļu 
un vācu valodā. — ISBN 978-9934-8785-0-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācītāja Dr. Roberta Feldmaņa sprediķi, Bībeles 
stundas un lekcijas ir dārgs mūsu baznīcas garīgais mantojums, kas ir 
saglabāts dažādos veidos. Tie ir gan draudžu locekļu veiktie pieraksti 
dievkalpojuma laikā, gan mācītāja saglabātie sprediķu ieraksti audio 
formātā. Roberts Feldmanis daudzus gadu desmitus tika vērojis un mī-
lējis Kungu Jēzu kā mācītājs, kā baznīcas vēsturnieks un kā pārliecināts, 
uzticams māceklis. Šajā grāmatā ir apkopoti viņa stāsti par to, kā Kungs 
ir darbojies savu laikabiedru dzīvē.
UDK	 274.5-287

Kopkataloga Id: 000909468
Makfilamijs, Daidzujs. Budisms būtībā : in-
tuitīvs ievads / Daidzujs Makfilamijs ; Ilzes Isa-
kas vāka dizains ; redaktores: Marta Ābele, 
Gunta Šustere ; tulkojums latviešu valodā: Ma-
dara Heidemane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 128 lpp. ; 23 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — 
Oriģinālnosaukums: Buddhism from Within: an Intuitive 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910741
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908550
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908543
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909854
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911033
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911119
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910066
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909468
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Introduction to Buddism. — ISBN 978-9934-0-7447-9 (ie-
siets).

UDK	 24-1

Kopkataloga Id: 000909487
Renārs, Gērijs R. Visuma pazušana : atklāta 
saruna par ilūzijām, iepriekšējām dzīvēm, reli-
ģiju, seksu, politiku un piedošanas brīnumu / 
Gērijs R. Renārs ; priekšvārds D. Patriks Mil-
lers. — Rīga : Madris, [2018]. — 357 lpp. ; 

24 cm. — Rādītājs: [354.]-355. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
The Disappearance of the Universe. — ISBN 978-9984-31-
172-2 (iesiets).

UDK	 24-584
	 233-18

Kopkataloga Id: 000910393
Ungera, Dzintra. Ieskats Sausnējas pareizticī-
go draudzes un Svētā Nikolaja baznīcas vēstu-
rē / pētījumu veica Dzintra Ungera, Elita Lei-
boma. — [Ērgļi] : [Ērgļu novada pašvaldība], 
[2018]. — 36 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 36. lpp.

A n o t ā c i j a :  Precīzu ziņu par Sausnējas pareizticīgo draudzes 
dibināšanas gadu nav, jo Otrā pasaules kara laikā, 1944. gada kaujās, 
sadedzis baznīcas arhīvs. Domājams, ka draudze dibināta 19. gs. vidū 
(iespējams, 1843. gadā). Baznīca uzcelta laikā no 1871. līdz 1873. gadam. 
Tā kā kara laikā baznīca bija sagrauta, sešdesmito gadu otrajā pusē 
Sausnējā ieradās padomju armijas sapieri un uzspridzināja palikušos 
mūrus. Akmeņus sadzina izraktā bedrē un nolīdzināja. Tā beidzās Sau-
nējas Svētā Nikolaja pareizticīgās baznīcas vēsture.
UDK	 271.2-9(474.369)
	 271.2-75(474.369)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000908789
Valtenbergs, Visvaldis. Krievijas ietekme Latvijas infor-
matīvajā telpā : sintēzes ziņojums : 2018. gada janvāris / 
autori: Visvaldis Valtenbergs, Inese Grumolte-Lerhe, Za-
nita Avotniece, Ilona Beizītere ; Latvijas Republikas Saei-
ma. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 2018. — 1 tiešsais-
tes resurss (41 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
3,02 MB. — Sintēzes ziņojums izstrādāts pēc Saeimas Pre-
zidija un Frakciju padomes pieprasījuma. — Bibliogrāfija: 
33.-40. lp. — ISBN 978-9934-8592-6-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Ziņojumā aplūkoti Krievijas ietekmes kanāli Latvijas 
informatīvajā telpā, kā arī plašsaziņas līdzekļos izplatītie naratīvi. Tā-
pat izvērsta diskusija par to, kā nošķirt propagandu un dezinformāciju 
no leģitīmām vārda brīvības izpausmēm. Kā Krievijas ietekmes kanāli 
šajā ziņojumā tiek apzīmēti plašsaziņas līdzekļi, kuri raida krievu valo-
dā un kuru veidotais saturs popularizē Krievijas oficiālo varas centru 
pozīciju. Sintēzes ziņojums izstrādāts, lai raksturotu Krievijas ietekmi 
Latvijas informatīvajā telpā un iespējas šo ietekmi ierobežot.
UDK	 316.774:32(474.3)
	 316.774:32(470+571)
	 316.658.4(474.3)

32 Politika

Kopkataloga Id: 000909871
Tauriņš, Gunārs. Mūsdienu demokrātija un 
aukstais karš / Gunārs Tauriņš ; autora redak-
cijā ; redaktore M. Freija. — Rīga ; Štutgarte : 
[Gunārs Tauriņš], 2018. — 79, [1] lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 77.-78. lpp. un zemsvītras piezī-

mēs. — ISBN 978-9984-9148-3-4 (iesiets) (precizēts) ; 
ISBN 978-9984-9148-3-1 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Pētījumā autors analizē demokrātijas krīzi pasaulē 
un ASV un Krievijas auksto karu. Uzmanības centrā atrodas divas fun-
damentālas problēmas: attieksme pret politisko pretinieku interesēm 
un vērtībām un attieksme pret vēsturi saistībā ar minētajām interesēm 
un vērtībām. Pētījumā ir divas nodaļas: „Attieksme pret politisko pre-
tinieku un šīs attieksmes attīstības iespējas interešu un vērtību kon-
fliktā: no sarunām līdz cīņai ar ienaidnieku mūsdienu demokrātijā” un 
„Vēstures vieta mūsdienu demokrātijā: komunisma eksports padomj-
laikā un demokrātijas eksports mūsdienās”.
UDK	 321.7
	 327.54

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

Kopkataloga Id: 000908112
Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea 
Region / editors: Andris Sprūds, Elizabete Vizgunova ; 
English language editor: Līvija Anna Uskale ; layout: Oskars 
Stalidzāns ; cover design: Zigmunds Lapsa ; Latvian Institu-
te of International Affairs. — [Rīga] : Latvian Institute of In-
ternational Affairs, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (224 lp., 
PDF) ; 1,49 MB. — Ziņas par autoriem: 219.-223. lp. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-567-27-8 
(PDF).

UDK	 327(430)

Kopkataloga Id: 000908088
Riga Dialogue Afterthoughts / editors: Andris Sprūds, Eliz-
abete Vizgunova ; English language editors Tālis Saule Arč-
dikons. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, 
2018.

2018, The New Normal in the Euro-Atlantic Security 
Order. — 1 tiešsaistes resurss (81 lp., PDF) ; 4,44 MB. — 
Ziņas par autoriem: 78.-80. lp. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — ISBN 978-9934-567-23-0 (PDF).
UDK	 327(4)(082)

Kopkataloga Id: 000906555
Васильев, Александр. Диалоги длиною в 20 лет : „Бал-
тийский форум” о времени, Латвии, России, мире и о 
себе / Александр Васильев ; вступительное слово: Янис 
Урбанович, Игорь Юргенс ; эпилог: Юрис Пайдерс. — 
Рига : [Балтийский форум], 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(576 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 22,33 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — ISBN 9789934828980 
(kļūda).

UDK	 327(474:470+571)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909487
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910393
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908789
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909871
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908112
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908088
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906555
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33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000909872
Applied Macroeconomic Multisectoral Mode-
ling : scientific monograph / edited by Douglas 
S. Meade, Velga Ozoliņa ; design: Paula Lore ; 
Riga Technical University. Faculty of Enginne-
ring Economics and Management. — Riga : 

RTU Press, 2018. — 207 lpp. : diagrammas, shēmas, tabu-
las ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma 
ISBN 9789934221194. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
ISBN 978-9934-22-118-7 (brošēts) ; ISBN 9789934220722 
(kļūda).

UDK	 330.101.541(082)

338.48 Tūrisms

Kopkataloga Id: 000908791
Avotniece, Zanita. Tūrisma attīstības veicināšana Latvijas 
reģionos : sintēzes ziņojums : 2018. gada augusts / Zani-
ta Avotniece, Visvaldis Valtenbergs, Ilona Beizītere, Ine-
se Grumolte-Lerhe. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (44 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 3,35 MB. — Bibliogrā-
fija: 37.-43. lp. — ISBN 978-9934-8783-0-5 (PDF).

UDK	 338.48(474.3)

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

Kopkataloga Id: 000910039
Linde, Māris. Kari, kaujas, karavīri / Māris 
Linde. — Rīga : Sava grāmata, 2018.

IV [4], Cīņas par gaisu un gaisā. 1. daļa. — 
299 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — (Bib-
liotheca Lindana ; XXXX [40]). — Bibliogrāfi-
ja: 279.-298. lpp. — ISBN 978-9934-552-98-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jau kopš sendienām cilvēks ar ziņkāri ir raudzījies 
debesīs. Vispirms tajās mita dievi un putni. Tad kādi drosmīgie mēģi-
nāja tos atdarināt, taču tikai pavisam nesen — mūsu vectēvu un tēvu 
laikā, cilvēks pa īstam spēja atrauties no zemes un tagad jau milzu āt-
rumā tuvojas brīdis, kad prāta spēks un zināšanas spēs to aizvest arī 
uz Marsu. Taču Marss kara dieva veidolā jau simts gadus ir ieradies uz 
Zemes — tieši kara vajadzības ir bijušas tās, kuras no vienkārša putnu 
atdarinoša lidaparāta lidmašīnu ir pārvērtušas visjaunāko tehnoloģiju 
un laikmeta tehnisko iespēju apkopojumā. Kā tas notika un kādi cilvēki 
to paveica — to lasītājs var iepazīt šajā grāmatā.
UDK	 355.354(091)
	 355.354(474.3)(091)

37 Izglītība

Kopkataloga Id: 000909905
Volkinšteine, Jeļena. Skolotāja kompetence 
organizēt skolēnu pētniecisko darbību ķīmijā : 
promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas 
doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai 
(apakšnozare: skolas pedagoģija) = Teacher’s 

Competence in Organising Student Scientific Inquiry in 
Chemistry : summary of the thesis for obtaining the doc-
toral degree in pedagogy (Dr.paed.) / Jeļena Volkinšteine ; 
promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.paed. Dace Nam-
sone, Dr.chem. Jāzeps Logins ; konsultants Dr.chem. Jānis 

Švirksts ; oficiālie recenzenti: Dr.paed. Lolita Jonāne, Dr.
chem. Dagnija Cēdere, Dr.paed. Karine Oganisjana ; Dau-
gavpils Universitāte. — Rīga : Latvijas Universitātes Akadē-
miskais apgāds, 2018. — 101 lpp. : ilustrācijas, shēmas, ta-
bulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 92.-101. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
359-1 (brošēts).

UDK	 37.091.3:54(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000909898
Volkinšteine, Jeļena. Skolotāja kompetence organizēt 
skolēnu pētniecisko darbību ķīmijā : promocijas darbs 
pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai skolas 
pedagoģijas apakšnozarē / Jeļena Volkinšteine ; darba zi-
nātniskie vadītāji: Dr.paed. Dace Namsone, Dr.chem. Jāzeps 
Logins ; konsultants Dr.chem. Jānis Švirksts ; Daugavpils 
Universitāte. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 
2018. — 230 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 153.-174. lp.

UDK	 37.091.3:54(474.3)(043.3)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000909685
History of Engineering Sciences and Institu-
tions of Higher Education : scientific journal of 
RTU Research Centre for Engineering Histo-
ry = Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : 
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības 

centra zinātniskais žurnāls / editor-in-chief Alīda Zigmun-
de ; editorial board: Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.sc.ing. 
Ilze Gudro, Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš, Dr.paed. Aīda Krū-
ze, Dr.phil. Jānis Langins, Dr.phil. Jānis Lielmežs, Dr.habil.
sc.ing. Leonīds Ribickis, Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis 
Stradiņš, Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis ; translated by 
Ilze Gudro (angļu valodā), Laila Girsova (krievu valodā) ; 
literary editors Rūta Lapsa, Daina Ostrovska. — Riga : RTU 
Press, 2018.

2018, 2. — 167 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti, ta-
bulas ; 24 cm. — ISSN: 2592-8651. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Raksti angļu valodā, kopsavilkumi latviešu un 
krievu valodā, saturs un priekšvārds paralēli angļu, lat-
viešu un krievu valodā.
UDK	 378.6:62(474.362.2)(091)(082)
	 62(474.3)(091)(082)

Kopkataloga Id: 000909675
Inženierzinātņu un augstskolu vēsture : RTU 
Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra 
zinātniskais žurnāls = History of Engineering 
Sciences and Institutions of Higher Education : 
scientific journal of RTU Research Centre for 

Engineering History / galvenā redaktore Alīda Zigmunde ; 
redkolēģija: Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.sc.ing. Ilze Gud-
ro, Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš, Dr.paed. Aīda Krūze, Dr.
phil. Jānis Langins, Dr.phil. Jānis Lielmežs, Dr.habil.sc.ing. 
Leonīds Ribickis, Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš, 
Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis ; tulkoja Ilze Gudro (an-
gļu valodā), Laila Girsova (krievu valodā) ; literārie redak-
tori Rūta Lapsa, Daina Ostrovska. — Rīga : RTU Izdevniecī-
ba, 2018.

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909872
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908791
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910039
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909905
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909898
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909685
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909675
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2018, 2. — 176 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti, tabu-
las ; 24 cm. — ISSN: 2592-8155. — Mācībspēku īsbiogrā-
fijas: 153.-168. lpp. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISSN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti 
latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un krievu valodā, 
saturs un priekšvārds paralēli latviešu, angļu un krievu 
valodā.
UDK	 378.6:62(474.362.2)(091)(082)
	 62(474.3)(091)(082)

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

Kopkataloga Id: 000910265
Krišjāņa Barona konference „Tradīcijas un 
valsts” (2018 : Rīga, Latvija). Tradīcijas un 
valsts : Krišjāņa Barona konference 2018, Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču 
centrs, Rīga, 2018. gada 30.-31. oktobris : prog-

ramma [un tēzes] / sastādītājs Toms Ķencis ; mākslinieks 
Krišs Salmanis ; redaktore Signe Raudive. — Rīga : LU Lite-
ratūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. — 31 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9984-893-37-2 (brošēts).

UDK	 39(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000909836
Pīgozne-Brinkmane, Ieva. Latviešu ap-
ģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas grāmatas 
dizains un vāka dizains ; fotogrāfiju autori: 
Līga Palma, Eduards Groševs, Ieva Pīgozne, 
Margarita Muntaga, Dagnija Pārupe, Jānis Jāt-

nieks, Ināra Dzērve, Aivars Liepiņš, Reinis Oliņš, Ilmārs 
Znotiņš ; redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 78. lpp. — ISBN 978-9934-0-7712-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Par savu jaunāko darbu — grāmatu „Latviešu ap-
ģērbs” autore saka: „Dažādu laiku apģērbā atspoguļojas visa mūsu tau-
tas vēsture. Lai saprastu, kādi esam, jāapzinās, ka senāki laiki un senču 
reiz domātais un darītais iespaido mūsu dzīvi jebkurā jomā. Apģērbs 
nav izņēmums. Vēl arvien varam atrast vienojošus elementus mūsdie-
nu un senajos apģērbos, kurus no mums šķir vairāki simti gadu. Tomēr 
nelielas izmaiņas apģērbā notiek nepārtraukti, un šī grāmata izseko 
apģērba attīstības gaitai vairāk nekā 1000 gadu garumā. Tā sniedz ie-
skatu Latvijas pamatiedzīvotāju apģērba vēstures galvenajos posmos 
līdz brīdim, kad no valkāšanas izzuda tradicionālais apģērbs, un ieskicē 
tautastērpa izveides norisi. Grāmata ir labs pirmais ceļvedis tiem, kuri 
domā par sava tautastērpa izgatavošanu, kā arī palīgs jau pieredzēju-
šiem tautastērpa valkātājiem”.
UDK	 391(474.3)
	 646.4(474.3)(091)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000909848
Znotiņa, Vija. Tu to vari : jautri eksperimenti 
bērniem kopā ar vecākiem / Vija Znotiņa ; au-
tores redakcijā ; Vitas Lēnertes vāka un grā-
matas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 112 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 
978-9934-0-7323-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kā tu domā, ko var darīt ar kolu? Vai tiešām tikai 
dzert? Nē, ar to var… notīrīt nosūbējušās monētas un galda piederu-
mus! Zināji? Bet kas, tavuprāt, ir Bormaņa spieķītis? Varbūt tu zini, ka 
no kartupeļa iespējams iegūt gaismu? Arī ne? Un ko iesāksi, ja nonāksi 
uz vientuļas salas, kur nav dzeramā ūdens? Nezini? Tu tiešām nezini, 
kā okeānā iegūt dzeramo ūdeni? Šajā grāmatā atrodamas atbildes uz 

šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem! Turklāt te var arī pārliecinā-
ties par to patiesumu. Veic eksperimentus kopā ar vecākiem un uzzini 
daudz jauna! Jautrība garantēta!
UDK	 5(02.053.2)
	 001.891.5(02.053.2)

51 Matemātika

Kopkataloga Id: 000910722
Mūrs, Gerets. Matemātikas spēles gudriem 
bērniem : vairāk nekā 100 uzdevumu prāta vin-
grināšanai / mīklas un atrisinājumi: Gerets 
Mūrs ; ilustrācijas un vāka zīmējums: Kriss Di-
kasons ; tulkoja Ingrīda Kreicberga. — Rīga : 

Zvaigzne ABC, [2018]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilus-
trācijas, tabulas ; 20 cm. — Tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Math Games for Clever Kids. — ISBN 
978-9934-0-7823-1 (brošēts).

UDK	 51-8(02.053.2)
	 793.7(02.053.2)

53 Fizika

Kopkataloga Id: 000909926
Krasovska, Marina. Dažādu morfoloģiju ZnO 
nanostruktūru iegūšana un to pielietošana 
elektroķīmiskā sensora izstrādē : promocijas 
darba kopsavilkums fizikas doktora (Dr.phys.) 
zinātniskā grāda iegūšanai = Synthesis of ZnO 

Nanostructures with Diferent Morphology and Their Ap-
plication in Electrochemical Sensor Development : summa-
ry of the thesis for obtaining the doctoral degree in physics 
(Dr.Phys) / Marina Krasovska ; promocijas darba zinātnis-
kais vadītājs Dr.phys. Vjačeslavs Gerbreders ; oficiālie re-
cenzenti: Dr.phys. Jānis Teteris, Dr.habil.phys. Māris Knite, 
Dr.phys. Boriss Poļakovs ; Daugavpils Universitāte. Dzīvī-
bas zinātņu un tehnoloģiju institūts. G.Liberta Inovatīvās 
Mikroskopijas centrs. — Daugavpils : Daugavpils Universi-
tāte, 2018. — 91 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 84.-91. lpp. — Teksts paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-852-6 (brošēts).

UDK	 539.2(043)
	 544.016.5(043)

Kopkataloga Id: 000909923
Krasovska, Marina. Dažādu morfoloģiju ZnO 
nanostruktūru iegūšana un to pielietošana 
elektroķīmiskā sensora izstrādē : promocijas 
darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizi-
kā, cietvielu fizikas apakšnozarē / Marina Kra-

sovska ; zinātniskais vadītājs Dr.phys. Vjačeslavs Gerbre-
ders ; oficiālie recenzenti: Dr.phys. Jānis Teteris, Dr.habil.
phys. Māris Knite, Dr.phys. Boriss Poļakovs ; Daugavpils 
Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts. 
G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs. — Daugavpils : 
[izgatavotājs nav zināms], 2018. — 119 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 105.-116. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 539.2(043)
	 544.016.5(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910265
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909836
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909848
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910722
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909923
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54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000909008
Ozola, Baiba. Biogenic Elements & Basic Inor-
ganic Chemistry / Baiba Ozola ; reviewer Dr.
sc.ing. Māra Dūma ; cover design: Martiņš Ri-
kards ; Latvia University of Life Sciences and 
Technologies. Faculty of Veterinary Medi-

cine. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences and 
Technologies, 2018. — 88 lpp. : tabulas ; 30 cm. — Biblio-
grāfija: 88. lpp. — ISBN 978-9984-48-305-4 (brošēts).

UDK	 546(075.8)
	 577.1(075.8)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 000905856
Zole, Egija. Interrelation of Mitochondrial DNA and Telo-
mere Length Alterations in Ageing Human Population : 
doctoral thesis submitted for the degree of doctor of biol-
ogy, subfield: molecular biology / Egija Zole ; supervisor 
Dr.biol. Renāte Ranka ; reviewers: PhD Ricardo Gredilla, 
Dr.habil.biol. Nikolajs Sjakste, Dr.biol. Inna Iņaškina ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : [izgatavotājs 
nav zināms], 2018. — 105 lp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 66.-84. lp. un zinātniskā 
raksta beigās. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu 
valodā.

UDK	 577.21(043)
	 612.67(043)

Kopkataloga Id: 000905851
Zole, Egija. Interrelation of Mitochondrial 
DNA and Telomere Length Alterations in Age-
ing Human Population : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of bi-
ology, subfield: molecular biology / Egija Zole ; 

supervisor Dr.biol. Renāte Ranka ; reviewers: PhD Ricardo 
Gredilla, Dr.habil.biol. Nikolajs Sjakste, Dr.biol. Inna Iņaški-
na ; University of Latvia. Faculty of Biology. — Riga : Uni-
versity of Latvia, 2018. — 29 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 22.-29. lpp.

UDK	 577.21(043)
	 612.67(043)

Kopkataloga Id: 000905876
Zole, Egija. Mitohondriālās DNS un telomēru 
garuma izmaiņas un to saistība, cilvēku popu-
lācijai novecojot : promocijas darba kopsavil-
kums doktora grāda iegūšanai bioloģijas noza-
rē, apakšnozare: molekulārā bioloģija / Egija 

Zole ; darba vadītāja Dr.biol. Renāte Ranka ; oponenti: PhD 
Ricardo Gredilla, Dr.habil.biol. Nikolajs Sjakste, Dr.biol. 
Inna Iņaškina ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultā-
te. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 28 lpp. : diagram-
mas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 21.-28. lpp.

UDK	 577.21(043)
	 612.67(043)

Kopkataloga Id: 000909930
Zolovs, Maksims. Apkārtējās vides faktoru ie-
tekme uz ektoparazītu izplatību zivju žaunu 
aparātā: preferences, līdzāspastāvēšana un 
mijiedarbība : promocijas darba kopsavilkums 
bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 

(zooloģijas apakšnozarē) / Maksims Zolovs ; promocijas 
darba zinātniskais vadītājs Dr.biol. Voldemārs Spuņģis ; 
promocijas darba zinātniskais konsultants PhD Boris Kras-
nov ; recenzenti: Dr.med.vet. Dace Keidāne, PhD Grzegorz 
Zaleśny, Dr.biol. Maksims Balalaikins ; Daugavpils Universi-
tātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts. Biosistemā-
tikas departaments = Impact of Environment Factors on 
Ectoparasites Distribution within Fish Gill Apparatus: Pref-
erences, Co-Occurrence and Interaction : summary of the 
doctoral thesis in biology for the scientific degree (branch: 
zoology) / Maksims Zolovs ; supervisor Dr.biol. Voldemārs 
Spuņģis ; scientific adviser PhD Boris Krasnov ; opponents: 
Dr.med.vet. Dace Keidāne, PhD Grzegorz Zaleśny, Dr.biol. 
Maksims Balalaikins ; University of Daugavpils. Institute of 
Life Sciences and Technology. Department of Biosystemat-
ics. — Daugavpils : DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 
2018. — 55 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 48.-55. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās 
valodās. — ISBN 978-9984-14-845-8 (brošēts).

UDK	 576.89(043)
	 597.2/.5(043)

Kopkataloga Id: 000909929
Zolovs, Maksims. Impact of Environment Factors on Ec-
toparasites Distribution within Fish Gill Apparatus: Pref-
erences, Co-occurrance and Interaction : doctoral thesis in 
biology for obtaining the doctoral degree (branch: zoolo-
gy) = Apkārtējās vides faktoru ietekme uz ektoparazītu iz-
platību zivju žaunu aparātā: preferences, līdzāspastāvēša-
na un mijiedarbība / Maksims Zolovs ; supervisor Dr.biol. 
Voldemārs Spuņģis ; scientific adviser PhD Boris Krasn-
ov ; opponents: Dr.med.vet. Dace Keidāne, PhD Grzegorz 
Zaleśny, Dr.biol. Maksims Balalaikins ; University of Dau-
gavpils. Institute of Life Sciences and Technology. Depart-
ment of Biosystematics. — Daugavpils : [izgatavotājs nav 
zināms], 2018. — 83 lp., 44 nenumurētas lp. : ilustrācijas, 
kartes, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 70.-83. lp. un sais-
tīto publikāciju beigās. — Teksts paralēli angļu un latviešu 
valodā, saistītās publikācijas angļu valodā.

UDK	 576.89(043)

58 Botānika

Kopkataloga Id: 000909917
Evarte-Bundere, Gunta. Liepu (Tilia L.) ģints 
taksoni Latvijā un to izplatību limitējošo vides 
faktoru analīze : promocijas darba kopsavil-
kums bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegū-
šanai (botānikas apakšnozarē) / Gunta Evar-

te-Bundere ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.biol. 
Pēteris Evarts-Bunders ; recenzenti: Dr.biol. Anna Mežaka, 
PhD Darius Ryliškis, Dr.biol. Arvīds Barševskis ; Daugavpils 
Universitāte. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts. Bio-
sistemātikas departaments = Linden (Tilia L.) Genus Taxa 
in Latvia and the Analysis of Environmental Factors Limit-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909008
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905856
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905851
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905876
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909930
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909929
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909917
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ing their Distribution : summary of the doctoral thesis for 
obtaining the doctoral degree in biology (sub-branch of 
botany) / Gunta Evarte-Bundere ; scientific adviser of the 
doctoral thesis Dr.biol. Pēteris Evarts-Bunders ; reviewers: 
Dr.biol. Anna Mežaka, PhD Darius Ryliškis, Dr.biol. Arvīds 
Barševskis ; Daugavpils University. Institute of Life Scienc-
es and Technology. Department of Biosystematics. — Dau-
gavpils : Daugavpils Universitāte, 2018. — 73 lpp. : ilustrāci-
jas, kartes, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 68.-73. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-14-848-9 
(brošēts).

UDK	 582.685.4(043)

Kopkataloga Id: 000909915
Evarte-Bundere, Gunta. Liepu (Tilia L.) ģints taksoni Lat-
vijā un to izplatību limitējošo vides faktoru analīze : pro-
mocijas darbs — publikāciju kopa bioloģijas doktora zi-
nātniskā grāda iegūšanai (botānikas apakšnozarē) / Gunta 
Evarte-Bundere ; promocijas darba zinātniskais vadītājs 
Dr.biol. Pēteris Evarts-Bunders ; Daugavpils Universitāte. 
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts. Biosistemātikas 
departaments. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 
2018. — 57 lp., 91 dažādi numurēta lp. : ilustrācijas, kartes, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 48.-57. lpp. un publikāciju 
rakstu beigās. — Promocijas darbs latviešu valodā, publi-
kāciju kopa latviešu un angļu valodā.

UDK	 582.685.4(043)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000910709
Andrejevs, Georgs. Man dāvātais laiks / 
Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga Lasenber-
ga ; Eduarda Groševa vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 1214, [2] lpp., 112 nenu-
murētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm. — 
ISBN 978-9934-0-7762-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvija. Vēstures aizkulises. Nozīmīgi cilvēki. Mūžs, 
kuram nav līdzīga. Ievērojamā ārsta un valstsvīra memuāri ir stāsts 
par garu un bagātu mūžu. Bērnība un skolas gadi Tukumā, pieredzētais 
bēgļu gaitās čehu zemē pēc Otrā pasaules kara, studijas Rīgas Medicīnas 
akadēmijā. Izaugsme no Stradiņu slimnīcas ārsta par republikas galve-
no anesteziologu, jaunu tehnoloģiju izstrādes, piedalīšanās zinātniskās 
konferencēs pasaulē. G. Andrejevs iesaistījās Latvijas Tautas frontē, bija 
Latvijas Augstākās Padomes deputāts un balsoja par Latvijas Republi-
kas valstisko neatkarību 1990. gada 4. maijā. Kļuva par ārlietu minis-
tru, cīnījās par Krievijas armijas izvešanu no Latvijas. Diemžēl sākās 
čekas piecīšu sāga. G. Andrejevs uzrakstīja atklāto vēstuli un atteicās 
no ārlietu ministra amata. Tā bija godavīra cienīga atzīšanās cerībā, ka 
citi sekos viņa priekšzīmei un sāksies vispārēja lustrācija. Ja citi nebū-
tu nobijušies, mums šodien vairs nebūtu apnicīgo diskusiju par čekas 
maisiem. Lai gan viņš palika vienīgais, lielākā daļa sabiedrības nevis 
novērsās no viņa, bet cienīja vēl vairāk.
UDK	 61(474.3)(092)
	 32(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000907158
Krieviņa, Gita. Nieru sīnusu taukaudu asimet-
riskas uzkrāšanās saistība ar agrīnu nieru bo-
jājumu biomarķieru līmeni serumā : promoci-
jas darba kopsavilkums doktora grāda 
iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: cil-

vēka un dzīvnieku fizioloģija / Gita Krieviņa ; darba zināt-

niskais vadītājs Dr.biol. Pēteris Tretjakovs ; darba recen-
zenti: Dr.biol. Zbigņevs Marcinkēvičs, Dr.med. Ilze Konrāde, 
Dr.med. Edgaras Stankevičus ; Latvijas Universitāte. Biolo-
ģijas fakultāte = The Association Between Renal Sinus Adi-
pose Tissue Asymmetric Accumulation and Early Kidney 
Damage Biomarkers in the Serum : summary of doctoral 
thesis submitted for the degree of doctor of biology, su-
bfield of human and animal physiology / Gita Krieviņa ; 
scientific supervisor Dr. biol. Peteris Tretjakovs ; reviewers: 
Ph.D.biol. Zbigņevs Marcinkēvičs, Ph.D.med. Ilze Konrāde, 
Ph.D.med. Edgaras Stankevičus ; University of Latvia. Fa-
culty of Biology. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 
64 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 61.-64. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar 
atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.

UDK	 612.465(043)

Kopkataloga Id: 000907163
Krieviņa, Gita. Nieru sīnusu taukaudu asimetriskas uz-
krāšanās saistība ar agrīnu nieru bojājumu biomarķieru 
līmeni serumā : promocijas darbs / Gita Krieviņa ; darba 
vadītājs Dr.biol. Pēteris Tretjakovs ; darba recenzenti: Dr.
biol. Zbigņevs Marcinkēvičs, Dr.med. Ilze Konrāde, Dr.med. 
Edgaras Stankevičus ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fa-
kultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 136, 
5 lp., 9 nenumurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 122.-135. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 612.465(043)

Kopkataloga Id: 000910255
Rozenbaha, Linda. Dziedinošas dzemdības / 
Linda Rozenbaha sadarbībā ar vecmāti un ār-
sti Dinu Cepli un vecmātēm Rudīti Brūveri, 
Guntu Freimani un Ivetu Bērziņu ; redaktore 
Eva Mārtuža ; vāka māksliniece Rasa Janso-

ne. — Atkārtots izdevums. — Rīga : <vivat_scriptum/>, 
2018. — 324 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Lasītāju iecienītās 
grāmatas „Gaidības un radības ar prieku” 2. daļa”—Uz 1. 
vāka. — Ziņas par autori: 7. lpp. — Bibliogrāfija: 316.-
319. lpp. — ISBN 978-9934-19-585-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas pirmajā daļā apkopotas vecmāšu zināša-
nas, pētījumi, dūlas un radību pieredzes vienkāršā, uztveramā valodā. 
Tas ir sieviešu un speciālistu secinājumos sakņots vēstījums par to, kā 
desmit gadu laikā mainījusies medicīnas un kopējā sabiedriskā doma 
par dzemdībām pēc ķeizargrieziena. Dziļāk aplūkota arī situācija, kad 
bērns vēderā guļ ar dibentiņu uz leju. Grāmatas otrā daļa ir dokumen-
tāla — sieviešu atmiņas, sajūtas, nospiedumi no gaidību un radību stās-
tiem.
UDK	 618.1-083
	 618.5-089.888.61
	 612.63

Kopkataloga Id: 000910299
Rozenbaha, Linda. Gaidības un radības ar 
prieku / Linda Rozenbaha sadarbībā ar vec-
mātēm Dinu Cepli, Rudīti Brūveri, Aiju Mikovu 
un psiholoģi Irēnu Kondrāti ; redaktore Dace 
Kaņepone ; ornamentu māksliniece Ilze Kras-

tiņa ; vāka dizains: Dāniels Brūvers. — Atkārtots izde-
vums. — Rīga : <vivat_scriptum/>, 2018. — 201 lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Ziņas par autoriem: 5.-6. lpp. — Biblio-
grāfija: 198. lpp. — ISBN 978-9984-49-249-0 (brošēts) ; 
ISBN 978-9984-49-428-9 (kļūda).

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909915
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910709
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907158
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907163
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910255
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910299
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A n o t ā c i j a :  Grāmatas pirmajā daļā ir sirsnīgi vecmāšu ieteikumi, 
kā atraisīt sevī dabas dotās spējas dzemdēt. Savā pieredzē un zināša-
nās dalās Latvijas vecmātes, dabisko dzemdību atbalstītājas. Otrā daļa 
ir dokumentāla — tie ir vecāku dzemdību pieredzes stāsti. Tajā varam 
emocionāli līdzpārdzīvot mammu un arī tētu stāstiem — kā viņi sagai-
dījuši dzemdības ar prieku vai kāds bijis ceļš līdz radībām ar prieku, 
dažam pirms tam piedzīvojot arī skumju pieredzi.
UDK	 618.2
	 618.4

623 Militārā tehnika

Kopkataloga Id: 000909829
Esserts, Modris. Bruņutehnika Baltijā (1915-
1941) / Modris Esserts ; vāka un grāmatas di-
zaina autors Eduards Groševs ; redaktors Val-
dis Klišāns ; zinātniskais redaktors Dainis 
Poziņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 

127 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 27 cm. — Izdevumā 
izmantoti M. Esserta zīmējumi, fotogrāfijas no V. Eihenbau-
ma, M. Esserta, G.J. Gundlaha, A. Lapiņa, R. Pranka, Kaļķu 
ģimenes personālarhīviem, Latvijas Kara muzeja, Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Valsts kinofotofonodo-
kumentu arhīva krājumiem. — Bibliogrāfija: [114.]-
115. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu va-
lodā. — ISBN 978-9934-0-7680-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata stāsta par kaujasmašīnu izmantošanu un 
attīstību Baltijā 20. gadsimta pirmajā pusē līdz Otrā pasaules kara sā-
kumam un Baltijas valstu okupācijai. Grāmatas autors neaprobežojas 
tikai ar Latvijas Republikas bruņutehnikas apskatu un analīzi, bet aplū-
ko situāciju šajā jomā arī pirms Latvijas valsts izveides — Pirmā pasau-
les kara (Krievijas-Vācijas) frontē Baltijā, kā arī ieskicē Latvijas bruņu-
tehnikas likteni pēc Latvijas okupācijas 1940. un 1941. gadā. Ievērojama 
grāmatas daļa veltīta mūsu kaimiņvalstu — Igaunijas un Lietuvas 20. 
un 30. gadu bruņutehnikas apskatam. Lasītājs gūs iespēju salīdzināt un 
izvērtēt kopīgās un atšķirīgās tendences šīs militārās jomas attīstībā 
visās trijās Baltijas valstīs.
UDK	 623.4(474)(091)

Kopkataloga Id: 000910149
Grēns, Elmārs. Nāves impērija : bioloģisko ie-
roču slepenā programma PSRS un vēlāk / El-
mārs Grēns ; recenzenti: Dr.habil.biol. Pauls 
Pumpēns, Dr.habil.med. Aija Žileviča, Dr.habil.
med. Vija Zaiga Kluša ; literārais redaktors 

Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. — 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. — 159 lpp. : ilustrāci-
jas, tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-18-372-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Akadēmiķis Elmārs Grēns grāmatā raksta par šaus-
minošu un slepenu shēmu PSRS laikos, kur daudzi bija iesaistīti nāvē-
jošu bioloģisko ieroču (baktēriju, vīrusu, toksīnu u.c.) radīšanā. Diem-
žēl masveida iznīcināšanas ieroču problēma mūsdienās ir ļoti aktuāla 
un maz pētīta, un latviešu lasītājam tā ir maz zināma. Neskatoties uz 
1972. gadā pieņemto ANO konvenciju par bioloģisko ieroču aizliegša-
nu un iznīcināšanu, PSRS turpināja to pretlikumīgu un plašu radīšanu. 
Savulaik izcilie molekulārās ģenētikas atklājumi pasaulē un mērķtiecī-
gās manipulācijas ar baktēriju un vīrusu gēniem solīja revolucionāru 
apvērsumu farmācijas industrijā, medicīnā un lauksaimniecībā, taču 
deva jaunu iedvesmu arī bioloģisko ieroču attīstībā. Attīstoties biolo-
ģijai, virusoloģijai, imunoloģijai un ģenētikai, bioloģisko ieroču izpēte 
un izstrāde norisinājās daudzās pasaules valstīs, bet pilnu sparu nāves 
inženierija uzņēma Padomju Savienībā.
UDK	 623.458(47+57)(091)
	 355(47+57)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000910726
Ikaunieks, Antons. Ceļš uz jūru / Antons Ikau-
nieks ; grāmatas redaktore Anita Freiberga ; li-
terārā redaktore Valda Rūtiņa ; Vladimira Novi-
kova ilustrācijas ; Ikaunieka dzimtas ģerboņa 
autore Elita Viljama. — [Rīga] : [Antons Ikau-
nieks], [2018]. — 383, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm.

A n o t ā c i j a :  Jūra ir mūžīga, tā vēl miljoniem gadu, tāpat kā agrāk, 
vels viļņus uz krastu. Mainās vienīgi kuģošanas metodes un tehniskais 
aprīkojums — no visparastākajām burām līdz mūsdienu kuģu moder-
najām tehnoloģijām. Grāmatā stāstīts par Antona Ikaunieka kā jūrnieka 
pieredzēto, par veiksmēm un neveiksmēm, par spilgtākajiem notiku-
miem, lai kaut nedaudz radītu izpratni par jūrniecības darba specifiku. 
Grāmata domāta Latvijas jaunatnei, tiem, kam ir interese par jūrniecī-
bas izglītību, kas izjūt jūras aicinājumu, spēj saskatīt jūras pievilcību un 
ikdienas mainīgo krāšņumu.
UDK	 656.61.071.1(474.3)(091)
	 821.174-94

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība,  
amati un arodi

Kopkataloga Id: 000909823
Gabrielsone, Moda. Lookbook meitenēm : 
satriecoši lielisks modes ceļvedis ikvienai / 
Modas Gabrielsones teksts ; Aliksas de Musa-
kas ilustrācijas ; tulkotāja Ilze Sausiņa ; tulko-
tājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 224 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Le lookbook des filles. — ISBN 978-9934-0-7714-2 
(iesiets).

UDK	 687.01(03)

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

Kopkataloga Id: 000910108
Šinka, Māris. Dabīgo šķiedru energoefektīvi 
biokompozīti ar pazeminātu ietekmi uz vidi 
un to pielietojums : promocijas darba kopsa-
vilkums = Energy-Efficient Natural Fiber Bio-
composites with Reduced Environmental Im-

pact and Their Applications : summary of the doctoral 
thesis / Māris Šinka ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Genā-
dijs Šahmenko ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Juris Smir-
novs, Dr.sc.ing. Sigitas Vejelis, Dr.sc.ing. Paulien Strand-
berg-de Druijn ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības 
inženierzinātņu fakultāte. Materiālu un konstrukciju insti-
tūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 92 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Recenzente latviski 
norādīta: Paulien Strandberg-de Druijn, pareizi jābūt: Pau-
lien Strandberg-de Bruijn. — Bibliogrāfija: 84.-92. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
22-156-9 (brošēts).

UDK	 691.328.44(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909829
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910149
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910726
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909823
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910108
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Kopkataloga Id: 000910106
Šinka, Māris. Dabīgo šķiedru energoefektīvi 
biokompozīti ar pazeminātu ietekmi uz vidi un 
to pielietojums : promocijas darbs inženierzi-
nātņu doktora grāda iegūšanai būvniecības 
nozarē, apakšnozare „Būvmateriāli un būvteh-

noloģijas” (RTU P-06) / Māris Šinka ; zinātniskais vadītājs 
Dr.sc.ing. Genādijs Šahmenko ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Materiālu un kons-
trukciju institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 
152 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija: 113.-121. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā.

UDK	 691.328.44(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000909366
Иткин, Михаил. Практическое руковод-
ство по экспертизе антиквариата / Михаил 
Иткин ; обложка: Светлана Самоварова. — 
Рига : Salana Art, 2018. — 318 lpp. ; 27 cm. — 
Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 
303.-314. lpp. — ISBN 978-9934-8777-1-1 (bro-
šēts).

UDK	 7.072(035)
	 7.061(035)

78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000910695
Klotiņš, Arnolds. Mūzika pēckara staļinismā : 
Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944-1953 / 
Arnolds Klotiņš ; recenzenti: Jānis Kudiņš, In-
grīda Zemzare ; redaktore Ligita Bībere ; kop-
savilkumu angļu valodā tulkojusi Laima Asja 

Bērziņa. — Rīga : LU LFMI, 2018. — 679 lpp., 24 nenumurē-
tas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Uz 
grāmatas 1. vāka izmantota fotogrāfija, kas ataino drupu 
novākšanu pie Sv. Pētera baznīcas Rīgā 1948. gadā, priekš-
lapā — J. Lerha fotogrāfijā iemūžināts nobeiguma skats no 
Ādolfa Skultes baleta „Brīvības sakta” Latvijas PSR Valsts 
Operas un baleta teātra pirmiestudējumā, pēclapā — B. 
Tiknusa fotogrāfijā attainots 1950. gada dziesmu svētku 
kopkoris un publika skatītāju vietās Esplanādē (Komunāru 
laukumā) Rīgā. — Bibliogrāfija: 637.-642. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs, personu rādītājs: 643.-679. lpp. — Teksts lat-
viešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9984-893-36-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevums ir Latvijas mūzikas vēstures pētījums par 
desmit gadu laikposmu no sovjetiskās varas atjaunošanas Rīgā 1944. 
gadā līdz Staļina nāvei (1953). Pētījums hronoloģiski turpina izzināt 
Latvijas mūziku politiskas un radošas nebrīves apstākļos, ko grāmatas 
autors aizsāka monogrāfijā „Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve 
un jaunrade 1940-1945” (2011). Politisko un sociālo norišu fonā un kon-
tekstā tiek sniegta mūzikas dzīves un jaunrades panorāma — mūzika 
koncertos, operā, radio, sadzīvē un izklaidē, koros un dziesmu svētkos. 
Tiek raksturota mūzikas izglītība un audzināšana, atskaņotājmāksla, 
mūzikas kritika un prese, Komponistu savienības darbība, publikas 
attieksme pret sava laika mūzikas norisēm. Ir aplūkots komponistu 
devums, latviešu mūzikas stila attīstība. Skarti jautājumi par mūziķu 
pretošanos režīmam un kolaborāciju.
UDK	 78.036/.037(474.3)
	 78.071(474.3)

Kopkataloga Id: 000909196
Samta, Daina. Bēthovens un Sigulda / 
Daina Samta ; redaktors un mākslinieks 
Toms Herings ; no vācu valodas tulkoja 
Māra Šmite. — [Sigulda] : Siguldas Mākslu 
skolas „Baltais Flīģelis” atbalsta biedrība, 

[2018]. — 109 lpp. : ilustrācijas, kartes, notis ; 20 cm. — Bib-
liogrāfija: 108.-109. lpp. un personu rādītājs: 100.-
105. lpp. — ISBN 978-9934-19-626-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Bēthovens un Sigulda” vēsta par Sigul-
dai nozīmīgo grāfu fon Braunu dzimtas dzīvi un tās likteņiem 18.-19. 
gadsimtā. Izdevums apliecina šīs dzimtas tiešo saikni ar Ludvigu van 
Bēthovenu. Muzikoloģe Daina Samta, pētot Bēthovena biogrāfiju, īpa-
ši viņa dzīves Vīnes periodu, nonāca pie muzikālas bagātības, atklājot 
daudzus Bēthovena darbus, kuri veltīti Braunam un viņa sievai. Ģeniā-
lais komponists tieši Johanu fon Braunu skaņdarba veltījumā nosaucis 
par savas mūzas pirmo atbalstītāju un veltīja viņam 13 skaņdarbus.
UDK	 78.071.1(430)
	 78.078

Kopkataloga Id: 000910351
Saulīte, Zinta. Ērgļu novads skan / grāmatas 
teksts un sakārtojums: Zinta Saulīte, Mārīte 
Breikša. — [Ērgļi] : Ērgļu novada pašvaldības 
R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki” : 
Biedrība „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturis-

kais mantojums”, 2018. — 535 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 526.-533. lpp. — ISBN 978-
9934-8649-1-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata tapusi divu gadu laikā, un tajā apkopota Ēr-
gļu novada koru, ansambļu, orķestru un muzikālās dzīves vēsture. Grā-
matā ir apkopoti gan cilvēku atmiņu stāsti, gan daudzi periodikas, tajā 
skaitā „Stara” un „Ērgļu Kolhoznieka”, Cēsu novada laikrakstu materiāli 
par koru vēsturi. Daudzi materiāli ir tapuši sadarbībā ar Madonas no-
vadpētniecības un mākslas muzeju, ar „Meņģeļiem”, „Brakiem” un Sau-
snējas muzeju. Ērgļu novadam ir bagāta muzikālā vēsture un tradīcijas, 
uz kurām balstās tagadne, jo novadā joprojām dzied, spēlē un muzicē.
UDK	 78.035/.038(474.369)
	 78.071(474.369)
	 78:061(474.369)(091)

Kopkataloga Id: 000909599
Udodova, Inta. Mūzikas ābece / Inta Udo-
dova ; mākslinieks Ralfs Ozols. — Rīga : 
Musica Baltica, 2018.

5, Solfedžo : teorijas un darba burtnī-
ca. — 83 lpp. : notis ; 17×25 cm. — Nosaukuma daļa „Mū-
zikas ābece” iegūta no 4. vāka. — ISBN 979-0-2650-1255-
9 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Teorijas un darba burtnīca 5. klasei ir paredzēta 
solfedžo mācību priekšmeta apguvei mūzikas skolās. Tajā turpinātas 
četrās iepriekšējās „Mūzikas ābeces” burtnīcās aizsāktās metodiskās 
izstrādnes.
UDK	 781.2(076)

Kopkataloga Id: 000909596
Veitners, Indriķis. Latvijas džeza vēsture 
1922-1940 / Indriķis Veitners ; recenzenti: 
Anda Beitāne, Inga Bērziņa, Gatis Krūmiņš ; zi-
nātniskā redaktore Ineta Lipša ; redaktore Inā-
ra Stašulāne ; māksliniece Gundega Kalend-

ra. — Rīga : Musica Baltica, 2018. — 263 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, notis, portreti, shēmas ; 24 cm. — Ziņas par 
autoru uz 1. vāka atloka. — Foto: Jura Kalnciema privātko-
lekcija, Elmāra Zemoviča privātkolekcija un Rakstniecības 
un mūzikas muzejs. — Bibliogrāfija: 237.-244. lpp. un 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910106
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909366
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910695
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909196
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910351
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909599
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909596


10Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 21 2018. gada 1.–15. novembris

zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9984-588-61-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas džeza vēstures pētnieka, džeza saksofonista, 
klarnetista un pedagoga Indriķa Veitnera (1970) darbs ir pirmais pētī-
jums par Latvijas džeza vēsturi, orķestriem un mūziķiem, līdz 1940. ga-
dam spēlēto mūziku, kā arī sabiedrības attieksmi pret to. Monogrāfijas 
pamatā ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 2014. gadā aizstā-
vētais promocijas darbs „Latvijas džeza vēsture (1922-1940)”.
UDK	 78.036.9(474.3)

793.3 Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 000910675
Кетнере, Наталия. С русским балетом на 
край света : сборник исторических очер-
ков, интервью, мемуаров о балетной труп-
пе полковника де Базиля (Василия Воскре-
сенского) / автор-составитель, дизайн об-

ложки: Наталия Кетнере. — Рига : Ketner, 2018. — 254, 
[4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — „Титуль-
ный лист программы гастролей по Австралии труппы 
де Базиля, 1937 г.”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — ISBN 978-9934-8791-0-4 (brošēts).

UDK	 793.32:792.82(091)
	 792.82.075(470+571)
	 792.82.071.2

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000909859
Королева, Е. Е. Диалектный словарь старо-
веров Латгалии / Е.Е. Королева ; рецензен-
ты: Игорь Кошкин, Татьяна Философова ; 
научный редактор Оксана Ковзеле ; худо-
жественное оформление: Павел Вару-
нин. — Рига : Институт Староверия Лат-
вии, 2017.

Том 1, (А-В). — 559 lpp. ; 22 cm. — Ziņas par autori: uz 
4. vāka. — Teksts krievu valodā, anotācija arī latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8730-0-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Latgales vecticībnieku dialektālā vārdnīca” ir Eiro-
pā vislielākās vecticībnieku kopienas leksikas apkopojums. Vārdnīca 
ietver leksiski izstrādātu un leksikogrāfiski aprakstītu materiālu, kas 
demonstrē pomoriešu novirziena vecticībnieku-bespopovcu, kas Lat-
gales teritorijā ienāca 17. gadsimtā pēc 1666. gada baznīcas šķelšanās, 
leksikas bagātības. Izdevumā iekļauta īsformu folklora: parunas un sa-
kāmvārdi, pravietiski sapņi, mitoloģiski stāsti (biļički).
UDK	 811.161.1’374.2’282.4(474.38)

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000907113
Markus-Narvila, L. No Sventājas līdz Ancei : latviešu iz-
loksnes Rietumkurzemes piekrastē 20. gs. beigās/21. gs. 
sākumā / sastādītāja L. Markus-Narvila ; zinātniskā re-
daktore, priekšvārds: B. Laumane ; recenzenti: Dr.philol. 
Ieva Ozola, Dr.hum. Edmunds Trumpa ; vāka mākslinieks 
Imants Liepiņš ; Liepājas Universitāte. Kurzemes Humani-
tārais institūts. — Atkārtots izdevums. — Liepāja : Liepājas 
Universitāte, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (240 lp., PDF) : 
ilustrācijas, kartes ; 9,59 MB. — Edmunda Trumpa vāka 

foto. — Bibliogrāfija: 235.-237. lp. — Pirmizdevums: Liepā-
ja : LiePA, 2008. — ISBN 978-9934-569-43-2 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Krājums aptver galvenokārt divās pēdējās desmit-
gadēs pierakstītos izlokšņu tekstus Rietumkurzemes piekrastē. Krā-
jumam izmantoti studentu dialektoloģijas prakses darbi. No satura 
viedokļa teksti atspoguļo kurzemnieku likteņstāstus, viņu sadzīvi un 
raksturu.
UDK	 811.174’282.2(474.3-32)
	 811.174’282.4(474.5)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000910700
Lūiss, Klaivs Steiplzs. „Rītausmas ceļinieka” 
brauciens / Klaivs Steiplzs Lūiss ; no angļu valo-
das tulkojusi Ilga Melnbārde ; [ilustrācijas]: 
Pauline Baynes. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 237, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 

(Nārnijas hronikas / K.S. Lūiss ; 5). — Grāmata sagatavota 
pēc 2006. gada izdevuma. — Oriģinālnosaukums: The 
Voyage of the Dawn Treader. — ISBN 978-9934-0-6909-3 
(iesiets).

UDK	 821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000911610
Čainani, Somans. Pēdējās laimīgās beigas : 
fantāzijas romāns jauniešiem / Somans Čaina-
ni ; Jakopo Bruno ilustrācijas ; no angļu valodas 
tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktors Aldis Vē-
vers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 720 lpp. : 

ilustrācijas ; 21 cm. — (Labā un Ļaunā skola / Somans Čai-
nani ; 3). — Oriģinālnosaukums: The Last Ever After. — 
ISBN 978-9934-0-7827-9 (iesiets) ; ISBN 978993478279 
(kļūda).

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

Kopkataloga Id: 000910710
Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs 
Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozo-
liņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018].

Sabrukums. — 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; 13). — 
Oriģinālnosaukums: Diary of a Wimpy Kid. Meltdown. — 
ISBN 978-9934-0-7908-5 (iesiets).
UDK	 821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 000911150
Kreiss, Roberts. Zaglis : romāns / Roberts 
Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Ak-
mens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore 
Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2018]. — 
415 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Wanted. — ISBN 978-9984-35-923-6 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910675
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909859
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907113
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910700
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911610
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910710
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911150
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Kopkataloga Id: 000909824
Patersons, Džeimss. Peles vārds : stāsts / 
Džeimss Patersons un Kriss Grābensteins ; 
Džo Satfina ilustrācijas ; no angļu valodas tul-
kojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grū-
be. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 269, 

[3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Word 
of Mouse. — ISBN 978-9934-0-7319-9 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-32

821.113.6 Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000910940
Keplers, Larss. Uguns liecinieks : zviedru kri-
minālromāns / Larss Keplers ; no zviedru valo-
das tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa di-
zains. — Rīga : Mansards, [2018]. — 555, 
[1] lpp. ; 22 cm. — (Mansards detektīvi). — 

„Uguns liecinieks” ir trešais romāns inspektora Jona Linnas 
piedzīvojumu sērijā. Iepriekšējie izdevumi „Hipnotizētājs” 
un „Paganīni līgums”. — Oriģinālnosaukums: Eldvittnet. — 
ISBN 978-9934-12-219-4 (iesiets).

UDK	 821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 000911026
Lekberga, Kamilla. Ledus bērns : aizraujošs 
skandināvu detektīvs / Kamilla Lekberga ; tul-
kojusi Laura Ozoliņa ; Tatjanas Zubarevas vāka 
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore 
Eva Jansone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 390, 

[1] lpp. ; 23 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Tulkots no: 
Läckberg, Camilla. Ice Child. — Oriģinālnosaukums: Lejon-
tämjaren. — ISBN 978-9934-20-258-2 (iesiets).

UDK	 821.113.6-312.4

821.131.1 Itāliešu literatūra

Kopkataloga Id: 000910199
Barsoti, Eleonora. Ziemassvētkus gaidot / 
Eleonora Barsoti ; Valda Valtere-Jēkabsone, 
tulkojums no itāliešu valodas. — Rīga : An-
nele, [2018]. — 32 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-559-18-1 
(iesiets).

UDK	 821.131.1-93-32

Kopkataloga Id: 000910705
De Mari, Silvana. Hanija / Silvana De Mari ; no 
itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas 
redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Otrā grāmata, Mēmā ragana. — 367, [1] lpp. ; 
21 cm. — „Hanija. Mēmā ragana ir otrā grāmata 

Silvanas De Mari triloģijā”—Uz 4. vāka. — Oriģinālnosau-
kums: Hania. Strega Muta. — ISBN 978-9934-0-7280-2 
(iesiets).
UDK	 821.131.1-93-3

821.133.1 Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000911030
Verns, Žils. Drāma Livonijā : romāns / Žils 
Verns ; no franču valodas tulkojusi Dagnija 
Dreika ; Lijas Kalniņas vāka mākslinieciskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Liene So-
boļeva ; literārā redaktore Ilze Fogele ; ilustrā-

cijas: L. Benets. — Rīga : Jumava, [2018]. — 180, [3] lpp., 16 
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. — (Vēsturis-
kais detektīvs). — Ziņas par autoru: 5.-[7.] lpp. — „Pirmo 
reizi latviešu valodā!”—Uz vāka. — Oriģinālizdevums: Pa-
ris, 1904. — Oriģinālnosaukums: Un Drame en Livonie. — 
ISBN 978-9934-20-240-7 (iesiets).

UDK	 821.133.1-312.4

821.162.1 Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 000909803
Kamola, Pāvils. Spogulis akā : dzeja / Pāvils 
Kamola, teksts, ilustrācijas ; Baibas Brūderes 
priekšvārds. — [Madona] : [Pāvils Kamola], 
2018. — 107 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Uz vāka 
autora pasteļa zīmējums. — Ziņas par autoru uz 
4. vāka atloka. — ISBN 978-9934-19-675-1 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas simtgades aktivitāšu klāstā savu lappusi ie-
rakstījis Madonas katoļu draudzes prāvests priesteris Pāvils Kamola, 
kurš uz dzīvi Latvijā pārcēlies no Polijas. Oktobra nogalē nākusi klajā 
viņa pirmā dzejas grāmata ar paša zīmētajām ilustrācijām. Autors ne-
slēpj, ka skaistākie dzejoļi nereti rodas brīžos, kad viņu skar ciešanas 
un vientulības izjūta, bet dažreiz traucē tas, ka latviešu valodā viņa 
vārdu krājums vēl nav pietiekami plašs. Dzejoļi, kas ietver vieglāk izla-
sāmu un pazīstamu dzejas tēlu, lasītājiem ir skaidri, bet tie, kas saistās 
ar Bībeles tēliem, ar savdabīgu vīziju par dzeju, ne visiem ir saprotami. 
Līdz ar to pastāv risks un vienlaikus — dzejas ieguvums, jo lasīto ik-
viens var tulkot vēl dziļāk un plašāk.
UDK	 821.162.1-1=174
	 821.162.1-141=174

821.163.3 Maķedoniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000910904
Dimkovska, Lidija. Slēptā kamera / Lidija 
Dimkovska ; no maķedoniešu valodas tulkojusi 
Ingmāra Balode ; redaktors Dens Dimiņš ; Es-
teres Rožkalnes vāka dizains. — Rīga : Man-
sards, [2018]. — 317, [2] lpp. ; 19 cm. — Oriģi-

nālnosaukums: Скриена камера. — ISBN 978-9934-12-
186-9 (brošēts).

UDK	 821.163.3-31

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000909474
Anmanis, Jānis. Dievzemīte : gleznas un 
haikas / Jānis Anmanis. — Rīga : [Latvijas 
Sporta veterānu-senioru savienība], 
2018. — 240 lpp. : ilustrācijas ; 11×18 cm. — 

Ziņas par autoru: [2.-6.] lpp. — ISBN 978-9934-8738-2-9 
(spirāliesējums).

UDK	 821.174-1
	 75.036/.038(474.3)(084.1)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909824
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910940
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911026
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910199
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910705
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911030
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909803
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910904
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909474
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Kopkataloga Id: 000910716
Avotiņa, Daina. Soliņš pie Salacas / Daina Avo-
tiņa ; priekšvārds: Jānis Peters ; vāka dizaina 
autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 236, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — Abos vāku atvērumos fo-

togrāfijas no autores arhīva. — ISBN 978-9934-0-7792-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā aplūkotas latviešu dzejnieces Dainas Avo-
tiņas un lietuviešu dzejnieka Alfona Maldoņa sarakste vēstulēs. Šajās 
vēstulēs ir stāsts par cilvēcisku mīlestību ne tikai sadzīviskā nozīmē, 
bet arī par mīlestību, kas savij kopā divu brāļu tautu, divu vienīgo indo-
eiropiešu baltu valodu zarus un ziedus.
UDK	 821.174-6
	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000910646
Ālmane, Austra. Ar sirdi Latvijā : dzeja / Austra 
Ālmane ; Zīle Ozoliņa-Šneidere, māksliniece. — 
Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. — 181 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-66-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejas grāmatas centrālais tēls ir Latvija. Pirmajās 
nodaļās autore pauž prieku par dabas krāšņumu, par bērnības zilajām 
debesīm un siltajiem mirkļiem ģimenes lokā. Pārējās nodaļās ienāk pie-
auguša cilvēka attieksme un izjūtas, sāpe par Latvijas likteņgaitām, par 
dzīves apstākļu maiņu, par pazaudētajām vērtībām. Noslēguma daļa 
rada ticību, ka, palīdzot viens otram, varam pilnveidoties un attīstīties, 
saglabājot tautas sirdsapziņu, godaprātu un latviešu valodu.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000911389
Beļskis, Normunds. Vectētiņa brīnumu lāde : 
lauku sētas dzejoļi / Normunds Beļskis ; māk-
sliniece Kristīne Graudule-Putniece ; atbildīgā 
redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, 
[2018]. — 91, [5] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 

ISBN 978-9934-20-263-6 (iesiets) ; ISBN 9789934202759 
(kļūda).

A n o t ā c i j a :  N. Beļska bērnu dzejas krājums tapis neilgā laika 
posmā, un to autors veltījis mazdēlam Tomasam Kristoferam, kurš 
kopā ar mammu Annu un tēti Agri šobrīd savas bērnības dienas pavada 
netālajā Sējas novadā zemnieku saimniecībā „Priežkalni”. Dzejas rindās 
mijas paša autora piedzīvotais bērnībā, tālie atmiņu mirkļi savijas ar 
mūsdienām un kultūrvēsturiskajām vērtībām, tautas tradīcijām, latvis-
ko dzīves ziņu, kura mums katram palīdz dzīvot un mīlēt šo zemi.
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000909767
Cīrule, Baiba. Cīruļdziesma debesīs : dzeja / 
Baiba Cīrule. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018]. — 242 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-579-05-9 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000911204
Dambis, Egils. Latvijai / Egils Dambis ; vāka di-
zains: Agnese Piļāne. — Rīga : EZERROZES grā-
matas, 2018. — 182 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
Ziņas par autoru: 177. lpp. — ISBN 978-9934-
558-60-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  E. Dambja grāmatā apkopoti dzejoļi, kas radušies 
septiņu gadu laikā un kuri visi ir veltīti Latvijai. Grāmata veltīta tiem, 
kas izcīnīja šo valsti, un tiem, kuriem Latvija ir dziļi sirdī.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000909761
Degums, Arvis. Kad manī kastanis zied : dzeja / 
Arvis Degums ; māksliniece Rudīte Liepiņa. — 
[Varakļāni] : [Dace Solovjeva], [2017]. — 152, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
555-31-2 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000911301
Ezerroze, Agnese. Rudens un tu / Agnese Ezer-
roze. — Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. — 
198 lpp. : portrets ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
558-63-4 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000910363
Freimanis, Mārtiņš. Zālīte truša dvēselei / 
Mārtiņš Freimanis ; ilustrācijas: Nikolajs Si-
čevs ; dizains: Pēteris Sičevs ; vāka foto: Karlīna 
Vītoliņa. — Papildināts pārizdevums. — 
[Rīga] : MicRec, [2018]. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 
17 cm. — ISBN 978-9934-8734-3-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata pirmoreiz tika izdota 2004. gadā, laikā, kad 
Mārtiņš apņēmības un dzīves spara pilns kala jaunus plānus turpmākai 
dzīvei. Kurš gan tagad spēs pateikt, ko Freimis tolaik domāja. Patiesībā 
tā vien šķiet, ka pārāk daudz ar domām par rītdienu neaizrāvās — dzī-
voja šeit un tagad, un nemitīgi radīja, radīja un dalījās ar radīto. Krāju-
mā ir viņa agrīnie dzejoļi, viņa domas un emocijas. Jaunais izdevums 
papildināts ar nozīmīgāko dziesmu dzeju, pievienoti arī daži agrāk 
rakstīti darbi.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000908545
Gaile, Inga. Piena ceļi : stāsti / Inga Gaile ; redaktors Jānis 
Oga ; Sandija Ruļuka un Zigmunda Lapsas vāka dizains. — 
Rīga : Mansards, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 
323,77 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934122163. — ISBN 978-9934-12-218-7 (ePUB).

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000910980
Gaile, Inga. Piena ceļi : stāsti / Inga Gaile ; re-
daktors Jānis Oga ; Sandija Ruļuka un Zigmunda 
Lapsas vāka dizains. — Rīga : Mansards, 
[2018]. — 127, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
12-216-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  I. Gailes krājumā „Piena ceļi” apkopotie stāsti tapu-
ši desmit gadu laikā. Tajos piedalās Mirū, Marija, Saule, Tauriņcilvēks, 
Jēzus, Pēteris, Kaspičs, Viņš Pats un visādi citi varoņi, pat daži vīrieši. 
Stāsti ir ļoti sievišķīgi, piepildīti, pārdomām pilni un neizbrīna, ka ilgi 
tapuši. Vienlaikus šie stāsti ir arī asprātību un humora pilni, tieši kā ar 
bomi pa pieri un atklājoši. Šajos astoņos ilgi tapušajos stāstos lasītājs 
sastopas gan ar nosacītām mūsdienām, gan senākiem laikiem ar kalpo-
nēm un saimniekiem un šķietami klasiskām attiecību piņķerēm starp 
šiem diviem sabiedrības slāņiem. Ievijas arī kāda reliģiska nots, kas 
balansē uz zinātniskās fantastikas diedziņa. Ja autores stils lasītājam ir 
tuvs un pieņemams, ļoti baudāms stāstu krājums.
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000911134
Horna, Māra. Atgriešanās dzimtenē : romāns / 
Māra Horna ; Nataļjas Kugajevskas vāka di-
zains ; Agra Liepiņa ilustrācijas ; redaktore 
Dzintra Zālīte ; Timurs Subhankulovs, foto. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 235, [1] lpp. : 

faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — (Lata romāns ; 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910716
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910646
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911389
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909767
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911204
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909761
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911301
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910363
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908545
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910980
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911134
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11/2018 (233)). — Ziņas par autori: [4.] lpp. — ISBN 978-
9934-15-516-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  M. Hornas romānā Zviedrijas latvietis Oto Kadiķis 
65 gadu vecumā nolemj atgriezties dzimtenē, jo autokatastrofā zau-
dējis sievu un vēlas atrast līdzīgu sievieti — izsmalcinātām manierēm 
un labu raksturu, maigu… Viņa sapnis ir atvērt kafejnīcu kādā Latvijas 
mazpilsētā. Jau pirmajā dienā, pastaigājoties pa Rīgu un pusdienojot 
kafejnīcā, Oto ievēro Mairu, kuras uzvedība Oto sākotnēji atbaida, to-
mēr viņš uzaicina Mairu par savas kafejnīcas pārvaldnieci. Un sākas 
attiecību līkloči.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000909793
Ieklausies : liriskas pārdomas vārsmās / Aivi-
ta Dreiblate, Evita Gūtmane, Ieva Malteniece, 
Inga Siliņa, Ivars Šmits ; vāks: Dace Solovje-
va. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. — 
127 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-579-06-6 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000910239
Joksts, Osvalds. Vienas dzīves labirinti / Eme-
ritus Profesors Osvalds Joksts. — Papildināts 
otrais izdevums. — Rīga : [Osvalds Joksts], 
2018. — 265 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-19-556-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir autora atmiņu grāmata, kuru caurvij Dzimtenes 
motīvs, jo viņam bija lemts piedzimt 20 gadus vēlāk pēc tās nodibināša-
nas, atrasties tajā, darboties tās izaugsmē un veidošanā. Lasītājiem šis 
dzīves stāsts, ko veidojis pietiekoši tipisks savas paaudzes cilvēks, ļaus 
ieskatīties un izvērtēt, pirmkārt, kādi mēs bijām — nospiesti vai paze-
moti; otrkārt, kādi mēs esam — godīgi, ar tīru sirdsapziņu vai skauģi, 
tirāni un blēži; un treškārt, kādi mēs būsim nākošajā valsts simtgadē — 
patiesi, godīgi, darbīgi un ar smaidu sejā. Grāmata ir 2006. gada Latvijas 
Policijas akadēmijas 15. gadu jubilejai veltītā pirmpublicējuma otrais 
papildinātais izdevums, kas ir aktualizēts, tostarp dziļāk analizējot no-
tikumus, kuri raksturo Latvijas Policijas akadēmijas darbības posmus.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000910045
Kalēja, Biruta. Iebur manī prieku / Biruta Ka-
lēja ; māksliniece Gita Peta ; vāka noformē-
jums: Inese Gura. — Rīga : Sava grāmata, 
2018. — 181 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-552-
69-4 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000911273
Latvijas oļi : veltījums Latvijai un Latvijas pilsē-
tām / Aija Abena, Ronalds Abrickis, Uldis Berķis, 
Lidija Bērze, Aija Celma [un vēl 19 autori] ; Agne-
se Piļāne, teksta redaktore, vāka dizaina izstrā-
de. — Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. — 

209 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Autori arī: Elīna Čepule, 
Sarma Cīrule, Egils Dambis, Iveta Dimzule, Aina Dravniece, 
Lidija Dundare, Agnese Ezerroze, Jans Ikes, Vija Javnošāne, 
Lauris Krolis, Henita Kupjanska, Andris Marts, Dzidra Med-
vedjeva, Inonanta Millere, Inta Špillere, Silvija Šterna, Astra 
Tomsone, Iveta Uršuļska, Edita Viļuma. — Tituldzejoļa 
„Latvijas oļi” autore Laura Lūciņa. — Teksts latviešu valo-
dā, daži dzejoļi atdzejoti angļu un krievu valodā, vairāki 
dzejoļi latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-558-62-
7 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000911232
Linužs, Rūdolfs Kōrsovīts. Jūtu labirints : sa-
jūtu pieraksti dzejā / Rūdolfs Linužs Kōrso-
vīts ; Agnese Piļāne, vāka dizains. — Rīga : 
EZERROZES grāmatas, 2018. — 214 lpp. : port-
rets ; 19 cm. — ISBN 978-9934-558-64-1 (ie-
siets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000909873
Marts, Andris. Neparastā misija : fantastikas 
žanra romāns / Andris Marts ; vāka salikums: 
Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018].

1. daļa, Kristaps. — 61, [2] lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-579-07-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Neparastā misija” autors apraksta savas 
atmiņas par vajāšanām, izmantojot fantastikas žanru, jo, autoraprāt, 
oficiāli astoņdesmito gadu vajāšanas šobrīd tiek atzītas tikai par iz-
domājumiem un fantāzijām. Lai glābtu Zemes civilizāciju no bojāejas 
atomkarā, uz Zemi no Gulbja zvaigznāja planētas ierodas sūtnis. Otrs 
viņa uzdevums ir sākt cilvēces sagatavošanu uzņemšanai Lielajā Kos-
miskajā Brālībā. Lai tas varētu notikt, cilvēkiem jāatbrīvojas no nežē-
lības, agresivitātes un citu cilvēku nogalināšanas. Sūtnis piedzimst 
vienkāršu un parastu Zemes cilvēku ģimenē. Vecāki viņu nosauc vārdā 
Kristaps.
UDK	 821.174-312.9

Kopkataloga Id: 000910194
Maskina, Smaida. Sirds gavilē mīlestībā : sajūtu 
pieraksti dzejā / Smaida Maskina. — Rīga : 
EZERROZES grāmatas, 2018. — 171 lpp. : ilustrā-
cijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-558-56-6 (bro-
šēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000910179
Pa lāsei prieka : dzeja / Agnese Piļāne, teksta 
redaktore, vāka dizains ; autori: Aļģirds Alunde-
ris (Oļģerts), Liene Andersone-Kolosova, Uldis 
Berķis, Melita Ezermale, Rolands Frickauss, Rita 
Kučerova (Rita Pakalna), Henita Kupjanska 

(Heka), Anna Roskoša (Atvasara), Inese Saulīte, Aina 
Stankeviča (Aina St.), Silvija Šterna, Līga Taurēna. — Rīga : 
EZERROZES grāmatas, 2018. — 197 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-558-58-0 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000909786
Ronis, Ivo. Ja tevis nebūtu rudenī / Ivo Ronis ; 
vāks: Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu 
Pērles, 2018. — 124 lpp. ; 21 cm. — (Pārdomas 
vārsmās). — ISBN 978-9934-579-11-0 (bro-
šēts) ; ISBN 9789934555110 (kļūda).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000911276
Rudens sonāte mīlestībai : sajūtu pieraksti dze-
jā / autori: Ligita Abramenko, Daiga Akmentiņa, 
Velga Ādamsone, Nauris Gekišs, Henita Kupjan-
ska, Andris Marts, Inonanta Millere, Inese 
Strautmale ; redaktore un vāka dizainere Agne-

se Piļāne. — Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. — 204 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-558-59-7 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909793
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910239
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910045
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911273
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911232
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909873
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910194
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910179
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909786
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911276
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Kopkataloga Id: 000909812
Rūmnieks, Valdis. Kas manu tautu dara 
stipru / redaktors un ievada autors Valdis 
Rūmnieks. — [Rīga] : Latviešu valodas aģen-
tūra, [2018]. — 168 lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — ([Skolēnu radošo darbu sērija]). — 
ISBN 978-9984-829-57-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šogad Latvijai aprit 100 gadu, un Latviešu valodas 
aģentūra, laikus par to domājot, izvēlējās radošo darbu konkursa tēmu, 
lai mudinātu meklēt domas un atziņas dziļākajos mūsu tautas un valsts 
esības slāņos. Tik tiešām — kas manu tautu dara stipru? Krājumā ap-
kopoti skolēnu konkursa uzvarētāju darbi.
UDK	 821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 000909774
Sirds čuksti : poētiskas pārdomas un dzeja / 
Alisa Marčenkova, Baiba Perot, Līvija Vikšere, 
Inta Zaļuma ; vāks: Dace Solovjeva. — [Vara-
kļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 117 lpp. : ilustrā-
cijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-579-10-3 (bro-
šēts).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000910049
Stepēna, Maija. Uz kāpnēm paliks kristāla kur-
pīte… : epifānijas / Maija Stepēna. — Rīga : Sava 
grāmata, 2018. — 98 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-552-99-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmatiņa tapusi no vārdu gleznām. Pirmais gais-
mas atspulgs rīta debesīs… zibens, kas saskalda domas… vakara čuksti 
aizejošais dienai… dvēselē dzimusi dziesma mīlestībai… mirkļa zibsnis, 
noķerts garāmskrējienā… Cik bagāta un skaista ir latviešu valoda! Tajā 
netrūkst neviena krāsas, lai gleznotu dzīvi — raibu kā zirni ziedā…
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000911368
Špillere, Inta. Maldugunis / Inta Špillere. — 
Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. — 158 lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-558-61-0 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000910927
(Two) Sides : diaries of Latvian soldiers in 
WWII / edited by Vita Zelče and Uldis 
Neiburgs ; manuscripts of the diaries were 
prepared for publication by Laura Arda-
va-Āboliņa, Gita Siliņa and Didzis Bērziņš ; 

translated from Latvian by Kārlis Streips ; English language 
editor Andrejs Plakans ; design by Māris Garjānis. — Ikšķi-
le : Zelta Grauds, [2018]. — 367, [1] lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, karte, portreti ; 22 cm. — Ziņas par autoriem: 367.-
[368.] lpp. — Bibliogrāfija piezīmēs: 331.-[360.] lpp. un 
personu rādītājs: 361.-[366.] lpp. — Oriģinālnosaukums: 
(Divas) puses. Latviešu kara stāsti. — ISBN 978-9934-
8780-0-8 (iesiets).

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000906695
Vainovska, Gundega O. Lācītis Rūdis dodas uz 
Vecrīgu : Rūdis stāsta leģendas / Gundega O. 
Vainovska, teksts un foto. — [Rīga] : Autorizde-
vums, [2018]. — 52 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — 
ISBN 978-9934-19-521-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lācītis Rūdis lasītājus iepazīstina ar savu dzimto 
pilsētu Rīgu. Kopā ar lāču meiteni Esmeraldu viņš dodas uz Vecrīgu, 
kur izrāda pilsētas ievērojamākās vietas, stāstījumā iekļaujot arī leģen-
das. Lācītis atklāj, kāpēc nedrīkst teikt, ka Rīga ir gatava, iepazīstina ar 
nostāstiem par Doma baznīcas gaili, kā arī izstāsta, ka Ziemassvētku 
eglītes rotāšanas tradīcija aizsākusies tieši Rīgā. Rūdis lāču draudzenei 
parāda Brīvības pieminekli, operu, „Laimas” pulksteni, Līvu laukumu 
un vēl citas vietas. Abiem pat izdodas uzkāpt un pasēdēt Doma baznī-
cas vecā gaiļa mugurā. Grāmatā iekļauta zīmēta karte, lai mazie lasītāji 
ar savām ģimenēm varētu izstaigāt lācīšu ceļu.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000909863
Valtere, Inese. Pasakas ģimenei / Inese 
Valtere ; māksliniece Gunta Zaļaiskalna. — 
[Stopiņi] : [Inese Valtere] : Amber Book 
Print, [2018]. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
22×31 cm. — ISBN 978-9934-19-612-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļautas dažādas pasakas par dzīvnieku un 
citu pasaku tēlu piedzīvojumiem. Vienā uzzināsi, kā zaļsvārcis sienāzī-
tis apvienoja draugus, lai atjaunotu izdegušo koncertzāli. Citā pasakā 
dosies līdzi varoņiem neticamā un brīžiem šķietami neiespējamā pie-
dzīvojumā, lai sasniegtu nosprausto mērķi. Vēl citā atklāsi, kādu mā-
cību guva nešpetnais lapsēns ar iesauku Duncis, un kā mazais pīlēns 
atklāja, kas nepieciešams, lai no sirds izpriecātos pa peļķēm.
UDK	 821.174-93-343

Kopkataloga Id: 000911104
Viegliņa-Valliete, Gina. Valdnieka Nameja 
meita : romāns / Gina Viegliņa-Valliete ; Emīla 
Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildī-
gā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, 
[2018]. — 206, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-20-247-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romānā varone Guna sastop un ar gudru prātu un 
mīlestības pilnu dvēseli izdzīvo trīs savas dzīves lielās mīlestības — ve-
cākus, jaunības pirmo mīlu un sievas kārtā esošo. Te mīlestība ir klu-
sa, tā atveras labajam, pieņem likteņa lemto, tā ir pazemīgi daiļa. Tēva 
gudrības un maiguma skola, pirmo jūtu aizrautības un šķiršanās mā-
cība, apprecētā vīrieša mīlestība šajā romānā atklāj vispārcilvēciskus 
attiecību aspektus un sievietes atraušanos no savas tautas saknēm. Sie-
vietes, karaļa meitas ieplūšana citā kultūrā ir ļoti būtiska galvenās va-
rones tēla pamatā. G. Viegliņa-Valliete uzbur skarbu realitātes versiju, 
jo romānā valdnieka meita Guna kļūst par Annu Mariju fon Fitinghofu. 
Tāda ir mūsu senvēstures iespējamā versija, kas iegūst jaunu dimensiju 
arī 2018. gadā skatītāju vērtējumam nodotās mākslas filmas „Nameja 
gredzens” kontekstā.
UDK	 821.174-311.6

Kopkataloga Id: 000910077
Vilcāns, Ernests. Ir rudens klāt / Ernests Vil-
cāns ; redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes 
vāka noformējums. — Rēzekne : Latgales kultū-
ras centra izdevniecība, 2018. — 83 lpp. : port-
rets ; 17 cm. — Ziņas par autoru 80. lpp. — ISBN 
978-9984-29-311-0 (brošēts).

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909812
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909774
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910049
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911368
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910927
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906695
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909863
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911104
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910077
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Kopkataloga Id: 000909642
Žolude, Inga. Silta zeme ; Materia botanica / 
Inga Žolude ; literārais redaktors Arvis Kolma-
nis ; Jāņa Esīša vāka dizains. — Rīga : Dienas 
Grāmata, [2018]. — 351, [1] lpp. ; 22 cm. — Vāka 
noformējumā izmantota Daces Lielās glezna 
„Nacionālais parks”. — ISBN 978-9934-546-
69-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Materia botanica” vākos ietverti divi romāni — arī 
„Silta zeme”, jo „Materia botanica” ir gan romāna „Silta zeme” turpinā-
jums, gan jauns vēstījums, viss atkarīgs no skatpunkta. Vientulība reti 
ir viennozīmīga, un Daniels, Nellija un Vū gan ir tie paši „Siltas zemes” 
varoņi, gan nav. „Materia botanica” vēstījums atsākas tajā pašā vietā, 
kur stāsta pirmā daļa beidzas. Tomēr lietu daba pa šo laiku ir mainī-
jusies. Daba. Tieši Dabā galvenais varonis Daniels mēģinās atšķetināt 
„Siltas zemes” samezglotās savādās intīmās saiknes, kas viņu vieno ar 
ģimeni, mīļoto Vū, bet visīpatnējāk — ar māsu Nelliju.
UDK	 821.174-31

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000910015
Siliņš, Uldis. Mēs esam carnikavieši : pastaiga 
pa novada vēsturi, 1211.-1944. / Uldis Siliņš ; 
ilustrācijas: Agrita Krieviņa. — 3. izdevums. — 
[Carnikava] : Carnikavas novada dome, 2018. — 
415, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfi-

ja: [400.]-408. lpp. un personu saraksts: [409.]-415. lpp. — 
ISBN 978-9984-49-610-8 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Novadnieks Uldis Siliņš grāmatā par Carnikavas 
vēsturi septiņus gadsimtus ietvēris 400 lappusēs. Autors saka: „Esmu 
grāmatā aprakstījis gan jautrus, gan skumjus notikumus un reizē mēģi-
nājis iezīmēt arī vēsturisko fonu, lai tie būtu labāk saprotami. Neesmu 
mēģinājis lasītājam izpatikt, mans mērķis ir pavisam cits. Tik daudz 
ķeta krusti guļ zemē Carnikavas kapsētā prom no apbedījumu vietām, 
rūsas klāti, ar tikko salasāmiem uzrakstiem, aizmirsti un nevienam ne-
vajadzīgi. Tikpat aizmirsti guļ daudzi jo daudzi krāšņi mūži, par kuriem 
retais tik kaut ko zina. Lai šī grāmata viņiem būtu nolauzto un aiznesto 
krustu vietā”.
UDK	 908(474.362)

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

Kopkataloga Id: 000907436
Barbans, Jānis. 100 gadi 100 kartēs / sastā-
dītājs un teksta autors Jānis Barbans ; priekš-
vārds: Andris Vilks ; redaktori: Ilze Antēna, 
Mareks Kilups, Jānis Turlajs, Anda Juta Zālī-
te ; māksliniece Līga Dubrovska ; kartogrāfes: 

Ieva Grabe, Ingūna Pūkaine. — Rīga : Karšu izdevniecība 
Jāņa Sēta : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2018]. — 207 lpp. : 
ilustrācijas, kartes, fotogrāfijas ; 28 cm. — ISBN 978-9984-
07-746-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata iepazīstina ar interesantākajām, neparastā-
kajām un nozīmīgākajām ar Latviju saistītajām kartēm no 1918. gada 
līdz mūsdienām. Izdevuma „100 gadi 100 kartēs” kolekcija brīnišķīgi 
atspoguļo Latvijas vēsturi gadsimtu kolīzijās. Kartes ir izkārtotas tā, 
lai varētu izsekot mūsu valsts likteņgaitām no visdažādākajiem ska-
tupunktiem 100 gadu garumā. Katram gadam izvēlēto karti papildina 
neliels stāsts un fotogrāfijas, kas ļaus paraudzīties uz konkrēto vēstures 
posmu no dažādām šķautnēm, sasaistot vēsturiskus notikumus ar to 
atspoguļojumu kartēs.
UDK	 912.43(474.3)
	 94(474.3)(084.3)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 000910220
Vaivare, Iveta. Skaistākie dzīves mirkļi / 
Iveta Vaivare. — [Mārupe] : [Drukātava], 
2018. — 107, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
21×26 cm. — ISBN 978-9934-530-28-9 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Dzīvojot ārvalstīs, cilvēki savu ikdienu pavada dažā-
di. Iveta Vaivare pēdējos desmit gados Īrijā ir apmeklējusi vairāk nekā 
100 pasākumus un šoruden šos notikumus apkopojusi fotoalbumā 
„Skaistākie dzīves mirkļi”. Šķirstot grāmatu, redzams, ka tā atspoguļo 
ne tikai autores dzīves skaistos mirkļus, bet dod priekšstatu arī par Īri-
jas latviešu sabiedrisko dzīvi noteiktā laika posmā.
UDK	 929(474.3)(084.12)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000910916
Latvija 1918-2018 : valstiskuma gadsimts / sa-
stādījuši: Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Mi-
sāns, Ervīns Oberlenders ; redaktori: Ivars 
Ījabs, Ilgvars Misāns ; tulkotāja latviešu valodā 
Maija Levāne ; literārā redaktore Astra Feld-

mane ; Māra Garjāņa dizains. — Rīga : Mansards, [2018]. — 
366, [1] lpp. : diagrammas, karte ; 22 cm. — Personu rādī-
tājs: 363.-[367.] lpp. — Bibliogrāfija: 339.-[350.] lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, daļa teksta 
tulkota no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Lettland 
1918-2018: ein Jahrhundert Staatlichkeit. — ISBN 978-
9934-8771-4-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis ir populārzinātnisks izdevums, kas cenšas aptvert 
visu gadsimtu kopš Latvijas valsts dibināšanas tā dažādībā un pretrunī-
gumā, tostarp arī attīstību pēc neatkarības atjaunošanas, aplūkojot gan 
vēsturiskos un politiskos aspektus, gan ekonomiku, izglītību un kultū-
ru no valsts dibināšanas līdz mūsdienām. Krājums ir vācu un latviešu 
autoru kopdarbs par svarīgākajiem atskaites punktiem Latvijas valsts 
tapšanā un attīstībā. Grāmatas uzdevums ir parādīt aizvadīto Latvijas 
valstiskuma simtgadi plašākā perspektīvā, ierakstot to arī Eiropas ko-
pējā vēsturē. Šajā grāmatā tiek aplūkota ne tikai latviešu nācijas tap-
šana un pašnoteikšanās nepieciešamība, bet arī vācbaltiešu un krievu 
loma Latvijā, valstiskuma un vietējo procesu mijiedarbība ar dažādiem 
reģionālajiem un globālajiem faktoriem, bez kuriem mūsu vēsture ne-
kad nebūs pilnībā saprotama.
UDK	 94(474.3)”19/20”(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909642
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910015
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907436
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910220
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000910916
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