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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000914195
100% neoficiāls Fortnite ceļvedis / redaktors 
Neil Kelly ; mākslinieciskais noformējums: Joe 
Bolder ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore An-
tra Jansone. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tul-

kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 100% Unoffi-
cial Fortnite Essential Guide. — ISBN 978-9934-16-567-2 
(iesiets).

UDK	 004.9:794(035)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000914312
Barbie : izkrāso un līmē uzlīmes!. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 8 nenumurētas atsevišķas lp., 1 nenumurēta lp. 
uzlīmes, 1 nenumurēta lp. puzle : ilustrācijas ; 21×30 cm. — 
Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Barbie: Co-
loring & Stikers. — ISBN 978-9934-0-7437-0.

A n o t ā c i j a :  Komplektizdevumā ietilpst vairākas izkrāsojamas 
lapas, uzlīmju komplekts un magnētiskā puzle, kura vispirms jāizkrāso, 
tad jāizjauc, bet pēc tam jāsaliek.
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000914313
Enchantimals : izkrāso un līmē uzlīmes!. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2018]. — 8 nenumurētas atsevišķas lp., 1 nenu-
murēta lp. uzlīmes, 1 nenumurēta lp. puzle : ilustrācijas ; 
21×30 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosau-
kums: Enchantimals: Coloring & Stikers. — ISBN 978-9934-
0-7438-7.

A n o t ā c i j a :  Komplektizdevumā ietilpst vairākas izkrāsojamas 
lapas, uzlīmju komplekts un magnētiskā puzle, kura vispirms jāizkrāso, 
tad jāizjauc, bet pēc tam jāsaliek.
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000914217
Hot Wheels / tulkojis Edvīns Raups. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2018].

Burtu lokos. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālno-
saukums: Hot Wheels. — ISBN 978-9934-16-
552-8 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000914222
Hot Wheels / tulkojis Edvīns Raups. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2018].

Skaitļu virpulī. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālno-
saukums: Hot Wheels. — ISBN 978-9934-16-
551-1 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000914465
Jauki dzīvnieciņi. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2018]. — 10 nenumurētas lpp. : pār-
svarā ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN 978-
9934-16-544-3 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000914243
Krāso un līmē! : no punkta uz punktu. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2018].

Labākie draugi. — 16 nenumurētas lpp., 2 
nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrāci-
jas ; 28 cm. — (No punkta uz punktu). — Bez 

lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Sticker and 
Colour Dot to Dot. Best Friends. — ISBN 978-9934-16-
539-9 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000914240
Krāso un līmē! : no punkta uz punktu. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2018].

Lauku sētā. — 16 nenumurētas lpp., 2 ne-
numurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrāci-
jas ; 28 cm. — (No punkta uz punktu). — Bez 

lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Sticker and 
Colour Dot to Dot. Farmyard Fun. — ISBN 978-9934-16-
540-5 (brošēts).
UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914195
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914312
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914313
ttps://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914217
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914222
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914465
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914243
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914240
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Kopkataloga Id: 000914445
Man patīk vienradži : aizraujoši uzdevumi / 
[ilustrācijas]: Kim Martin ; no angļu valodas 
tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lo-
movceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 32 
nenumurētas lpp., 6 nenumurētas lp. uzlī-

mes : ilustrācijas ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: I Love Uni-
corns. — ISBN 978-9934-0-7799-9 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000914337
Mašidlauskīte, Roberta. Pārvērt ūdeni krā-
sās! / ilustrējusi Roberta Mašidlauskīte. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Jautrie kukainīši. — 8 nenumurētas lp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska satu-

ra. — Oriģinālnosaukums: Paversk vandeli spalvomis. 
Linksmieji vabaliukai. — ISBN 978-9934-0-7983-2 (bro-
šēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000914343
Mašidlauskīte, Roberta. Pārvērt ūdeni krā-
sās! / ilustrējusi Roberta Mašidlauskīte. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Svētkus gaidot. — 8 nenumurētas lp. : ilus-
trācijas ; 30 cm. — Bez lingvistiska satura. — 

Oriģinālnosaukums: Paversk vandeli spalvomis. Laukiu 
šventės. — ISBN 978-9934-0-7984-9 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000914469
Meža iemītnieki. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2018]. — 10 nenumurētas lpp. : pār-
svarā ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN 978-
9934-16-545-0 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000914237
My Little Pony / tulkojusi Eva Jansone ; re-
daktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2018].

Jautrā diena Ponijvilā : krāsojamā grāmata 
ar uzlīmēm. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp. uz-

līmes : ilustrācijas ; 29 cm. — Teksts latviešu valodā, tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little 
Pony. — ISBN 978-9934-16-550-4 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000914223
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2018].

Kucēnu krāsainie Ziemassvētki. — 32 ne-
numurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 28 cm. — „Based on the episode 

„The Pups Save Christmas” by Ursula Ziegler-Sullivan”—
[1.] lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu va-
lodas. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. Very Puppy 
Christmas. — ISBN 978-9934-16-574-0 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000914229
Troļļi / tulkojusi Eva Jansone ; Dre-
amWorks. — Rīga : Egmont Publishing, [2018].

Laiks jautrībai! : krāsojamā grāmata ar uz-
līmēm. — 16 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 29 cm. — Teksts latviešu valodā, 

tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Trolls. 
Adventure for today. — ISBN 978-9934-16-564-1 (bro-
šēts).
UDK	 087.5
	 791-57

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000913336
Prāta apzināšana 400 dienās / Horaman.
eu. — [Rīga] : [IG Aģents], [2018]. — 1 sējums 
(nenumurētas lpp.) ; 15 cm. — Virstitulā: 
Programma: Uz — Ņēmējs. — ISBN 978-
9934-550-26-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cilvēka uzdevums ir apzināties savu rīcību, nodomu 
un uzņemties atbildību par sekām, kas notiks, ja nebūs godīgs un tais-
nīgs pats pret sevi! Vai Tu spēj atbildēt uz tik vienkāršu jautājumu: Kā-
das zināšanas šobrīd man radītu virzienu šajā dzīvē? Atbildi meklē vis-
notaļ aizraujošajā grāmatā „Prāta apzināšana 400 dienās”, kura sniegs 
Tev iespēju iepazīt savu jūtu un emociju pasauli. Lasi to kā grāmatu vai 
vienkārši izvelc sev rīta atziņu, kas mainīs Tavu ikdienišķo rīcību un 
pavadīs Tevi visas dienas garumā.
UDK	 159.923.2
	 17.02

Kopkataloga Id: 000908459
Sudraba, Velga. Grupu psiholoģiskā konsultē-
šana un psihoterapija / Velga Sudraba, Kristī-
ne Mārtinsone ; recenzenti: Dr.med. Dainis Ba-
lodis, Juris Dragūns, Dr.psych. Maija 
Zakriževska ; literārā redaktore Inga Lievīte ; 

vāka dizaina autors Modris Brasliņš ; priekšvārds: Dr.med. 
Inga Millere. — Rīga : RSU, 2018. — 175, [1] lpp. : diagram-
ma, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Īsas ziņas par au-
torēm: [176.] lpp. — Bibliogrāfija: 154.-164. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-563-24-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir pirmais mēģinājums sniegt latviešu valo-
dā plašu pārskatu par terapeitiskajām un konsultatīvajām grupām, kas 
tiek veidotas dažādās vidēs un ar atšķirīgiem mērķiem. Tajā ir apvieno-
tas galvenās idejas par grupu konsultēšanu un psihoterapiju vēsturis-
kā griezumā, un tā ir izveidota, lasītājiem draudzīgā veidā apvienojot 
teoriju un pieredzi. Autores parāda un izceļ problēmas, kas rodas kon-
sultēšanā un grupu terapijā, un ieteic praktiskus, pieredzē un pētīju-
mos pamatotus risinājumus. Grupu psihoterapija ir daudzšķautnains 
fenomens, kas nav reducējams konkrētu noteikumu virknē. Grāmatā ir 
aprakstītas vadlīnijas, kas ir elastīgi piemērojamas dažādās situācijās. 
Grāmata būs noderīga dažādu jomu profesionāļiem un topošajiem spe-
ciālistiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grupu vadīšanu.
UDK	 159.98-048.88
	 615.851.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914445
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914337
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914343
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914469
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914237
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914223
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914229
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913336
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908459
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Kopkataloga Id: 000914379
Zusta, Zane. Tarakāni manā galvā : stāsti 
par sievietēm / Zane Zusta, Diāna Zande ; 
ilustrāciju autore Līva Ozola ; vāka dizains: 
Dagnis Skurbe ; grāmatas dizains: Vita Lē-
nerte ; vāka attēls: Mārtiņš Cīrulis ; redak-

tore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 221, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-7954-2 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Tarakāni manā galvā” izklaidējošos, vieg-
li lasāmos stāstiņos zīmē ainas no sieviešu — jaunu un vēl jaunāku, 
smuku un vēl smukāku, tikumīgu un vēl tikumīgāku — ikdienas. Šīm 
sievietēm ir kas kopīgs: viņu dzīvē valda tarakāni, pareizāk sakot, izdzī-
vošanas stratēģijas, kas, kādā krīzes brīdī radušās, no tās izkļūt palīdzē-
jušas, bet tad aizķērušās prātā uz palikšanu. Un, kad tarakāniem dzīres, 
sievietēm ķibeles. Grāmatas autore Zane Zusta un psihoterapeite Diāna 
Zande palīdz lasītājām notvert un vismaz uzsākt tarakānu dresēšanu.
UDK	 159.922.1-055.2
	 821.174-32

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000913209
Birze, Āris. Nebaidies : [īstas piezīmes un kaila patiesība, 
klusējot ar sevi Rišikešā, Indijā] / Āris Birze ; redaktori: 
Kristaps Ozoliņš, Līvija Baumane-Andrejevska ; ilustrācijas 
un dizains: Āris Birze. — Rīga : Mansards, [2017]. — 1 tieš-
saistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ; 30,2 MB. — Resursā 
uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934121616. — 
Teksts latviešu valodā, attēlu paraksti arī angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-12-164-7 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  2015. gadā Ā. Birze uzsāka piecu mēnešu ilgu pie-
dzīvojumu un filmēšanas ceļojumu pa Indiju un Nepālu. Tur arī tapa 
piezīmes viņa pirmajai grāmatai „Nebaidies”. Ā. Birzes dzīves misija: ie-
drošināt cilvēkus kļūt patstāvīgiem un uzņemties atbildību par savām 
izvēlēm, lēmumiem un rīcību. Grāmata stāsta par autora cīņu ar sevi, 
un sarunām vienatnē, par pieredzi, pavadot desmit dienas vienā no Ri-
šikešas ašramiem Indijā.
UDK	 24-583
	 159.923.2
	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000912677
Blanko, Džeks. Dzīvības vārdi / Džeks Blan-
ko ; no angļu valodas tulkojusi Jana Roderte ; 
vāka dizains: Anna Ansone. — [Rīga] : PAT-
MOS, [2018]. — 187 lpp. ; 24 cm. — „Neesmu 
citējis E. Vaitas darbus burtiski, bet gan apko-

pojis oriģināldarbos atrodamās domas. Šie īsie ikdienas 
lasījumi tika rakstīti, lai tos būtu viegli lasīt, saprast un iz-
mantot personīgajā dzīvē”—Ievadā. — „The Faith I Live 
By / Ellen G. White, kompilācija sastādīta 1958. gadā”—Ti-
tullapas otrā pusē. — Oriģinālnosaukums: Words to Live 
By. — ISBN 978-9934-548-21-5 (brošēts).

UDK	 279.14-534.4

Kopkataloga Id: 000913085
Kristus Spēkā tapuši / grāmatu sagatavoja: 
Ārija Karakone, Ausma Krastiņa, Anita Rasa. — 
Aizkraukle : Kristus Spēka Aizkraukles evaņ-
ģēliski luteriskā draudze, 2018. — 127 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-
19-629-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kopš Aizkraukles dievnama iesvētīšanas pagājuši 
apaļi 20 gadi. Grāmata ir ieskats draudzes un pirmā jaunuzceltā lute-
rāņu dievnama tapšanā atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā. Tā stāsta par 

Kristus Spēka Aizkraukles evaņģēliski luteriskās draudzes dibināšanu, 
par kalpošanu Dievam un līdzcilvēkiem, par dievnama būvniecības gai-
tu Aizkrauklē.
UDK	 274.5-9(474.342)(082)
	 274.5-774-9(474.342)(082)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000914493
Ušča, Aina. Seno lietu stāsti / teksts: Aina 
Ušča ; zīmējumu autori Bauskas Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi. — [Bauska] : 
Bauskas Mūzikas un mākslas skola, 
[2018]. — 30 lpp. : ilustrācijas ; 20×21 cm.

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmata ir veidota ar mērķi veicināt 
bērnu izziņas procesu un koncentrēties uz lietām, kas atrodas tuvu-
mā. Katrai ģimenei ir iespēja aiziet uz Bauskas muzejiem un aplūkot 
izdevumā attēlotās ierīces, domāt par cilvēkiem, kuri savulaik tās iz-
mantojuši, iztaujāt bērnu vecvecākus. Zīmējumu autori grāmatas vei-
došanas ieceri jau no pirmā brīža uzskatīja par interesantu un vērtīgu 
arī pašiem. Skolotājiem darbu tapšanas procesā bieži nācās atbildēt uz 
daudziem jautājumiem par konkrētu iekārtu darbības mehānismu, kā 
arī laikmetu, kurā tās izmantoja.
UDK	 316.728(02.053.2)

323(474.3) Latvijas Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 000914506
Pumpuriņš, Tālis. Latvijas valsts dibinātāji / 
tekstu autori: Tālis Vigo Pumpuriņš, Imants 
Cīrulis, Toms Ķikuts ; literārais konsultants 
Pauls Raudseps ; mākslinieks Valdis Villerušs ; 
literārā redaktore Ilze Antēna ; fotogrāfi: Kār-

lis Kalsers, Roberts Kalniņš, Valters Lācis ; galvenais re-
daktors Artis Ērglis. — Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs, 2018. — 412, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
29 cm. — Priekštitullapā: Latvijas gadsimts. Muzeji valsts 
simtgadei. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-
9984-747-45-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Nacionālais vēstures muzejs projekta Lat-
vijas gadsimts ietvaros ir sagatavojis biogrāfisku eseju krājumu „Lat-
vijas valsts dibinātāji” par 39 personībām — Latvijas Tautas padomes 
locekļiem, kuri 1918. gada 18. novembrī pasludināja neatkarīgu Latvijas 
Republiku. Tā ir iespēja uzzināt Viļa Rīdzenieka fotogrāfijā redzamo 
cilvēku vārdus, izsekot viņu dzīves tālākajām gaitām līdz pat pagājušā 
gadsimta 90. gadiem. Grāmatu veido Cēsu Vēstures un mākslas muzeja 
speciālista vēsturnieka Tāļa Pumpuriņa biogrāfiskās esejas par katru 
no valsts dibinātājiem, kas tapušas sadarbībā ar Latvijas Nacionālā vēs-
tures muzeja speciālistiem Tomu Ķikutu un Imantu Cīruli. Biogrāfijās 
īpaša uzmanība pievērsta valsts tapšanas izšķirošajiem mirkļiem 1917.-
1919. gadā, taču vienlaikus dota iespēja iepazīt Latvijas tēvu dibinātāju 
mūžu, kontaktu loku un politiskos uzskatus arī pirms un pēc Latvijas 
dibināšanas. Grāmatu papildina bagāts fotogrāfiju klāsts un ievadeseja, 
kurā skaidroti Latvijas politiskās elites tapšanas ceļi — tas, kādās insti-
tūcijās, domubiedru grupās un partijās satikās topošie latviešu politiķi.
UDK	 323(474.3)(092)

336 Finanses

Kopkataloga Id: 000914452
Ciemleja, Guna. Personīgo finanšu pārvaldī-
ba : mācību līdzeklis / Guna Ciemleja, Nataļja 
Lāce ; recenzente Nadežda Koleda ; atbildīgā 
par izdevumu Anita Vēciņa ; literārā redaktore 
Inga Skuja ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914379
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912677
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913085
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914493
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914452
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Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fa-
kultāte. Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra. — 
Trešais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2018. — 119 lpp. : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISBN 9789934221439. — Bibliogrāfija: 108.-
109. lpp. un rakstu beigās. — ISBN 978-9934-22-142-2 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis ir zināšanu platforma, kura palīdzēs 
ikvienam interesentam sasniegt finansiālo pašdisciplīnu neatkarīgi 
no viņa iepriekš iegūtās izglītības, kā arī veicinās Latvijas iedzīvotāju 
finanšu pratību. Izdevumā detalizēti tiek aplūkoti privātpersonas fi-
nanšu lēmumus ietekmējošie faktori, ieņēmumu un izdevumu plānoša-
nas process un budžeta plānošanas pamatprincipi, lietpratīga naudas 
plūsmas vadība ar mērķi maksimizēt uzkrājumu vērtību, tiek apskatīts 
iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas sagatavošanas process, tiek 
analizēti finanšu institūciju piedāvātie pakalpojumi un apskatīti iespē-
jamie riski un atbildība par pieņemtajiem finanšu lēmumiem.
UDK	 336.225.611(075)
	 330.567.25(075)

338.48 Tūrisms

Kopkataloga Id: 000914825
Kleber, Daniel Marco-Stefan. Value Co-Creation as a Man-
agement Tool to Increase Value Proposition : doctoral dis-
sertation, discipline: management science, sub-discipline: 
business management / Daniel Marco-Stefan Kleber ; 
research supervisor Dr.oec. Tatjana Volkova ; reviewers: 
Dr.oec. Tatjana Vasiljeva, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, PhD 
Enn Listra ; Banku Augstskola. — Riga : [izgatavotājs nav 
zināms], 2018. — 179 lp. : diagrammas, kartes, shēmas, ta-
bulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 143.-156. lp.

UDK	 338.48(043)
	 640.412(043)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000914068
Bērziņš, Gaidis. Fiziskas personas maksātne-
spējas process / Gaidis Bērziņš ; māksliniecis-
kais noformējums: Marina Selunska ; priekš-
vārds: Dr.iur. Daina Ose. — Rīga : Tiesu namu 
aģentūra, 2018. — 415 lpp. : diagrammas ; 

23 cm. — Bibliogrāfija: 131.-143. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-508-65-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas galvenais uzdevums ir iepazīstināt lasītā-
jus ar fiziskās personas maksātnespējas procesa tiesisko regulējumu, 
kā arī tā piemērošanas praksi Latvijā. Vienlaikus tajā būs atrodama 
vērtīga informācija par moderno maksātnespējas tiesību vēsturi un at-
tīstību, kā arī pārrobežu maksātnespējas procesa īpatnībām. Grāmatā 
atrodams arī dažādu maksātnespējas pazīmju raksturojums un ar mak-
sātnespējas procesu saistītu terminu skaidrojums. Tā dod ieskatu at-
sevišķās procedūrās, ar kurām maksātnespējas procesa ietvaros nākas 
saskarties gan parādniekam, gan viņa kreditoriem, palīdzot izprast arī 
maksātnespējas procesā piemērojamos principus. Plašo informatīvo 
materiālu papildina procesuālo dokumentu un tiesu prakses piemēri. 
Grāmata domāta kā mācību palīgavots studentiem un var būt noderīga 
jebkuram, kurš vēlas skaidrību par fiziskās personas maksātnespējas 
procesu Latvijā.
UDK	 347.736

Kopkataloga Id: 000909214
Grigore-Bāra, Elīna. Tiesu izpildītāja institūts 
Latvijā (1918-2018) / Elīna Grigore-Bāra, Elīna 
Avota, Guna Berlande ; zinātniskā redaktore 
Dr.iur. Sanita Osipova ; literārā redaktore Baiba 
Krauze-Krūze ; vāka noformējuma autore Lās-

ma Āboliņa. — Rīga : Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju 
padome, 2018. — 223 lpp. : faksimili, portreti, tabulas ; 
25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu valodā, kopsavilkums arī angļu un krievu valodā. — 
ISBN 978-9934-19-648-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir līdz šim plašākais pētījums par tiesu iz-
pildītāja institūta veidošanos un attīstību Latvijas teritorijā kopš Lat-
vijas Republikas dibināšanas 1918. gadā līdz spēkā esošajam modelim, 
aplūkojot tiesu izpildītājus kā vienu no garantiem personas tiesībām 
uz taisnīgu tiesu. Atjaunotā Latvijas Republika ir ieguldījusi ievērojamu 
darbu, lai izveidotu tiesiskai demokrātiskai valstij atbilstošu zvērināta 
tiesu izpildītāja institūtu. Tas lielā mērā paveikts, pateicoties arī pašu 
tiesu izpildītāju neatlaidībai. Par paveikto var pārliecināties, izlasot šo 
grāmatu.
UDK	 347.964.3(474.3)(091)
	 347.952(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000906371
Kovaļa, Ļubova. Kriminālatbildība par izvairīšanos no 
nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas : pro-
mocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ju-
ridiskās zinātnes nozarē, apakšnozare: krimināltiesības / 
Ļubova Kovaļa ; darba zinātniskā vadītāja Dr.iur. Valentija 
Liholaja ; darba recenzenti: Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur. 
Sandra Kaija, Dr.iur. Anna Serebrenņikova ; Latvijas Uni-
versitāte. Juridiskā fakultāte = Criminal Liability for Tax 
and Similar Compulsory Duties Evasion : summary of doc-
toral thesis submitted for the degree of doctor of legal sci-
ence, subfield of criminal law / Ļubova Kovaļa ; supervisor 
Dr.iur. Valentija Liholaja ; reviewers: Dr.iur. Vitolds Zahars, 
Dr.iur. Sandra Kaija, Dr.iur. Anna Serebrennikova ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Law. — Rīga : Latvijas Universitā-
te, 2018. — 115 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 109.-114. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums paralēli latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-556-37-1 (brošēts).

UDK	 343.359.2(043)

Kopkataloga Id: 000906376
Kovaļa, Ļubova. Kriminālatbildība par izvairīšanos no 
nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas : pro-
mocijas darbs / Ļubova Kovaļa ; promocijas darba vadītāja 
Dr.iur. Valentija Liholaja ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fa-
kultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 256 lp. : 
diagrammas, shēmas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 228.-255. lp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotāci-
ja angļu un vācu valodā.

UDK	 343.359.2(043)

Kopkataloga Id: 000914078
Kriminālprocesa likums. — 14. izdevums, ar 
grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018. gada 5. 
novembrim. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 
2018. — 526 lpp. ; 20 cm. — Kriminālprocesa 
likuma pantu rādītājs: 489.-526. lpp. — ISBN 
978-9934-508-57-8 (brošēts).

UDK	 343.1(474.3)(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914825
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914068
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909214
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906371
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906376
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914078
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Kopkataloga Id: 000912027
Latvijas Republikas Patentu valde. Pa-
tentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā 
1918-1940 = The Latvian Patent Office and 
Inventorship in Latvia 1918-1940 / priekš-

vārds: Sandris Laganovskis ; [teksta daļas autore Aiga Bēr-
ziņa] ; LR Patentu valde. — Rīga : LR Patentu valde, 2018. — 
565 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22×25 cm. — Bib-
liogrāfija: 97.-99. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8732-
2-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā pirmo reizi simts gados ir apzināta rūpnie-
ciskā īpašuma aizsardzības sistēmas attīstības vēsture Latvijā, kā arī 
apkopoti dati par vēsturisko izgudrojumu patentiem un preču zīmēm. 
Grāmatas pirmajā daļā ir aplūkota Latvijas rūpnieciskā īpašuma attīs-
tības vēsture valsts pirmajos pastāvēšanas gados. Grāmatā ir publicēts 
arī patentu rādītājs „Latvijas patenti 1922-1940”, kur apkopoti dati par 
minētajā laika periodā izdotajiem patentiem, kā arī pieteicēju rādītājs. 
Izdevums dod pamatu vēstures izzināšanai, kā arī kalpo par nozīmīgu 
novadpētniecības materiālu. Iesākto pētniecisko darbu paredzēts tur-
pināt, lai apzinātu arī citus vēsturiskos laika posmus un rūpnieciskā 
īpašuma tiesību objektus.
UDK	 347.77(474.3)(091)
	 001.894(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000914013
Mantrovs, Vadims. Apdrošināšanas tiesības / 
Vadims Mantrovs ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Ro-
zenfelds, Dr.iur. Inese Druviete, Dr.iur. Zane Pē-
tersone ; redaktore Sandra Priedīte. — Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2018. — 303 lpp. ; 

24 cm. — Bibliogrāfija: 293.-300. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs, alfabētiskais rādītājs: 301.-303. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
367-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autors grāmatā centies lakoniski un precīzi aplūkot 
galvenos apdrošināšanas tiesību institūtus no akadēmisko tradīciju 
viedokļa. Lai gan monogrāfiju caurvij zinātniska valoda, autors dažādus 
apdrošināšanas tiesību jautājumus mēģina skaidrot iespējami vienkār-
ši. Grāmata aptver jautājumus par apdrošināšanas tiesību pirmsāku-
miem, būtību un normatīvo regulējumu Latvijā, terminiem, subjek-
tiem, tirgus uzraudzību, apdrošināšanas līgumu, atlīdzības izmaksu, 
dažādiem, specifiskiem apdrošināšanas veidiem, kā arī apdrošināto 
personu un apdrošinātāja interešu aizsardzību. Izdevums būs noderīgs 
gan studentiem, gan arī profesionāļiem, kuri ikdienā risina ar apdroši-
nāšanas tiesību tematiku saistītos jautājumus un piedalās tiesvedībā 
vai dažādu dokumentu sagatavošanā saistībā ar apdrošināšanas tiesību 
jautājumiem, kā arī apdrošināšanas sabiedrību darbiniekiem.
UDK	 347.764

Kopkataloga Id: 000914454
Saeimas vēlēšanas (13 : 2018 : Latvija). 13. 
Saeimas vēlēšanas. Normatīvie dokumenti / 
Centrālā vēlēšanu komisija. — Rīga : [Centrālā 
vēlēšanu komisija], 2018. — 64 lpp. : veidla-
pas ; 27 cm.

UDK	 342.8(474.3)(094)

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

Kopkataloga Id: 000911829
Karitatīvā sociālā darba dimensijas = Dimen-
sions of Caritative Social Work / editor-in-chief 
Dr.philol. Skaidrīte Gūtmane ; editorial board: 
Dr.h.c. Aija Barča, Dr.hal.oec. Baiba Rivža, Dr.ha-
bil.phil. Jānis Nameisis Vējš, Astra Dannenfelte, 

Irēna Kondrāte, Aino Kuzņecova ; Latvijas Kristīgā akadē-
mija. — Jūrmala : Latvian Christian Academy, 2018. — 
135 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — (Zinātniskie rak-
sti / Latvijas Kristīgā akadēmija = Proceedings of Latvian 
Christian Academy, ISSN 1691-3264 ; 5). — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-775-31-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir kārtējais, nu jau piektais Latvijas Kristī-
gās Akadēmijas zinātnisko rakstu laidiens ar apakšvirsrakstu „Karita-
tīvā sociālā darba dimensijas”. Saturā — autoru publikācijas no Vācijas, 
Somijas, Lietuvas, Igaunijas un, protams, no Latvijas. Raksti aptver pla-
šu karitatīvā sociālā darba (KSD) spektru no makro līdz mikro līmenim. 
Krājums būs noderīgs gan studentiem, gan sociālajiem darbiniekiem.
UDK	 364-78:2(082)
	 27-46(082)

373 Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000913938
Siguldas Valsts ģimnāzijai 100 / sagatavoja, 
ievads: Inese Berga ; redaktore Ieva Vītola ; 
Raita Tikuma vāka dizains. — [Sigulda] : Sigul-
das Valsts ģimnāzija, 2018. — 360 lpp. : faksi-
mili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrā-
fija: 358.-359. lpp. — ISBN 978-9934-19-666-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  2018. gada novembrī Siguldas Valsts ģimnāzija svin 
simtgadi, un tam par godu ir tapusi grāmata par skolas vēsturi un at-
tīstību dažādu laikmetu ritumā — neatkarīgās Latvijas laikā, Otrā pa-
saules kara un pēckara gados, sociālisma celtniecības un sabrukuma 
laikā, mūsdienās. Vēstures skolotāja Inese Berga un Siguldas Valsts 
ģimnāzijas kolektīvs grāmatā arī apkopojuši absolventu un pedagogu 
skolas gadu atmiņas.
UDK	 373.5(474.36)(091)

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

Kopkataloga Id: 000913860
International conference „Tracing Infor-
mality in Southeast and Northeast Europe: 
Anthropological Perspectives” (2018 : Rīga, 
Latvija). Tracing Informality in Southeast and 
Northeast Europe: Anthropological Perspec-

tives : international conference, 18-19 October, 2018 Riga, 
Latvia : conference participants and abstracts = Apzinot 
neformalitāti DA un ZA Eiropā: antropoloģiski skatījumi : 
starptautiska konference, 2018. gada 18.-19. oktobris, Rīga, 
Latvija = Auf der Spuren der Informalität in Südosten und 
Nordesten Europas: anthropologische Perspektiven : inter-
nationale Konferenz, 18.-19. Oktober 2018, Riga, Lettland / 
Rīga Stradiņš University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912027
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914013
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914454
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911829
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913938
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913860
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[2018]. — 20 lpp. : portreti ; 29 cm. — Ietver ziņas par auto-
riem. — Konference tiek organizēta Rīgas Stradiņa univer-
sitātes Sociālās antropoloījas programmas ietvaros ar Bal-
tijas—Vācijas Augstskolu biroja atbalstu un sadarbībā ar 
Maksa Planka Sociālās antropoloģijas institūtu un Latvijas 
Antropologu biedrību. — Teksts angļu valodā, titullapa un 
konferences programma paralēli angļu, latviešu un vācu 
valodā.

UDK	 39(062)

Kopkataloga Id: 000913958
Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa : UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas izdevums par 
stāstniecības tradīciju saglabāšanu un attīstī-
bu / sastādītāji: Evija Maļkeviča, Māra Mellēna, 
Guntis Pakalns ; redaktore Rita Treija ; dizains: 

Vanda Voiciša ; priekšvārds: Baiba Moļņika, Signe Pujāte, 
Rita Treija. — Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 
[2017]. — 144 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8553-6-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevuma mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju 
atpazīstamību Latvijā un stiprināt to lomu nemateriālā kultūras man-
tojuma saglabāšanā un kultūrtelpas bagātināšanā. Publikācijas pirmā 
daļa veltīta aprakstošam ieskatam stāstniecības tradīciju daudzveidībā 
pasaulē un attīstībā Latvijā, kā arī dažādos veiksmes stāstos, kas aizsā-
kušies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” 
ietvaros vai ciešā sadarbībā ar tīkla stāstniekiem. Izdevuma otrā daļa 
veltīta situācijas analīzei par stāstniecības lomu individuālo prasmju 
izkopšanā un kopienu attīstībā, tajā arī ieteikumi stāstniekiem un stās-
tu pasākumu rīkotājiem, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar kopienu un 
stiprināt turpmāku tradīciju attīstību Latvijas kultūrtelpā.
UDK	 39(474.3)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Kopkataloga Id: 000912616
Avotiņa, Maruta. Matemātikas sacensības 9.-
12. klasēm : 2016./2017. mācību gadā / Maruta 
Avotiņa, Mārtiņš Kokainis. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2017. — 124 lpp. : ilustrācijas, ta-
bulas ; 30 cm. — (Sērija „LAIMA”). — Biblio-
grāfija: 121. lpp. — ISBN 978-9934-556-26-5 
(brošēts).

UDK	 51(076)
	 51(079)

Kopkataloga Id: 000912655
International Conference „Teaching Mathe-
matics: Retrospective and Perspectives” 
(18 : 2017 : Rīga, Latvija). Teaching Mathema-
tics: Retrospective and Perspectives : the 18th 
international conference, May 12-13, 2017, Riga, 

Latvia : proceedings / editors: Maruta Avotiņa, Andrejs Ci-
bulis, Pēteris Daugulis, Mārtiņš Kokainis, Agnese Šuste. — 
Riga : University of Latvia, 2018. — 77 lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — ISSN 2592-8198. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

UDK	 51(062)
	 37.091.3:51(062)
	 378.147:51(062)

Kopkataloga Id: 000912620
Ošiņa, Ilze. Matemātikas sacensības 4.-9. kla-
sēm : 2016./2017. mācību gadā / Ilze Ošiņa, Ag-
nese Šuste, Annija Varkale. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2017. — 185 lpp. : ilustrācijas, ta-
bulas ; 30 cm. — (Sērija „LAIMA”). — Biblio-
grāfija: 181. lpp. — ISBN 978-9934-556-27-2 
(brošēts).

UDK	 51(076)
	 51(079)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. 
Ģeodēzija

Kopkataloga Id: 000913574
Grīns, Dens. Pazudis kosmosā / Dens Grīns ; 
no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicber-
ga ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns ; ilus-
trators Deivids Šepards. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 

(Piedzīvojumu astronomija). — Titullapā virstitulā: Astro-
nomija. — Oriģinālnosaukums: Lost in Space. — ISBN 978-
9934-0-7600-8 (brošēts).

UDK	 52(02.053.2)
	 629.78(02.053.2)

53 Fizika

Kopkataloga Id: 000913576
Grīns, Dens. Šausmu atrakcijas / Dens Grīns ; 
no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicber-
ga ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns ; ilus-
trators Deivids Šepards. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 

(Piedzīvojumu fizika). — Titullapā virstitulā: Fizika. — Ori-
ģinālnosaukums: Funfair Fright. — ISBN 978-9934-0-
7601-5 (brošēts).

UDK	 53(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000912591
Pauli, Gunters. Can Apples Fly? = Vai āboli 
lido? / Gunters Pauli ; māksliniece Katerina 
Baha ; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Lili-
ja Berzinska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
39 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — (Gun-

ter’s fables). — Ziņas par autoru: 38. lpp. — Teksts paralēli 
angļu un latviešu valodā. — Oriģinālnosaukums: Can App-
les Fly?. — ISBN 978-9934-0-7879-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Starptautiski ietekmīga inovatora un uzņēmēja 
Guntera Pauli, dēvēta arī par ilgtspējības Stīvu Džobsu, bilingvāla zi-
nātniskā pasaka. Gunters Pauli kopā ir radījis 365 zinātniskas pasakas 
5-8 gadus veciem bērniem. Viņš tās rakstījis, lai pats saviem bērniem 
izskaidrotu dabu un cilvēku kā dabas būtni. Mācību process, kas sākas 
ar šīm pasakām, veicina izpratni par kompleksām dabas sistēmām, 
emocionālās inteliģences attīstību, māksliniecisko pašizpausmi, intere-
si par akadēmiskām zināšanām. Grāmatā iekļauti praktiski uzdevumi, 
lai bērni trenētos izmantot apgūtās zināšanas, un ieteikumi vecākiem 
un pedagogiem, kā vislabāk strādāt ar zinātnisko pasaku.
UDK	 531.5(07.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913958
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912655
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912620
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913574
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913576
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912591
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Kopkataloga Id: 000914860
Stepiņa, Santa. Conductive Nanostructured 
Polymer Composites for Fuel and Volatile Or-
ganic Compound Vapour Detection : summary 
of the doctoral thesis / Santa Stepiņa ; scientif-
ic supervisor Dr.habil.phys. Maris Knite ; offi-

cial reviewers: Dr.phys. Janis Kleperis, Dr.sc.ing. Remo 
Merijs-Meri, Dr.phys. Vjaceslavs Gerbreders ; Riga Techni-
cal University. Faculty of Materials Science and Applied 
Chemistry. Institute of Technical Physics. — Riga : RTU 
Press, 2018. — 34 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. — Zi-
ņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 29.-30. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-186-6 (brošēts).

UDK	 537.312(043)
	 539.24-032.3(043)
	 681.586.74(043)

Kopkataloga Id: 000914862
Stepiņa, Santa. Elektrovadošu polimēru kom-
pozītu sensormateriāli degvielas un gaistošo 
organisko savienojumu detektēšanai : promo-
cijas darba kopsavilkums / Santa Stepiņa ; zi-
nātniskais vadītājs Dr.habil.phys. Māris Knite ; 

oficiālie recenzenti: Dr.phys. Jānis Kleperis, Dr.sc.ing. Remo 
Merijs-Meri, Dr.phys. Vjačeslavs Gerbreders ; Rīgas Tehnis-
kā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakul-
tāte. Tehniskās fizikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2018. — 34 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 29.-
30. lpp. — ISBN 978-9934-22-184-2 (brošēts).

UDK	 537.312(043)
	 539.24-032.3(043)
	 681.586.74(043)

Kopkataloga Id: 000914835
Stepiņa, Santa. Elektrovadošu polimēru kom-
pozītu sensormateriāli degvielas un gaistošo 
organisko savienojumu detektēšanai : promo-
cijas darbs / Santa Stepiņa ; zinātniskais vadī-
tājs Dr.habil.phys. Māris Knite ; darba konsul-

tanti: M.sc.ing. Velta Tupureina, Dr.sc.ing. Gita Šakale ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte. Tehniskās fizikas institūts. — Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2018. — 100 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
kartes, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — 
Bibliogrāfija: 77.-86. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotāci-
ja arī angļu valodā.

UDK	 537.312(043)
	 539.24-032.3(043)
	 681.586.74(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000913440
Drunka, Reinis. Modificētu TiO2 fotokataliza-
toru izstrāde un to īpašības : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas 
nozarē, apakšnozare: neorganiskā ķīmija / Re-
inis Drunka ; darba vadītājs Dr.habil.sc.ing. Jā-

nis Grabis ; recenzenti: Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.phys. 
Jānis Kleperis, Dr.chem. Raimonds Popļausks ; Latvijas Uni-
versitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 

2018. — 25 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 24.-25. lpp.

UDK	 546.824-31(043)
	 544.526.5:546.824-31(043)
	 544.478.02-022.532(043)

Kopkataloga Id: 000913458
Drunka, Reinis. Modificētu TiO2 fotokatalizatoru izstrāde 
un to īpašības : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai 
ķīmijas nozarē, apakšnozare: neorganiskā ķīmija / Reinis 
Drunka ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Jānis Grabis; 
darba recenzenti: Dr.chem. Raimonds Popļausks, Dr.phys. 
Jānis Kleperis, Dr.chem. Bruno Andersons ; Latvijas Uni-
versitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zi-
nāms], 2018. — 201 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 146.-156. lp. — Promocijas darbs 
latviešu valodā, anotācija un pievienotās publikācijas arī 
angļu valodā.

UDK	 546.824-31(043)
	 544.526.5:546.824-31(043)
	 544.478.02-022.532(043)

Kopkataloga Id: 000913455
Drunka, Reinis. Synthesis and Properties of 
Modified TiO2 Photocatalysts : summary of 
doctoral thesis submitted for the degree of 
doctor of chemistry, subfield inorganic chem-
istry / Reinis Drunka ; supervisor Dr.hab.sc.

ing. Grabis J. ; reviewers: Dr.chem. Raimonds Popļausks, 
Dr.phys. Janis Kleperis, Dr.chem. Bruno Andersons ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : University 
of Latvia, 2018. — 25 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 25. lpp.

UDK	 546.824-31(043)
	 544.526.5:546.824-31(043)
	 544.478.02-022.532(043)

Kopkataloga Id: 000913581
Grīns, Dens. Slepenā formula / Dens Grīns ; 
no angļu valodas tulkojusi Gunta Šustere ; tul-
kotājas redakcijā ; ilustrators Deivids Še-
pards. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
48 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Piedzīvojumu 

ķīmija). — Titullapā virstitulā: Ķīmija. — Oriģinālnosau-
kums: Secret Formula. — ISBN 978-9934-0-7604-6 (bro-
šēts).

UDK	 54(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000913411
Paegle, Edgars. Fused Selenophenes: Strategy 
and Perspectives : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of chemis-
try, subfield of organic chemistry / Edgars Pae-
gle ; supervisor Dr.chem. Pāvels Arsenjans ; 

reviewers: Dr.habil.chem. Grigorijs Veinbergs, Dr.chem. 
Māris Turks, Dr.habil.chem. Andris Zicmanis ; University of 
Latvia. Faculty of Chemistry. — Rīga : [Latvijas Universitā-
te], 2018. — 44 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
42.-44. lpp.

UDK	 547.739(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914860
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914835
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913440
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913455
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913581
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913411
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Kopkataloga Id: 000913407
Paegle, Edgars. Kondensēti selenofēni: stratē-
ģija un perspektīvas : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas noza-
rē, apakšnozare: organiskā ķīmija / Edgars 
Paegle ; darba zinātniskais vadītājs Dr.ķīm. Pā-

vels Arsenjans ; darba recenzenti: Dr.habil.chem. Grigorijs 
Veinbergs, Dr.chem. Māris Turks, Dr.habil.chem. Andris Zic-
manis ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : 
[Latvijas Universitāte], 2018. — 42 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 40.-42. lpp.

UDK	 547.739(043)

Kopkataloga Id: 000913399
Paegle, Edgars. Kondensēti selenofēni: stratē-
ģija un perspektīvas : promocijas darbs dokto-
ra grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnoza-
re: organiskā ķīmija / Edgars Paegle ; darba 
zinātniskais vadītājs Dr.ķīm. Pāvels Arsenjans ; 

darba recenzenti: Dr.habil.chem. Grigorijs Veinbergs, Dr.
chem. Māris Turks, Dr.habil.chem. Andris Zicmanis ; Latvi-
jas Universitāte. Ķīmijas fakultāte = Fused Selenophenes: 
Strategy and Perspectives : doctoral thesis submitted for 
the degree of doctor of chemistry, subfield of organic chem-
istry / Edgars Paegle ; supervisor Dr.chem. Pāvels Arsen-
jans ; reviewers: Dr.habil.chem. Grigorijs Veinbergs, Dr.
chem. Māris Turks, Dr.habil.chem. Andris Zicmanis ; 
University of Latvia. Faculty of chemistry. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2018. — 144 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Pro-
mocijas darbs noformēts kā zinātnisko publikāciju kopa. — 
Bibliogrāfija: 39.-41., 81.-83. lpp. un zinātnisko publikāciju 
beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās, zinātnisko 
publikāciju kopa angļu valodā. — ISBN 978-9934-556-42-5 
(brošēts).

UDK	 547.739(043)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 000913584
Grīns, Dens. Amazones džungļos / Dens 
Grīns ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Šuste-
re ; tulkotājas redakcijā ; ilustrators Deimjens 
Džonss. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
48 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Piedzīvojumu 

bioloģija). — Titullapā virstitulā: Bioloģija. — Oriģinālno-
saukums: Amazon Adventures. — ISBN 978-9934-0-7605-3 
(brošēts).

UDK	 574.2(292.88)(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000912584
Pauli, Gunters. The King of Hearts = Siržu ka-
ralis / Gunters Pauli ; māksliniece Katerina 
Baha ; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Lili-
ja Berzinska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
39 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — (Gun-

ter’s fables). — Ziņas par autoru: 38. lpp. — Teksts paralēli 
angļu un latviešu valodā. — Oriģinālnosaukums: The King 
of Hearts. — ISBN 978-9934-0-7916-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Starptautiski ietekmīga inovatora un uzņēmēja 
Guntera Pauli, dēvēta arī par ilgtspējības Stīvu Džobsu, bilingvāla zi-
nātniskā pasaka. Gunters Pauli kopā ir radījis 365 zinātniskas pasakas 
5-8 gadus veciem bērniem. Viņš tās rakstījis, lai pats saviem bērniem 
izskaidrotu dabu un cilvēku kā dabas būtni. Mācību process, kas sākas 

ar šīm pasakām, veicina izpratni par kompleksām dabas sistēmām, 
emocionālās inteliģences attīstību, māksliniecisko pašizpausmi, intere-
si par akadēmiskām zināšanām. Grāmatā iekļauti praktiski uzdevumi, 
lai bērni trenētos izmantot apgūtās zināšanas, un ieteikumi vecākiem 
un pedagogiem, kā vislabāk strādāt ar zinātnisko pasaku.
UDK	 577.3(07.053.2)
	 599.5(07.053.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000913820
Fokins, Vladimirs. Conventional and Ultra-
sound-Assisted Focused Open Necrosectomy 
in the Treatment of Necrotizing Pancreatitis : 
comparison of two methods : summary of the 
doctoral thesis for obtaining the degree of a 

doctor of medicine, speciality — surgery / Vladimirs 
Fokins ; supervisor Dr.med. Guntars Pupelis ; official re-
viewers: Dr.med. Artūrs Ozoliņš, Dr.med. Igors Ivanovs, Dr.
med. Juozas Pundzius ; Rīgas Stradiņa universitāte. — 
Riga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 54 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
50.-53. lpp.

UDK	 616.37-089(043)

Kopkataloga Id: 000913818
Fokins, Vladimirs. Konvencionālas un ultra-
sonoskopiski asistētas ķirurģijas iespējas akū-
ta nekrotiska pankreatīta ārstēšanā : divu me-
tožu salīdzinājums : promocijas darba 
kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā 

grāda iegūšanai, specialitāte — ķirurģija / Vladimirs Fo-
kins ; darba zinātniskais vadītājs Dr.med. Guntars Pupelis ; 
oficiālie recenzenti: Dr.med. Artūrs Ozoliņš, Dr.med. Igors 
Ivanovs, Dr.med. Juozas Pundzius ; Rīgas Stradiņa universi-
tāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 54 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
51.-53. lpp.

UDK	 616.37(043)

Kopkataloga Id: 000913825
Fokins, Vladimirs. Konvencionālas un ultrasonoskopiski 
asistētas ķirurģijas iespējas akūta nekrotiska pankreatīta 
ārstēšanā : divu metožu salīdzinājums : promocijas darbs 
medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitā-
te — ķirurģija / Vladimirs Fokins ; darba zinātniskais va-
dītājs Dr.med. Guntars Pupelis ; Rīgas Stradiņa universitā-
te. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 94 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bib-
liogrāfija: 79.-89. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.

UDK	 616.37-089(043)

Kopkataloga Id: 000912437
Jansone, Ilze. Kā sakārtot sirdi un asinsvadus 
pēc Ilzes Jansones sistēmas : kā izvairīties no 
insulta, infarkta un gangrēnas / Ilze Janso-
ne. — [Rīga] : [Ilze Jansone], [2018]. — 97 lpp. : 
faksimils, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Ziņas 

par autori: 77.-95. lpp. — ISBN 978-9934-583-06-3 (bro-
šēts) ; ISBN 9789984583063 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Sirds būs vienmēr vesela tikai tad, kad organismā 
pa labiem asinsvadiem riņķo labas, tīras asinis un labā stāvoklī ir ka-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913407
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913399
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913584
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912584
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913820
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913818
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913825
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912437
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pilāri — mikrocirkulācija. Vienkārši skan, bet grūti to veikt, jo to nevar 
izdarīt ar kādu vienu superlīdzekli vai metodi. Tas ir dzīvesveids. Tāds 
dzīvesveids, kurā vairs nav vietas asinsvadu un asinssastāva bojāšanās 
pasākumiem — etiķim un cukuram, baltajiem miltiem un sālim, un 
nepareizam uzturam. Ir jāpāriet uz etnisko uzturu, t.i. — pamatā uz 
pilngraudu maluma miltu ēdieniem un ēdieniem no savvaļas augiem, 
ar akcentu uz zaļajiem augiem — hlorofilaugiem, kas garantē labu 
asinssastāvu un pietiekoši lielus biolaukus, bioenerģiju. Bez tam dienā 
ir jāizdzer vismaz 2,5 l ūdens. Vai Jūs to spēsiet ievērot?! Daudzi to spēj. 
Ja domājat, ka arī Jūs to spēsiet, tad lasiet šo grāmatu!
UDK	 613.26
	 616.1-084

Kopkataloga Id: 000909595
Lejniece, Sandra. Dzelzs deficīts — absolūts 
vai funkcionāls? : ieteikumi internistiem / 
Sandra Lejniece, Aivars Lejnieks, Brigita Janic-
ka-Kupra ; literārais redaktors Jānis Loja. — 
Rīga : Medicīnas apgāds, 2018. — 61, [1] lpp. : 

diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija: 58.-[62.] lpp. — ISBN 978-9934-573-07-1 (bro-
šēts) (precizēts) ; ISBN 9789984573071 (kļūda) ; ISBN 
9789984573076 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Dzelzs deficīta veidiem ir dažādas klīniskās izpaus-
mes, dažāda diagnostika un, kas ir ļoti svarīgi — ārstēšana. Par absolū-
to jeb klasisko dzelzs deficīta anēmiju ārsti parasti ir labi informēti, bet 
funkcionālā deficīta ārstēšana bieži izraisa problēmas. Izdevumā autori 
palīdz noskaidrot dzelzs deficīta veidu, kā arī ordinēt atbilstošu tera-
piju. Izdevums paredzēts internās medicīnas speciālistiem, taču būs 
noderīgs arī citu speciālistu ārstiem.
UDK	 616.155.194

Kopkataloga Id: 000912626
Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija 
mājas apstākļos : hroniskas slimības / redak-
tori: Pjotrs Krakovjaks, Dominiks Kšižanovskis, 
Aleksandra Modliņska ; recenzenti: Tomašs 
Grodzickis, Zenons Gajdzica ; galvenā redakto-

re Alicja Stoļarčika ; vāka dizains: Jaceks Rembovskis ; fo-
togrāfijas: Šimons Bžoska ; tulkojums latviešu valodā: Ul-
dis Simsons ; tulkojuma zinātniskie redaktori: Dr.habil.
med. Māris Baltiņš, Ina Vīksniņa, Elza Klagiša ; Fundacja 
Lubię Pomagać. — Rīga : Zinātne, 2018. — 303 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija nodaļu bei-
gās. — Oriģinālnosaukums: Przewlekle chory w domu: po-
radnik dla opiekunów. — ISBN 978-9934-549-57-1 
(brošēts).

UDK	 616-083(035)

631 Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 000914024
Krūmiņš, Jānis. Kūdras humusvielu 3D fluo-
rescences datu paralēlo faktoru analīze : datu 
pirmsapstrāde un analīze / Jānis Krūmiņš ; li-
terārā redaktore Ieva Zarāne ; vāka dizainere 
Ieva Tiltiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 

2018. — 36 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-18-
378-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā ir aprakstīta paralēlo faktoru analīze 
(PARAFAC), kas veikta, izmantojot MATLAB programmēšanas platfor-
mu. MATLAB ir programmēšanas platforma datu matricu apstrādāša-
nai, un tā dod iespēju analīzēt datus, izstrādāt algoritmus, kā arī veidot 
datu modeļus.
UDK	 631.42:004.62
	 631.417.2:543.2

Kopkataloga Id: 000911791
Tūns, Matiass. Marijas Tūnas biodinamiskā 
lauksaimniecība : stādīšanas, sēšanas, augu 
kopšanas un ražas novākšanas kalendārijs / 
Matiass Tūns ; konsultēja Ilze Žola. — Rīga : 
Alis, 2018.

2019. — 57 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, ta-
bulas ; 24 cm + 1 salocīta loksne (kalendārs). — Izdevumu 
papildina atsevišķa A3 loksne ar kalendāru. — Bibliogrā-
fija: 57. lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu va-
lodas. — Oriģinālnosaukums: Aussaattage 2019. — ISBN 
978-9934-504-31-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zemnieki visā pasaulē jau 57. gadu saņem „Marijas 
Tūnas biodinamiskās lauksaimniecības” kalendāriju. Šāgada izdevumā 
aplūkotie temati ir veltīti biodinamisko preparātu gatavošanai un lie-
tošanai dārzā un uz lauka — augļu koku stumbra un ogu krūmu parei-
za kopšana, koku pastas recepte un pareiza tās uzklāšana uz stumbra, 
biodinamisko preparātu nozīmība un lietošana augļu koku un visa dār-
za kopšanā, Kauņas Aleksandra Stulginska universitātes agrārpētnie-
ciskās laboratorijas pētījumi par biodinamisko preparātu ietekmi uz 
ķirbjiem un kartupeļiem un fotoreportāža par biodinamisko preparātu 
gatavošanu bioloģiskajā saimniecībā „Atvases” Daugmalē. Kalendārijā 
ietvertas Mēness gaitas diagrammas.
UDK	 631.147(059)
	 633/635:551.590.2(059)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000914461
International Conference „Reliability and 
Statistics in Transportation and Communi-
cation” (18 : 2018 : Rīga, Latvija). Reliability 
and Statistics in Transportation and Commu-
nication (RelStat’18) : the 18th International 

Multi-Conference, 17-20 October 2018, Riga, Latvia : ab-
stracts / edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv ; 
Transport and Telecommunication Institute. — Riga : 
Transport and Telecommunication Institute, 2018. — ix, 
150 lpp. : shēma ; 30 cm. — Bibliogrāfija tēžu beigās. — 
ISBN 978-9984-818-91-7 (brošēts).

UDK	 656(062)
	 621.39(062)

657 Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 000914457
Tīse, Lolita. Grāmatvedība : mācību grāmata / 
Lolita Tīse ; recenzente Mg.oec. M. Ķuda ; re-
daktore Inga Skuja ; vāka dizainere Paula 
Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiere-
konomikas un vadības fakultāte. Uzņēmuma 

finanšu un ekonomikas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecī-
ba, 2018.

2. daļa, Saimniecisko līdzekļu uzskaite. — 119 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — „Ņemot 
vērā likumdošanas izmaiņas, kas bija spēkā 2018. gada 1. 
maijā”—Titullapā. — Bibliogrāfija: 99.-100. lpp. — ISBN 
978-9934-22-136-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums „Grāmatvedība” ir mācību grāmata trīs 
daļās, kas paredzēta RTU studentiem, kuri apgūst studiju kursus „Grā-
matvedība”, „Finanšu grāmatvedība”, „Grāmatvedība un finanses”, kā 
arī „Datorizētās grāmatvedības” teorētiskās daļas kursa apguvei. Grā-
matas mērķis ir radīt studentiem izpratni par uzņēmuma saimniecisko 
darbību un galvenajiem grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem — 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909595
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912626
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914024
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911791
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914461
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914457
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apgūt grāmatvedības uzskaites pamatus, izprast uzņēmuma saimnie-
cisko līdzekļu, to avotu un saimniecisko procesu, kā arī to finansiālā 
rezultāta uzskaiti, ievērojot uzskaites pamatprincipus un spēkā esošos 
normatīvos aktus.
UDK	 657(075)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000913622
Adaptive Management of Trade Enterprises: 
Theory and Practice : the monograph / scien-
tific editor Dr.oec. Viktoriia Hrosul ; reviewers: 
Dr.oec. Tatjana Vasiljeva, Dr.oec. Tatul Mkrt-
chyan. — Riga : RISEBA University of Business, 

Arts and Technologies ; Kharkiv : [Kharkiv State University 
of Food Technology and Trade], 2018. — 171 lpp. : ilustrāci-
jas, tabulas ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 152.-170. lpp. — ISBN 
978-9984-705-41-5 (brošēts).

UDK	 658.8

Kopkataloga Id: 000913325
Biznesa pamatu uzbūve / Horaman.eu. — 
[Rīga] : [IG Aģents], [2018]. — 120 lpp. : ilus-
trācijas ; 15 cm. — Virstitulā: Programma: 
Uz — Ņēmējs. — ISBN 978-9934-550-27-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ko mēs iegūstam no biznesa pamatu uzbūves? Cil-
vēks vada biznesu, bizness vada cilvēkus, cilvēks vada cilvēkus, kuru 
starpā veidojas attiecības. Uzņēmējs caur biznesu nodod savas vērtības 
plašākai pasaulei! Biznesa pamatu uzbūve sastāv no mūsu vērtībām, 
kuras dzīves laikā mēs mēģinam atklāt no jauna. Grāmatas mērķis ir 
veidot biznesa vadības pamatus, kas vērsts uz cilvēku talantu atvēr-
šanu, atklāti, taisnīgi un godīgi vienojoties par turpmāko sadarbību. 
Grāmatā ir izveidoti sistemātiski zīmējumi un uzstādījumi, kā viegli 
pieņemt lēmumus caur savu vērtību izpratni.
UDK	 658

Kopkataloga Id: 000913725
Cudečka-Puriņa, Natālija. Ensuring Munici-
pal Waste Management Sustainability by Ad-
ministration of Landfill Management Compa-
nies : doctoral thesis, discipline: management 
science, subdiscipline: business administra-

tion / Natālija Cudečka-Puriņa ; research supervisor Dr.oec. 
Dzintra Atstāja ; reviewers: Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.
oec. Konstantins Didenko, Dr.oec. Rozita Susniene ; „RISE-
BA” University of Business, Arts and Technology, Banku 
augstskola. — Riga : [izdevējs nav zināms], 2018. — 181 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija: 149.-163. lpp.

UDK	 658:628.4(043)
	 628.472.3.02(043)
	 628.463.02(043)

Kopkataloga Id: 000913651
Cudečka-Puriņa, Natālija. Ensuring Munici-
pal Waste Management Sustainability by Ad-
ministration of Landfill Management Compa-
nies : summary of doctoral thesis, discipline: 
management science, sub-discipline: business 

administration / Natālija Cudečka-Puriņa ; research super-
visor Dr.oec. Dzintra Atstāja ; reviewers: Dr.oec. Tatjana 
Vasiļjeva, Dr.oec. Konstantins Didenko, Dr.oec. Rozita Sus-
niene ; „RISEBA” University of Business, Arts and Technol-
ogy ; Banku augstskola = Sadzīves atkritumu apsaimnieko-

šanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināša-
nai : promocijas darba kopsavilkums, nozare: vadībzinātne, 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Natālija Cudeč-
ka-Puriņa ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Dzintra Atstāja ; re-
cenzenti: Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Konstantins Di-
denko, Dr.oec. Rozita Susniene ; „RISEBA” University of 
Business, Arts and Technology ; Banku augstskola. — Riga : 
[izdevējs nav zināms], 2018. — 105 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 103.-
105. lpp. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām 
titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-18-374-4 (brošēts).

UDK	 658:628.4(043)
	 628.472.3.02(043)
	 628.463.02(043)

Kopkataloga Id: 000912466
Pīlēns, Uldis. (mans) uzņēmēja kods / Uldis 
Pīlēns ; redaktore Ita Ankoriņa ; grāmatas di-
zaina autors Aigars Truhins ; attēlu dizaina au-
tore Dace Zelča ; vāka fotogrāfijas autors Juris 
Pīlēns ; vāka dizaina autors Miķelis Baštiks. — 

Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 430, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
23 cm. — Bibliogrāfija: 429.-[431.] lpp. — ISBN 978-9934-0-
7909-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Uldis Pīlēns — arhitekts un ilggadējs UPB holdinga 
dibinātājs un vadītājs, kurš Ziemeļvalstu Biznesa foruma veidotajā topā 
atzīts par vienu no izcilākajiem uzņēmējdarbības domātājiem Ziemeļ-
eiropā — atzīst, ka daudzkārt viņam tiek lūgta „veiksmes recepte”. Jā-
būt taču kādai burvju formulai, kas izskaidro, kādēļ UPB holdingā ie-
tilpstošie uzņēmumi jau gandrīz 30 gadus ir konkurētspējīgi, veiksmīgi 
darbojas eksportā un nes to īpašniekiem peļņu! Tomēr ne receptes, ne 
burvju formulas nav. Ir ceļš. Tas ved cauri grūtībām, šaubām, meklēju-
miem, arī — prieka, radošas katarses un gandarījuma mirkļiem. Uldim 
Pīlēnam tas primāri ir pašizziņas, sevis pārvarēšanas un apziņas izaug-
smes ceļš. Ja tu, jaunais uzņēmēj vai vadītāj, vēl tikai mēģini uztaus-
tīt īsto virzienu dzīvē un uzņēmējdarbībā, arī tev varētu lieti noderēt 
grāmatas autora atziņas, kas izkristalizējušās vairāk nekā 35 gadus ilgā 
vadības darbā.
UDK	 658

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

72 Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000913892
Volkinšteine, Zane. Augstāk par zemi / 
Zane Volkinšteine, Baiba Grīnberga ; ilus-
trējusi Agnese Aljēna ; redaktore Jana 
Kuļeņova ; dizains: Irēna Ansava. — [Jau-

nsvirlauka, Jelgavas novads] : Biedrība „Droši un koši”, 
2018. — 59, [1] lpp. : ilustrācijas, karte ; 22×25 cm. — ISBN 
978-9934-8565-6-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Augstāk par zemi” ir izklaidējošs stāsts par kolorītu 
trīsbērnu ģimeni, kas apmeklē Rīgas virsotnes un, risinot savas privā-
tās drāmas, daudz uzzina par Rīgas arhitektūru, vēsturi un dažādām 
jomām, kas saistītas ar attiecīgu namu funkcijām. Grāmata ir domāta 
ģimenēm un skolas vecuma bērniem, un tā radīta ar mērķi vienkār-
šā un tēlainā valodā runāt par kultūras mantojumu un vēsturi, kā arī 
parādīt, ka pasaulē visas mākslas un zinātnes ir savstarpēji saistītas. 
Pateicoties divkrāsu tekstiem, ir iespēja izvēlēties — lasīt pamatstāstu, 
lai uzzinātu, „kā viss beigsies”, vai ļauties enciklopēdiskai šķirstīšanai 
„pa diagonāli”. Ik atvērumā publicētas ilustrācijas — pilsētas skati un 
arhitektūras objekti, ko māksliniece Agnese Aljēna zīmējusi akvareļ-
tehnikā.
UDK	 72(474.362.2)(02.053.2)
	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913622
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913325
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913725
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913651
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912466
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913892
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741/744 Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Kopkataloga Id: 000913923
Webb, Melissa. Es mācos zīmēt dzīvniekus / 
[ilustējusi] Melissa Webb. — [Rīga] : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 63 nenumurētas lpp. : pārsvarā 
ilustrācijas ; 25 cm + pieci zīmuļi ietverē. — 
Oriģinālnosaukums: My First Learn to Draw 
Animals. — ISBN 978-9934-0-7742-5 (iesiets).

UDK	 741(02.053.2)
	 087.5

75 Glezniecība

Kopkataloga Id: 000913812
Danilenko, Valentin. Deux regards. 
Contest et legendes du Don / Valentin Da-
nilenko ; traduction et rédaction en fran-
çais: Dita Podskočija, Alice Bonardot ; 
[priekšvārds] Nadežda Pazuhina = Два 

взгляда. Сказки и легенды Дона / Валентин Данилен-
ко. — [Rīga] : [Valentīns Daniļenko], [2018]. — 1 sējums : 
ilustrācijas ; 17×17 cm. — Teksts paralēli franču un krievu 
valodā, tulkots no krievu valodas. — ISBN 978-9934-19-
479-5 (brošēts).

UDK	 75(474.3)(084)
	 398
	 821.161.1-1(474.3)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000911065
Mitrēvics, Arvīds. Kur Salaca tiekas ar 
jūru / Arvīds Mitrēvics ; sastādītājs, pēc-
vārda autors Gints Šīmanis. — „Mazviļņi”, 
Salacgrīvas novads : Biedrība „Bibliokuģis 
Krišjānis Valdemārs”, [2018]. — ISBN 978-
9934-19-531-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Fotomākslinieks Arvīds Mitrēvics bija tautas foto 
studijas „Salacgrīva” neformālais līderis, kā ārštata korespondents il-
gus gadus strādājis laikrakstā „Auseklis”, veidojis reportāžas arī laik-
rakstam „Jūras Vēstis”. Grāmatā apkopotas fotogrāfijas, kas atspoguļo 
salacgrīviešu dzīvi iepriekšējā gadsimta otrajā pusē. Senākās grāmatā 
iekļautās fotogrāfijas uzņemtas 1964. gadā. Fotogrāfiju galvenā vērtība 
ir sava laika dokumentējums. Tie ir cilvēki, tie ir piekrastes zvejnieki ar 
vējiem matos, zvīņām laivā, uz tilaudām…, un galu galā, šī vēja patinē-
tām sejām. Arvīds Mitrēvics bija aizrāvies tieši ar jūras iemūžināšanu 
fotogrāfijās.
UDK	 77-051(474.3)(084.12)
	 77.04(474.3)(084.12)i

78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000914472
Prānis, Guntars. Missale Rigense Livonijas 
garīgajā kultūrā : gregoriskie dziedājumi vi-
duslaiku Rīgā / Guntars Prānis ; recenzenti: 
Dr.phil. Mārtiņš Boiko, Dr.philol. Aija Taimiņa, 
PhD Kevin C. Karnes ; zinātniskais redaktors 

Andris Levāns ; latviešu valodas redaktore Ināra Stašulā-
ne ; tulkotāji angļu valodā: Amanda Jātniece, Guntars Prā-
nis ; māksliniece Inese Hofmane ; fotoattēli: Normunds 
Brasliņš, Uldis Muzikants, Alain Janssoone, Guntars Prā-
nis. — Rīga : Neputns, [2018]. — 348, [3] lpp. : faksimili, 

ilustrācijas, notis ; 33 cm. — Ziņas par autoru: [351.] lpp. — 
Bibliogrāfija: 337.-[349.] lpp. — Teksts latviešu valodā, kop-
savilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-565-55-7 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora 
profesora Guntara Prāņa monogrāfija ir izcils notikums Latvijas mūzi-
kas vēstures pētniecībā, jo sniedz unikālu un līdz šim plašāk nezināmu 
informāciju par senākajām Latvijas mūzikas vēstures lappusēm — 
gregorisko korāli 15. gadsimta Rīgā. Gregoriskie dziedājumi ir pirmais 
repertuārs mūzikas vēsturē, kas dokumentēts rakstiski un tādējādi šo-
dien tiek uzskatīts par profesionālās mūzikas sākumu Eiropā. Arī Latvi-
jā senākā mūzikas vēstures liecība ir gregorisko dziedājumu pieraksti, 
kas atrodami Latvijas vēsturei nozīmīgajā liturģiskajā grāmatā — Rīgas 
misālē (Missale Rigense), kura dokumentē dievkalpojumu dzīvi Rīgas 
Domā 15. gadsimta otrajā pusē, apliecinot, ka viduslaiku Rīgas kultūras 
norises ir bijušas cieši saistītas ar Eiropas mūzikas kultūras un reliģis-
kās dzīves apriti.
UDK	 783.51(474.362.2)

Kopkataloga Id: 000913228
Журавлёв, Сергей. Латвийский след Ша-
ляпина : „Король певцов” в Риге, Либаве, на 
Рижском взморье (1898-1934-1944) : к 
150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпи-
на / Сергей Журавлев. — Рига : Шаляпин-

ское общество Латвии, 2018. — 148 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — Virstitulā: Шаляпинское общество Латвии, Пе-
тровская академия наук и искусств. Балтийское отде-
ление. — Bibliogrāfija: 144.-147. lpp.

UDK	 78.071.2(470
	 571)(092)
	 821.161.1-94(474.3)

Kopkataloga Id: 000912706
Красинская, Лия. Так было… : этюды из 
моей жизни / Лия Красинская ; составитель 
Александр Малнач ; редактор Г.Е. Сми-
рин. — Рига : D.V.I.N.A., 2018. — 629 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-19-
575-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autore, profesore Lija Krasinska stāvējusi 
pie mūzikas zinātnes šūpuļa Latvijā. Būdama pianiste un komponiste 
pēc izglītības, Jāzepa Vītola studente, viņa pievērsās pedagoģiskajai, 
bet pēc tam arī zinātniskajai darbībai. Laikabiedri atzina viņu par zi-
nātnieci, augstu vērtēja kā pedagoģi, cienīja kā publicisti un dievināja 
kā izcilu un ļoti populāru lektori. Viņas dzīve ritēja lielu vēsturisku no-
tikumu un globālu pārmaiņu laikā, dažreiz saduroties ar tiem. Atmiņas 
aptver visus viņas ilgās dzīves posmus, kas tās padara īpaši interesan-
tas lasītājiem, turklāt tām piemīt liela ticamības pakāpe. Atmiņas pa-
pildina vēsturnieka un publicista Aleksandra Malnača apjomīgais pētī-
jums „Lija Krasinska un viņas laiks”, kurā aplūkotas memuāros skartās 
tēmas un 20. gadsimta pirmās puses notikumi.
UDK	 78.071(474.3)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000914094
No skices līdz izrādei : Latvijas Nacionālā 
opera un balets 100 = From Concept to Stage : 
Latvian National Opera and Ballet 100 / sastā-
dītāji: Anita Vanaga, Mikus Čeže, Anna Ancā-
ne ; tekstu autori: Mikus Čeže, Anita Vanaga ; 

hronikas sastādītājs Kārlis Zvirgzdiņš ; mākslinieks Gun-
tars Sietiņš ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Ansis Dobičins, 
Jānis Pipars ; literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkotājs 
Mārtiņš Šmits ; angļu tekstu redaktors Valdis Ābols. — 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913923
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913812
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911065
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914472
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913228
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912706
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914094
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Rīga : Latvijas Nacionālā opera un balets, [2018]. — 
367 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 32 cm. — Personu rādītājs: 
362.-367. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts para-
lēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-693-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „No skices līdz izrādei” ir Latvijas valsts un Latvijas 
Nacionālās operas trupas simtgadei veltīts albums, kurā pirmo rei-
zi tik plašā klāstā apkopoti izcilu mākslinieku dekorāciju un kostīmu 
meti līdztekus izrāžu fotogrāfijām, kas ļauj ieskatīties teātra bagātajā 
vēsturē. Albuma 368 lappusēs pirmo reizi apkopotas vizuālās liecības 
par izcilāko veikumu scenogrāfijas un kostīmu mākslas jomā Latvijas 
Nacionālās operas kolektīva un Latvijas Nacionālā baleta darbības lai-
kā — kopš trupas dibināšanas 1918. gadā līdz pat mūsdienām. Grāmata 
ļauj palūkoties uz jau zināmo no cita rakursa un iepazīt arī līdz šim ne-
izzināto māksliniecisko mantojumu.
UDK	 792.023(474.3)(091)(084)
	 792.024:687.16(474.3)(091)(084)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas.  
Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 000914045
Kalniņa, Inta. Asini prātu! : atjautības uzdevu-
mi / sastādījušas Inta Kalniņa un Poļina Bura-
ja ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais nofor-
mējums. — Rīga : Avots, [2018]. — 62 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-534-
80-5 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Attīstīt loģiku un kliedēt garlaicību garajās ziemas 
pievakarēs ļaus „Asini prātu” ietvertie uzdevumi ar kārtīm, domino 
kauliņiem, pulksteņa ciparnīcām un mozaīkām. Krājumā apkopoti gan 
vienkāršāki atjautības uzdevumi, kas būs pa spēkam pusaudžiem un 
bērniem, gan sarežģītākas prāta spēles, kas ļaus mēroties spēkiem arī 
pieredzējušiem analītiskās domāšanas entuziastiem.
UDK	 793.7
	 087.5

793.3 Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 000914170
Nasteviča, Dace. Suitu novada mantojums / 
Dace Nasteviča ; redaktore Ieva Tihovska ; 
noformējums: Mikus Čavarts. — Rīga : Laus-
ka, 2018.

Danči. — 148 lpp. : ilustrācijas, notis ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 147.-148. lpp. — ISBN 978-9934-
8752-0-5 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā apkopotas gan iepriekš publicētas un vai-
rākkārt pārpublicētas, gan vēl nepublicētas suitu novada dejas — grā-
matā ietvertas ziņas par 32 deju uzvedumiem. Tur iekļauti arī daļēji 
deju pieraksti vai apraksti, vai pat deju pieminējumi, lūkojot tos pa-
pildināt ar ziņām no tuvākajiem reģioniem. Deju aprakstus un mūziku 
papildina arī izvērsti komentāri, kuros apkopots viss zināmais, nojau-
šamais vai minamais par publicētajām dejām. Grāmatas sākumā apko-
potas ziņas par dejošanu dažādos svētkos, kā arī tautasdziesmu teksti 
par dejošanu.
UDK	 793.31(474.32)
	 78.085.7(474.32)

Kopkataloga Id: 000911689
Trejāda Zīle : stāsti par Ķekavas Tautas deju 
ansambli / redaktore Anita Brauna ; māksli-
nieks Rihards Delvers ; foto: Vilmārs Bērziņš, 
Kristaps Kļaviņš, Reinis Oliņš ; teksts: Anita 
Brauna, Brigita Puriņa, Dīvs Reiznieks, Inga 

Puriņa, Juris Grīnvalds, Līga Greiere, Marta Helēna Vanaga, 
Kristīne Simsone ; ievads: Vita Timermane. — Ķekava : 

Biedrība „Ozols”, 2018. — 175, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
24 cm. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — ISBN 978-
9934-19-508-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Trejāda Zīle” apskatīta ne tikai kolektīva 
pusgadsimta senā vēsture un attīstība, bet caur Zīles dejotāju pie-
rakstiem atklājas, kā šajā laikā mainījusies Ķekava, Latvija un pasaule 
mums apkārt. Kā mainījušies dejotāju paradumi, sadzīve un ceļojumi. 
Kā mainījušies esam mēs visi. Šī grāmata ir par „Zīles” pirmsākumiem, 
virsotnēm, kritumiem un jauniem sasniegumiem. Par kopā būšanas lai-
mi un, pats galvenais, par milzīgu mīlestību pret deju.
UDK	 793.31(474.362)(091)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000914028
Kalniņa, Inta. Daudz laimes, jubilār! : 366 ap-
sveikumi un vēlējumi : mazliet nenopietni / sa-
stādījusi Inta Kalniņa ; mākslinieks Uldis Baltu-
tis ; foto: A. Lācis ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : 
Avots, [2018]. — 542, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-534-76-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Daudz laimes, jubilār” ļaus ieskatīties gan 
sava, gan drauga un paziņas vārda un rakstura dvēselē. Grāmatas pirmā 
daļa ir kā vārdadienu kalendārs, kas piedevām sniedz vārda izcelsmes 
skaidrojumu un ne vienmēr acīmredzamo nozīmi, kā arī piedāvā veltī-
jumu, ja pašam laiskums ko sacerēt. Savukārt izdevuma turpinājumā ir 
iespēja uzzināt kā cilvēka vārds ietekmē viņa raksturu. Arī dzimšanas 
dienas datums nav atstāts novārtā — grāmatā meklējams izsmeļošs 
horoskops, kas palīdzēs saprast, kāpēc esam tādi, kādi esam. Izdevu-
mā skaidrots gan ķīniešu horoskops, gan tik iecienītais Zodiaka zīmju 
horoskops.
UDK	 82-1(082)
	 81’373.23(082)
	 133.5(082)

81 Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000913417
Smirnova, Tatjana. Fonoloģiskais ikoniskums ekspresīva-
jos un operatīvajos tekstos sastatāmajā skatījumā = Pho-
nological Iconicity in Expressive and Operative Texts: Con-
trastive Perspective : promocijas darbs filoloģijas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības nozarē, salīdzi-
nāmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē / Tatjana 
Smirnova ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.philol. Dace Mar-
kus ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : [izgatavotājs nav 
zināms], 2018. — 184 lp., 45 dažādi numurētas lp. : shēmas, 
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 164.-184. lp. — Teksts angļu 
valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 81’344(043)

Kopkataloga Id: 000912179
Smirnova, Tatjana. Fonoloģiskais ikoniskums 
ekspresīvajos un operatīvajos tekstos sastatā-
majā skatījumā : promocijas darba kopsavil-
kums filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegū-
šanai valodniecības nozarē, salīdzināmās un 

sastatāmās valodniecības apakšnozarē = Phonological Ico-
nicity in Expressive and Operative Texts: Contrastive Per-
spective : summary of the doctoral thesis submitted for the 
conferment of the doctoral degree in philology, subfield: 
comparative and contrastive linguistics / Tatjana Smirno-
va ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.philol. Dace Markus ; re-
cenzenti: Dr.philol. Jānis Sīlis, Dr.habil.philol. Andrejs Veis-
bergs, Dr.habil.philol. Zaiga Ikere ; Liepājas Universitāte. — 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914045
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914170
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911689
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914028
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913417
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912179
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[Rīga] : RTU Izdevniecība ; Liepāja : LiepU, 2018. — 67 lpp. : 
shēmas ; 21 cm. — Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bib-
liogrāfija: 61.-67. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-22-159-0 (brošēts).

UDK	 81’344(043)

Kopkataloga Id: 000914169
Šplichal, Antonin. 1111 angļu vārdu : bilžu 
vārdnīca = 1111 английских слов : словарь с 
картинками / Antonin Šplichal ; latviešu va-
lodas variantu sagatavojusi Linda Kalna ; krie-
vu valodas variantu sagatavojusi Tatjana Vit-

ze ; redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. — 128 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Rādītāji: 111.-
128. lpp. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: My First English Dictionary. — ISBN 978-9934-16-
557-3 (iesiets).

UDK	 811.111’374.8-022.218=174=161.1

Kopkataloga Id: 000914033
Valoda: nozīme un forma = Language: Meaning 
and Form / krājuma sastādītājas un redakto-
res: Andra Kalnača, Ilze Lokmane ; redakcijas 
kolēģija: Ilze Auziņa, Ina Druviete, Svetlana Pol-
kovņikova, Ilze Rūmniece ; vāka noformējumu 

veidojusi Andra Liepiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitā-
ro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības 
katedra. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

9, Gramatika un pragmatika = 9, Grammar and prag-
matics : LU Humanitāro zinātņu fakultātes rakstu krā-
jums. — 219 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — ISSN 2255-9256. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi lat-
viešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-371-3 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājums „Valoda: nozīme un forma. 9, Gra-
matika un pragmatika” ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fa-
kultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras rīkotās Latvijas 
Universitātes 75. zinātniskās konferences sekcijas „Gramatika un prag-
matika” (2017. gada 2. februārī) materiālu un vairāku atsevišķi tapušu 
pētījumu apkopojums 14 rakstu veidolā.
UDK	 81’36(062)

Kopkataloga Id: 000912571
Чистякова, Зинаида. Русский язык: крат-
кий схематический справочник : орфогра-
фия, синтаксис, пунктуация / Зинаида Чи-
стякова ; redaktores: Veronika Pužule, 
Margita Krasnā ; Eduarda Groševa vāka di-

zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 142, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: [136.] lpp. — ISBN 978-
9934-0-7768-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krievu valodas rokasgrāmatā uzskatāmās shēmās 
apkopotas visas skolā apgūstamās gramatikas tēmas, īpaša uzmanība 
veltīta tiem ortogrāfijas, sintakses un punktuācijas jautājumiem, kuri 
skolēniem parasti sagādā lielākas grūtības. Materiāls kārtots pēc prin-
cipa — no vienkāršākā uz sarežģītāko. Regulāri ieskatoties rokasgrā-
matā, jūs drīz vien pārliecināsieties, ka tajā iekļautās shēmas un piemē-
ri ir viegli uztverami un iegaumējami. Prasme rakstīt bez kļūdām — tas 
ir solis ceļā uz panākumiem.
UDK	 811.161.1’35(035)
	 811.161.1’367(035)

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000911759
Lomovceva, Sarmīte. Разноцветные расска-
зы с заданиями : я учусь говорить по-ла-
тышски = Krāsaini stāstiņi ar uzdevumiem : 
es mācos runāt latviski / sastādījusi Sarmīte 
Lomovceva ; Signes Ērmanes-Ļitvinas ilustrā-

cijas ; Māras Alševskas vāka dizains ; redaktore Margita 
Krasnā ; tulkojums krievu valodā: Oļesja Burkevica. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 15 lpp. : ilustrācijas ; 
29 cm. — Teksts latviešu un krievu valodā, tulkots no lat-
viešu valodas. — ISBN 978-9934-0-7764-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsainie stāstiņi ar uzdevumiem paredzēti latvie-
šu valodas apguvei pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Īsie, 
vienkāršie teksti un daudzveidīgie vingrinājumi palīdzēs mazajiem at-
tīstīt sarunvalodas un lasīšanas iemaņas. Uzdevumus ieteicams veikt 
kopā ar pieaugušo, kurš pratīs uzdot jautājumus un novērtēt viņa pa-
nākumus, tādējādi veicinot bērna mācību prasmju attīstību daudz sek-
mīgāk. Teksti un uzdevumu nosacījumi ir doti gan latviešu, gan krievu 
valodā, katrā atvērumā ir neliela vārdnīca, kurā iekļauti jaunie vārdi. 
Apkārtējā pasaule ir ļoti krāsaina, un, lai mācību līdzeklis būtu saisto-
šāks un aizraujošāks, katrs tā atvērums ir citā krāsā. Tas darīs intere-
santāku mācību procesu.
UDK	 811.174’243(076)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000914135
Joyce, Melanie. Mani jaukie dzīvnieku stās-
ti / [teksts]: Melanie Joyce ; [ilustrācijas]: Ela 
Jarzabek ; tulkojusi Linda Kalna ; redaktore 
Antra Jansone. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — 

Teksts tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 5 
Minute Animal Stories. — ISBN 978-9934-16-546-7 (ie-
siets).

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000914286
Kristi, Agata. Erkila Puaro Ziemassvētki / Aga-
ta Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Lāce ; 
redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 269, [3] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālno-
saukums: Hercule Poirot’s Christmas. — ISBN 
978-9934-0-7575-9 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000914477
Lūiss, K. S. Sudraba krēsls / K.S. Lūiss ; no an-
gļu valodas tulkojusi Ilga Melnbārde ; [ilustrā-
cijas]: Pauline Baynes. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 223, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
(Nārnijas hronikas / K.S. Lūiss ; 6). — Grāmata 

sagatavota pēc 2006. gada izdevuma. — Oriģinālnosau-
kums: The Silver Chair. — ISBN 978-9934-0-6908-6 (ie-
siets).

UDK	 821.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914169
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914033
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912571
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911759
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914135
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914286
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914477
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Kopkataloga Id: 000914478
Railija, Lūsinda. Itāļu meitene : romāns / Lū-
sinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita 
Lanceniece ; redaktore Diāna Romanoviča. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 461, [3] lpp. ; 
23 cm. — Zināms arī pēc nosaukuma: Aria, 

1996. — Oriģinālnosaukums: The Italian Girl. — ISBN 978-
9934-0-7847-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ar Lūsindas Railijas daiļradei tik raksturīgo, iztēli 
raisošo un atmiņā paliekošo vidi „Itāļu meitene” ir spilgts un neaiz-
mirstams stāsts par mīlestības tumšajām un gaišajām pusēm, spēcīgām 
un neatkarīgām sievietēm, kuras nīst un mīl vienlīdz kaislīgi. Rozanna 
Meniči ir vēl maza meitene, kad viņa pirmo reizi sastop Roberto Rosini, 
vīrieti, kurš izmainīs visu viņas dzīvi. Dzīves ceļš, aizsācies Neapoles 
nomales mazajās ieliņās, aizved Rozannu līdz pasaules slavenāko oper-
namu mirdzošajām skatuvēm.
UDK	 821.111(417)-31

Kopkataloga Id: 000914091
Saga, Zoji. Meitene tīmeklī kļūst patstāvīga / 
Zoji Saga ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore 
Linda Kalna. — Rīga : Egmont, [2018]. — 316, 
[1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. — (Meitene tīmek-
lī / Zoji Saga ; 3. grāmata). — Oriģinālnosau-

kums: Girl Online Going Solo. — ISBN 978-9934-16-366-1 
(iesiets).

UDK	 821.111-93-3

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000913990
Miranda, Megana. Perfektā svešiniece : ro-
māns / Megana Miranda ; no angļu valodas tul-
kojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Za-
riņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : 
Kontinents, [2018]. — 412 lpp. ; 21 cm. — Oriģi-

nālnosaukums: The Perfect Stranger. — ISBN 978-9984-35-
927-4 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000913514
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāma-
ta / Reičela Renē Rasela sadarbībā ar Nikiju 
Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu valodas tul-
kojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grū-
be. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Ne gluži labākās ienaidnieces stāsti. — 243, [4] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Nikijas dienasgrāmata / Reičela 
Renē Rasela ; 11). — Oriģinālnosaukums: Dork diaries. 
Tales from a not-so-friendly frenemy. — ISBN 978-9934-
0-7723-4 (iesiets).
UDK	 821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 000913403
Vaita, Kārena. Vēlmju koks : romāns / Kārena 
Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkli-
ņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore In-
gūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2018]. — 
506 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Dreams 
of Falling. — ISBN 978-9984-35-926-7 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000912132
Baha, Tabea. Kamēliju sala / Tabea Baha ; no 
vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redak-
tore Anita Poļakovska ; Natālijas Kugajevskas 
vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
254, [1] lpp. ; 23 cm. — Īsas ziņas par autori: uz 

4. vāka. — Oriģinālnosaukums: Die Kamelien-Insel. — 
ISBN 978-9934-0-7502-5 (iesiets).

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 000914387
Benjamins, Valters. Maskavas dienasgrāma-
ta / Valters Benjamins ; tulkotājs no vācu valo-
das un komentāru autors Igors Šuvajevs ; lite-
rārā redaktore Inta Rozenvalde ; dizains: Anna 
Aizsilniece. — Rīga : Latvijas Laikmetīgās 

mākslas centrs, [2018]. — 314 lpp. ; 18 cm. — (Tulkojumu 
sērija / Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs). — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs un personvārdu rādītājs: 307.-
314. lpp. — Tulkots no: Benjamin, Walter. Gesammelte 
Schriften. — Oriģinālnosaukums: Moskauer Tagebuch. — 
ISBN 978-9934-8629-3-9 (brošēts).

UDK	 821.112.2-94

Kopkataloga Id: 000913453
Petersa, Paulīne. Rubīnsarkanā istaba : ro-
māns / Paulīne Petersa ; no vācu valodas tulko-
jusi Iveta Galēja ; Natālijas Kugajevskas vāka 
dizains ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 444, [2] lpp. ; 23 cm. — 

Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: Die ru-
binrote Kammer. — ISBN 978-9934-0-7116-4 (iesiets).

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 000913502
Štorms, Teodors. Ņiprais Ķipars / Teo-
dors Štorms ; no vācu valodas tulkojusi Elī-
na Jirgena ; māksliniece Laima Steika ; re-
daktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 23 nenumurētas lpp. : ilus-

trācijas ; 22×22 cm. — Oriģinālnosaukums: Der kleine 
Häwelmann. — ISBN 978-9934-0-7389-2 (iesiets).

UDK	 821.112.2-93-32

821.113.3 Īslandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000913217
Arnalds Indridasons. Purvs : islandiešu kriminālro-
māns / Arnaldur Indridason (Arnalds Indridasons) ; no is-
landiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; Māra Garjāņa vāka 
dizains. — [Rīga] : Mansards, [2017]. — 1 tiešsaistes resurss 
(ePUB;) 1,68 MB. — (Mansards detektīvi). — Oriģinālno-
saukums: Mýrin. — ISBN 978-9934-12-162-3 (ePUB).

UDK	 821.113.3-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914478
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914091
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913990
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913514
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913403
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912132
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914387
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913453
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913502
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913217
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821.113.5 Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000913521
Pīrss, Bobijs. Viljams Ventons un orbulatora-
ģents / Bobijs Pīrss ; no norvēģu valodas tul-
kojusi Marta Roķe ; redaktore Gundega Sēja. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 206, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Viljams Ventons / Bobijs Pīrss ; 

3). — Oriģinālnosaukums: Orbulatoragenten. — ISBN 978-
9934-0-7754-8 (iesiets).

UDK	 821.113.5-93-32

821.113.6 Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000913193
Bonjērs, Jūnass. Nozagt helikopteru un naudu : romāns / 
Jūnass Bonjērs ; no angļu valodas tulkojusi Anna Beļevi-
ča ; redaktore Olita Rause ; dizains: Arvis Austrums. — 
Ķekava : Lasītava, [2017]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB); 
1,86 MB. — Oriģinālnosaukums: Helikopterrånet. — ISBN 
978-9934-8728-0-8 (ePUB).

UDK	 821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 000913115
Keplers, Lārss. Uguns liecinieks : zviedru kriminālro-
māns / Lars Kepler (Lārss Keplers) ; no zviedru valodas 
tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. — Rīga : Man-
sards, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 869,02 KB. — 
(Mansards detektīvi). — Resursā uzrādīts arī iespiestā 
izdevuma ISBN 9789934122194. — „Uguns liecinieks” ir 
trešais romāns inspektora Jona Linnas piedzīvojumu sē-
rijā. Iepriekšējie izdevumi „Hipnotizētājs” un „Paganīni 
līgums”. — Oriģinālnosaukums: Eldvittnet. — ISBN 978-
9934-12-220-0 (ePUB).

UDK	 821.113.6-312.4

821.133.1 Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000914402
Stendāls. Feders (naudīgais cilvēks) : īsromā-
ni / Stendāls ; no franču valodas tulkojusi un 
priekšvārdu sarakstījusi Dagnija Dreika ; Lilija 
Rimicāne, mākslinieciskā izveide. — [Jūrmala] : 
Daugava, [2018]. — 191, [1] lpp. : ilustrācijas ; 

21 cm. — (XIX gadsimta klasiķi). — Oriģinālnosaukums: Fé-
der ou Le mari d’argent. — ISBN 978-9984-41-117-0 (bro-
šēts).

UDK	 821.133.1-3

821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000913270
Журавлев, Сергей. Старые рижане — рус-
ские Латвии : (исторически-лирическая поэ-
ма) : 155-летию рижского Общества пения и 
изящного говорения „Баян” (1863), 150-ле-
тию Русского литературного кружка в Риге 

(1868), 30-летию Русского культурного центра „Улей” и 
русского хора „Перезвон” (1988) посвящается / Сергей 
Журавлев, поэма, стихи, оформление, редакция. — 
[Rīga] : Профессиональная писательская организация 
„Родина”, [2018]. — 16 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000913201
Журавлев, Сергей. Фёдор Шаляпин в кри-
сталле поэзии : поэтические посвящения, 
лирика (1987-2018) / Сергей Журавлев, 
текст, составление, оформление. — Рига : 
Шаляпинское общество Латвии, [2018]. — 
80 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000913240
Журавлёв, Сергей. Ветер с моря : лирика 
Видземского взморья, поэма „Старые рижа-
не”, посвящения, ирония, сатира / Сергей 
Журавлёв. — [Rīga] : [Sergejs Žuravļovs], 
[2018]. — 52 lpp. ; 22 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000913168
Журавлёв, Сергей. Гуманизм, война и ре-
волюция; выражение в пейзаже любви ав-
тора к Русскому Северу : (по роману-хрони-
ке В. Пикуля „Из тупика”) / Сергей Журав-
лёв, текст, оформление, редактор-издатель ; 

Петровская академия наук и искусств. Балтийское от-
деление имени В.С. Пикуля, Профессиональная твор-
ческая писательская организация „Родина”. — Рига : 
Родина, [2018]. — 97 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — „К 50-ле-
тию выхода романа (1968-2018) и 100-летию начала 
гражданской войны и интервенции в России (1918-
2018)”—Titullapā. 

UDK	 821.161.1-31.09

Kopkataloga Id: 000913271
Журавлёв, Сергей. Красный огонёк. Из пи-
сем за океан : лирика, из поэтических по-
священий, ирония, сатира / Сергей Журав-
лёв. — [Rīga] : Русский культурный центр 
„Улей”, [2018]. — 44 lpp. ; 21 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000913267
Журавлёв, Сергей. Тишина лесная : поэзия 
лета : лирика, посвящения, сатира / Сергей 
Журавлёв, текст, оформление. — Рига : 
Улей, [2018]. — 28 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000911811
Русло : альманах / редактор-составитель, 
автор предисловия А.М. Буйлов ; Русская 
писательская организация Латвии, Лите-
ратурная творческая мастерская „Русло”. — 
Рига : Литературная творческая мастер-

ская „Русло”, 2018. — 357 lpp. : portreti ; 21 cm. — Autori: 
РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ…: ПОЭЗИЯ. Виталий Батюк 
(Козлов), Леонид Беликов, Эдуард Вартанов, Дмитрий 
Гончар, Леонид Горохов, Лариса Калыгина, Владимир 
Литовченко, Николай Носачёв, Юрий Павлов, Павел 
Плотников, Юрий Тимофеев, Петр Архипов, Людмила 
Вилюма, Зенон Воеводский, Борис Данилицкий, Дми-
трий Калинин, Евтихий Коноплёв, Михаил Лушников, 
Маргарита Любонарская, Александра Москина, Лариса 
Плотниеце, Сергей Подосёнов, Валентина Прудникова, 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913521
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913193
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913115
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914402
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913270
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913201
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913240
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913168
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913271
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913267
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911811
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Мария Сафронова, Владимир Соловьёв, Ирина Страз-
доника-Плячко, Анатолий Харин, Лариса Эвина, Елена 
Анурина, Галина Барбаш, Ефросиния Белова, Викто-
рия Бордунова, Ирина Борцова, Евгений Ветлов, Вла-
димир Джурко, Лейла Дмитриева, Лилия Дударенок, 
Лилия Дудинова-Эйсмонт, Владимир Егоров, Влади-
мир Жегалов, Татьяна Зиборова, Аврора Ирбе, Анато-
лий Маханёк, Валерий Мустерман, Игорь Мысин, Евге-
ний Осипков, Людмила Панкова, Повелас Ранцевас, 
Ирина Русакевич, Наталия Якушонок. ЖИЗНЬ ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ: ПРОЗА. Мария Булгакова, Павел Вавин-
ский, Тамара Ермолова, Светлана Семёнова, Анжела 
Стальная (Маркевич), Ольга Ваганова, Людмила Добе-
ле, Ираида Дунаевская, Григорий Язиков, Маргарита 
Алексеева, Тамара Гаврилова, Владимир Дедков, Вале-
рия Евстигнеева, Елена Калинникова, Иван Северный 
(Нордквист). — ISBN 9789934841033 (kļūda).

UDK	 821.161.1-1(474.3)(082)
	 821.161.1-3(474.3)(082)

821.162.3 Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 000913184
Ņemecs, Jans. Gaismas vēsture : romāns par fotogrāfu 
Františeku Drtikolu / Jans Ņemecs ; no čehu valodas tulko-
jis Jānis Krastiņš ; redaktore Aija Lāce ; Māra Garjāņa vāka 
dizains ; vāka dizainā izmantots Aināra Mazjāņa foto. — 
Ķekava : Lasītava, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 
1,59 MB. — Ietver ziņas par tulkotāju. — Oriģinālnosau-
kums: Dějiny světla. — ISBN 978-9934-8728-2-2 (ePUB).

UDK	 821.162.3-312.6

821.172 Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000911750
Baltrušaitiene, Šarūne. Kā zaķis iepazina 
jūtas / Šarūne Baltrušaitiene [teksts], Ed-
gars Strauks [ilustrācijas] ; no lietuviešu 
valodas tulkojusi Daiga Lapāne ; atbildīgā 
redaktore Renāte Neimane ; literārā re-

daktore Lilija Berzinska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 
44, [3] lpp. : ilustrācijas ; 23×23 cm. — „Skumjas, skaudība, 
bailes, dusmas, prieks. Jautājumi bērniem un vecākiem 
pārdomām un pārrunām”—Uz vāka. — Oriģinālnosau-
kums: Kaip zuikis jausmus pažino. — ISBN 978-9934-15-
535-2 (iesiets).

UDK	 821.172-93-32

Kopkataloga Id: 000913461
Sabaļauskaite, Kristina. Silva rerum / Kristi-
na Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulko-
jusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018].

IV [4]. — 492, [3] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: Silva rerum. — ISBN 978-9934-0-7842-2 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Mākslas vēstures zinātņu doktores Kristinas Saba-
ļauskaites vēsturisko romānu cikls „Silva rerum” neapšaubāmi ir viens 
no nozīmīgākajiem notikumiem pēdējās desmitgades lietuviešu litera-
tūrā un arvien vairāk uzmanības un atzinības tas saņem arī ārvalstīs. 
Romānu cikls vēsta par Žemaitijas bajāru Norvaišu ģimenes gaitām, 
sākot no 17. gadsimta otrās puses. Stāstot par vienas dzimtas ļaužu pie-
redzēto, autore atklāj ne tikai Lietuvas Dižkunigaitijas sadzīvi un poli-
tikas samezglojumus, bet zīmē arī daudz plašāku ainu, kurā redzams 

baroka laikmeta cilvēks un tā sarežģītās attiecības ar sevi pašu, pasauli, 
dzīvi un nāvi. Arī ceturtā grāmata turpina Norvaišu ģimenes stāstu un 
pabeidz lielo Viļņas sāgu. Šis romāns vēsta par 18. gs. otro pusi — par 
laiku, kad notiek straujas pārmaiņas politikā, ekonomikā un kultūrā, 
par Baroka un Apgaismības laikmetu lūzuma punktu, kad Lietuvas Diž-
kunigaitija pieredz politisku dekadenci un vienlaikus progresīvu ideju 
uzplūdus, bet tās bajāri sašķeļas divās nesamierināmās nometnēs.
UDK	 821.172-311.6

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000913921
Auziņa, Ieva. Glābējcūka / Ieva Auziņa, 
Ilze Raudiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; 
fotogrāfs Normunds Brasliņš. — [Jaunsvir-
lauka, Jelgavas novads] : Biedrība „Droši 

un koši”, [2018]. — 38, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24×28 cm. — 
ISBN 978-9934-8565-7-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Glābējcūka” ir stāsts par trim šķietami parastiem 
bērniem: Lielo, Mazo un Māsu. Viņiem, tāpat kā citiem bērniem, jādo-
das uz skolu un jātiek galā ar dažādām lielākām un mazākām ikdienas 
likstām. Tomēr nekas nav tā kā parasti. Bērni uz skolu brauc ar laivu, 
mammai un tētim nekad nav laika, un, kad parādās negantais matemā-
tikas uzdevums, ar kuru bērni paši netiek galā, ierodas Glābējcūka.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000913951
Bunere, Dzintra. Mēs esam tādi, kādi esam, 
un tas ir viss… / Dzintra Bunere ; vāka dizains: 
Lidija Bērziņa. — Rīga : Autorizdevums, 
2018. — 224 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-19-588-4 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000914441
Daugava : literārais almanahs / sastādītāja, re-
daktore un pēcvārda autore Dagnija Dreika ; 
Valentīnas Zeiles ilustrācijas ; mākslinieciskā 
izveide: Lilija Rimicāne ; ievada autors Guntis 
Gailītis ; redkolēģija: Latviešu biedrības litera-

tūras komisija. — [Jūrmala] : Daugava, [2018]. — 212, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Autori: Aspazija, 
Uldis Auseklis, Arnolds Auziņš, Ilgonis Bērsons, Lija Brīda-
ka, Kazimirs Burnats, Rubens Dario, Dagnija Dreika, Ro-
ze-Marija Fransuā, Hrafns Andress Hardarsons, Ēriks Hān-
bergs, Jons Ivanausks, Gaida Jablovska, Arnolds Rūdolfs 
Jansons, Radjards Kiplings, Stella Līpīte, Aksīnija Mihailo-
va, Rainis, Kristīna Rodovska, Andris Sproģis, Dominika 
Zālītis, Valentīna Zeile. — Teksts latviešu un franču valo-
dā. — ISBN 978-9984-41-120-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Literārais almanahs „Daugava” ir veltījums Rīgas Lat-
viešu Biedrības 150. jubilejai, atspoguļojot spilgtākās norises biedrības 
pastāvēšanas gados un personības, kas piedalījušās tajās.
UDK	 821.174(082)
	 821.174(092)

Kopkataloga Id: 000913639
Dvēseles valoda. — [Viļāni] : Viļānu novada 
pašvaldība, [2018]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Autori: Maruta Avramčenko, Betija 
Berga, Iveta Dimzule, Margarita Krole, Līvija 
Liepdruviete, Mārīte Sprindža, Mārīte Strode, 

Бруно Баронский, Ефросиния Белова, Павел Плотни-
ков, Елена Тарасова, Наталья Якушонок. — Ilustrācijām 
izmantoti Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dar-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913184
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911750
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913461
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913921
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913951
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914441
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913639
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bi. — Teksts latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-
19-667-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā veiksmīgi savijas divi lieli mākslas veidi — 
vizuālā māksla un dzejas māksla, apliecinot to, ka dvēseles valoda spēj 
patiesi uzrunāt citu dvēseli, spēj iedvesmot otru cilvēku radīšanas brī-
numam. Radošās kopas „Atļaujies ienākt!” autoru dzeju ilustrējuši Vi-
ļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pedagoģes Maijas Podniekas 
vadībā.
UDK	 821.174-1(082)
	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000912597
Dzintargraudi : kopkrājums / redaktore Mai-
rita Vītola ; literārā redaktore Gunita Boka ; 
māksliniece Antra Mazika ; vāka autore Laila 
Vītola. — [Pāvilosta] : Pāvilostas novada paš-
valdība, 2018. — 68, [4] lpp. : ilustrācijas, no-

tis ; 18 cm. — Autori: Uldis Marhilēvičs, Guntars Račs, Anni-
ja Ansone, Aivars Grava, Nora Kurme, Dina Belta, Ilze 
Jackēviča-Voitkēviča, Sanija Bērziņa, Daiga Kadeģe, Inguna 
Kopštāle, Elvita Freidenfelde, Ēvalds Alberts Galeckis, Ēri-
ka Matisone, Agris Pīrāgs, Lūcija Tomilova, Annija Muižnie-
ce, Markuss Grinhāgens, Monta Pētermane, Andra Lanka, 
Zigurds Pētersons, Itija Ozoliņa, Helvijs Sprūds, Inta Prie-
doliņa, Kristiāna Šeiko, Samanta Sļesarenko, Laine Šildere, 
Jānis Štokmanis, Astra Rancāne, Vita Vanaga, Kitija Tuze, 
Rasma Vērniece, Krista Karlsone. — ISBN 978-9934-19-
653-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kopkrājuma „Dzintargraudi” nosaukums nav ne-
jaušs. Tas atklāj katra grāmatā iekļautā darba spožumu, mīļumu un sil-
tumu, gluži kā dzintars. Grāmatā apkopoti 32 Pāvilostas novada autoru 
dzejoļi, stāsti un esejas par Pāvilostu, Vērgali, Ziemupi, Saraiķiem un 
citām novada vietām. Krājums bagātīgi ilustrēts ar Pāvilostas Mūzikas 
un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņu grafikām.
UDK	 821.174-1(082)
	 821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 000914298
Kļavis, Aivars. Asinis uz dzintara / Aivars Kļa-
vis ; Emīla Mozgas ilustrācijas ; Toma Lūša vāka 
dizains ; Māras Alševskas grāmatas dizains ; Ie-
vas Čīkas autora foto ; redaktore Gundega 
Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 298, 

[1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 20 cm. — (Ceļš uz ne-
zināmo zemi (triloģija) / Aivars Kļavis ; Trešā grāmata). — 
ISBN 978-9934-0-7941-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Triloģijas trešajā grāmatā „Asinis uz dzintara” galve-
nais varonis virsaiša dēls Ulriķis spiests kāpt laivā kopā ar mežonīgiem, 
dzīvē daudz redzējušiem vīriem, kas ved uz Romu dzintaru. Tālajā, no-
slēpumainajā Karnuntā nonāk tikai trīs no viņiem. Bet arī tur puisim 
ilgi palikt nav lemts. Līst asinis, nokrāsojot dzintaru tumši sarkanu. Kad 
Ulriķis beidzot sasniedz kuršu krastu, izrādās — cilts nonākusi krust-
celēs. Tai jāizvēlas: doties uz dienvidiem un kļūt par daļu no kādas vare-
nākas tautas vai iet uz ziemeļiem pretī nezināmajam, toties saglabājot 
savu neatkarību, savus dievus un senču tradīcijas. Tāds ir jautājums, uz 
kuru jaunajam kuršu ķoniņam tagad jāatrod atbilde.
UDK	 821.174-93-3

Kopkataloga Id: 000913196
Ķuzāne, Lūcija. Saule mūžam mana : Jāņa Jaunsudrabiņa 
dzīves literārs konturējums / Lūcija Ķuzāne ; redaktore Lī-
vija Baumane-Andrejevska ; Esmeraldas Tāles dizains. — 
Pārstrādāts un papildināts 1986. gada izdevums. — [Ķe-
kava] : Lasītava, [2017]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : 
ilustrācijas, portreti ; 9,3 MB. — Ietver bibliogrāfiju un rā-
dītāju. — ISBN 978-9934-8664-7-0 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Grāmatai „Saule mūžam mana” autore devusi apakš-
virsrakstu „Jāņa Jaunsudrabiņa dzīves literārs konturējums”, un tās 
pirmizdevums iznāca 1986. gadā. Šajā izdevumā manuskripts restau-
rēts atbilstoši iecerei, bez cenzūras svītrojumiem un labojumiem, pa-
pildināts ar jaunatklātiem faktiem un fotomateriālu. Lūcijas Ķuzānes 
grāmata atklāj Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi — bērnību Neretā, dzīvi Rīgā 
un Pļaviņās, bēgļu gaitas Kaukāzā, atgriešanos Latvijā un mūža nogali 
trimdā Vācijā. Grāmatai pievienots plašs skaidrojošs personu rādītājs.
UDK	 821.174(092)

Kopkataloga Id: 000914869
Lācītis, Vilis. Sekss un vardarbība / Vilis Lācī-
tis ; redaktori: Kaspars Poikāns, Jānis Oga ; Il-
vas Kalnbērzas dizains. — Rīga : Mansards, 
[2018]. — 317, [1] lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-
9934-8771-5-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ilgi gaidīta atgriešanās — latviešu rakstnieka Viļa 
Lācīša pirmais stāstu krājums, par kuru Šmidzis K. Vāverts izteicies: 
„Sviestroka tā esenciālajā pirmformā, proti, grupas „Zupski Rubin” 
balss latviešu literatūrā — Vilis Lācītis — atgriežas pie saknēm, proti, 
celtniecības, un stāstu krājuma turpmākajās daļās paviesojas pansio-
nātā, praidā, Ņūmeksikas tuksnesī, Velsā, Oksfordā, pie latviešu literā-
tiem un pat pie Londonas kriminālajām aprindām. Un dara to viegli, 
nepiespiesti un eleganti — sviests plūst un burbuļo bez snobisma un 
cinisma. Lasītājam, lai arī nerodas vēlme identificēties ar stāstu grotes-
kajiem un parasti ne sevišķi apdāvinātajiem varoņiem, pret viņiem pat 
rodas zināmas simpātijas. No šīs grāmatas ir grūti atrauties, to neizla-
sot līdz galam!”.
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000914291
Melgalve, Ieva. Vēsais prāts : romāns / Ieva Mel-
galve ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore 
Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
189, [1] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — ISBN 978-9934-0-7180-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai mūsu priekšā ir detektīvromāns? Jā, 
protams. Un: nē, nepavisam. Tomēr. Ir upuris — savā dzīvoklī vannā 
nogalināta atrasta ekstravagantā zinātniece Helēna, kuras aizraušanās 
ar krioniku radījusi šķelšanos gan viņas draugu, gan ģimenes vidū. Ir iz-
meklētājs, kura skaidro priekšstatu par to, kā iekārtota pasaule, kājām 
gaisā sagriež šī dīvainā nozieguma izmeklēšana… Pirmais jautājums, 
protams, ir: kurš no Helēnai tuvajiem cilvēkiem paveicis slepkavību? 
Bet otrs: vai noziegums tiešām ir noticis? Un, ja tā, tad kāds tieši?
UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000914872
Pastuhovs, Aldis. No pūra lādes… : dzejoļi / 
Aldis Pastuhovs ; Viktora Valdmaņa zīmējumi ; 
Ginta Andersona vāka noformējums. — [Rīga] : 
[Aldis Pastuhovs], [2018]. — 109, [3] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-722-2 
(brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000913429
Rīts, Jānis. Dvēseles stīgas / Jānis Rīts, Jānis 
Jeronovičs ; dzejas konsultante Ilona Treija. — 
[Cēsis] : Autora izdevums, 2018. — 224 lpp. : 
notis, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-
598-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevums ir autora trešā grāmata. Te ir dzeja, kas īsti 
neder ne mīlestībai, ne politikai, bet tajās aprakstītie notikumi ir mūsu 
ikdiena, jo autors ļoti aktīvi seko notikumiem valstī un pasaulē un dzejā 
var būt gan nopietns, gan draiskulīgs. Autors iemēģinājis spalvu arī ne-
rātno rīmju rakstīšanā, izmatojot fantāziju un iespaidojoties no folklo-
ras. Daļa dzejoļu veltīta mazdēliem, vērojot viņu attīstību un izaugsmi. 
Grāmatas nodaļā „Par savu Tēvu zemi” ievietoti autora dēla Jāņa skolas 
laiku dzejoļi, kas tapuši Atmodas rītausmā.
UDK	 821.174-1(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912597
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914298
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913196
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914869
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914291
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914872
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913429
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Kopkataloga Id: 000914392
Rungulis, Māris. Trīs nāves Mārtiņdienā / 
Māris Rungulis ; mākslinieks Kristians Brekte ; 
redaktore Inese Zandere ; dizains: Ūna Lauk-
mane. — [Rīga] : liels un mazs, [2018]. — 124, 
[4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Pārupes spoku 
stāsti ; 2. grāmata). — ISBN 978-9934-574-08-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir turpinājums 2016. gada izdevumam „Pa-
staiga mirušo pilsētā”, tomēr lasāma arī pavisam neatkarīgi no tās. Jau 
pirms vairāk nekā 30 gadiem Māris Rungulis sāka vākt un publicēt 
bērnu mutvārdu folklorā sastopamos spoku, šausmu un joku stāstus. 
„Pārupes spoku stāstu” ciklā rakstnieks tos literāri apstrādājis, izvēršot 
un iekļaujot vienotā sižetā. Grāmatā „Trīs Nāves Mārtiņdienā” skolēni 
pulcējas zālē uz īpašu Mārtiņdienas vakaru. Mārtiņdiena ievada Veļu 
mēnesi, un uz skatuves trīs par nāvēm pārģērbušies skolēni sveču gais-
mā stāsta skolas biedriem šausmu stāstus, cenšoties baisumā pārspēt 
cits citu. Kad „nāves” brīdi atvelk elpu, izrādās, ka viņu klausītāji tikmēr 
jau paši aizrautīgi ķērušies pie stāstīšanas.
UDK	 821.174-93-3

Kopkataloga Id: 000911754
Samauska, Ieva. Vecis iet pa dārzu, pankū-
kas bārdā : mīklu dzejoļi / Ieva Samauska 
[dzeja], Vivianna Maria Stanislavska [ilustrā-
cijas] ; atbildīgā redaktore Renāte Neima-
ne. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 52, 

[3] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-15-534-5 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Asprātība, paradoksi un spilgta tēlainība ir jaunākās 
Ievas Samauskas grāmatas — mīklu dzejoļu — vizītkarte. Grāmatā ie-
tvertie tēli jeb mīklu atminējumi veido vienotu ainu, sākot ar rītu, kas 
aust, un beidzot ar tās loģisku noslēgumu — nakti un tumsu. Un starp 
abiem šiem lielumiem — viss daudzveidīgais, dažādais tās piepildī-
jums.
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000914357
Vīka, Hilda. Dobeles karalis : romāns / Hilda 
Vīka ; redaktore Inese Zandere ; ar autores 
ilustrācijām ; dizains: Armīns Ozoliņš. — Pirm-
izdevums. — [Dobele] : Dobeles Novadpētnie-
cības muzejs, 2018. — 367, [1] lpp., 6 nenumu-

rētas lp. ielīmes : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-19-686-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns „Dobeles karalis” sarakstīts 20. gadsimta 
piecdesmitajos gados Dobelē. Par tā eksistenci zināja tikai daži cilvēki. 
Vairāk kā pēc sešdesmit gadiem tiek publicēts romāna pirmizdevums, 
kas sagatavots pēc Dobeles Novadpētniecības muzeja krājuma manu-
skripta. Grāmata stāsta par sajūtām, ko piedzīvoja latviskuma kopēji 
okupācijas varas laikā. Grāmatā rādīts spilgts varonis „Dobeles kara-
lis” Jankus Zaķenmaiss — cilvēks, kurš prot negodīgā ceļā, ar krāpša-
nu panākt savas mantas stāvokļa uzlabošanos. Romāna tematika nav 
zaudējusi savu aktualitāti arī mūsdienās. Cauri romānam vijas viegla 
ironija un sāpe. H. Vīka kā jau gleznotāja ir paspilgtinājusi krāsas — tēli 
ir reāli, brīžiem pat pārspīlēti un groteski. „Dobeles karalis” ir okupā-
cijas laika cilvēku prototips. Romāns lasītāju rosina meklēt atbildes uz 
jautājumu: kādas ir vērtības cilvēka dzīvē.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000914006
Voiciša, Velta. Tēvu zemei dziedi vienu skais-
tu dziesmu : dzeja / Velta Voiciša. — [Ogre] : 
[Velta Voiciša], 2018. — 135 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-19-516-7 (iesiets).

UDK	 821.174-1

821.511.111 Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000914095
Niemi, Jūli. Tu neiesi viens : romāns / Jūli Nie-
mi ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; re-
daktore Māra Kalve. — Rīga : Pētergailis, 
[2018]. — 351 lpp. ; 22 cm. — Ziņas par autori: 
uz 1. vāka atloka. — Oriģinālnosaukums: Et kä-
vele yksin. — ISBN 978-9984-33-482-0 (bro-
šēts).

UDK	 821.511.111-93-3

Kopkataloga Id: 000914002
Nuotio, Epu. Indīgais velnarutks : detektīvro-
māns / Epu Nuotio ; no somu valodas tulkojusi 
Anete Kona ; redaktore Gundega Blumberga ; 
māksliniece Dina Ābele. — Rīga : Pētergailis, 
[2018]. — 157, [1] lpp. ; 21 cm. — (Izmeklē Elēna 

Lehde / Epu Nuotio ; 1. grāmata). — Ziņas par autori: uz 1. 
vāka atloka. — Oriģinālnosaukums: Myrkkykeiso. — ISBN 
978-9984-33-480-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Somu rakstnieces Epu Nuotio „Indīgais velnarutks” 
ir pirmā grāmata dārzu detektīvu sērijā, kurā mūsdienu mis Mārpla, 
izbijusī kartogrāfe, atraitne Elēna Lehde apceļo pasaules skaistākos 
dārzos.
UDK	 821.511.111-312.4

Kopkataloga Id: 000913537
Parvela, Timo. Kepler62 / Timo Parvela, 
Bjērns Sortlanns ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; no 
somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore 
Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Piektā grāmata, Vīruss. — 189, [3] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Kepler62. Vi-
rus. — ISBN 978-9934-0-7925-2 (iesiets).
UDK	 821.511.111-93-32

Kopkataloga Id: 000913996
Turtšaninova, Marija. Kuģis Naondel : ro-
māns / Marija Turtšaninova ; no zviedru valo-
das tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Gun-
dega Blumberga ; māksliniece Gita Treice. — Rīga : 
Pētergailis, [2018]. — 353, [6] lpp. ; 22 cm. — 

(Sarkanā klostera hronikas ; [2. grāmata]). — Somijas 
zviedru rakstnieces Marijas Turtšaninovas fantāzijas trilo-
ģijas „Sarkanā klostera hronikas” otrais romāns. — Oriģi-
nālnosaukums: Naondel. — ISBN 978-9984-33-481-3 (ie-
siets).

UDK	 821.511.111-93-3=113.6

821.521 Japāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000912458
Murakami, Haruki. Vīrieši bez sievietēm : 
stāsti / Haruki Murakami; no japāņu valodas 
tulkojusi Ingūna Beķere ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains ; redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 239, [1] lpp. ; 21 cm. — 

Oriģinālnosaukums: 女のいない男たち. — ISBN 978-
9934-0-7817-0 (iesiets).

UDK	 821.521-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914392
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000911754
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914357
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914006
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914095
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914002
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913537
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913996
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912458
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82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000914178
Arlabunakti! : īsi stāsti saldam miedziņam / 
redaktore Linda Kalna ; tulkojis Edvīns 
Raups. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 
64 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 978-9934-
16-538-2 (iesiets).

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000913463
Heigens, Vils. Rūķi : lielā enciklopēdija / Vila 
Heigena teksts ; Rīna Portvlīta ilustrācijas ; no 
angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redak-
tore Marika Taube. — 2. izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 204, [7] lpp. : ilustrā-

cijas ; 31 cm. — Oriģinālnosaukums: Leven en werken van 
de kabouter. — ISBN 978-9984-04-752-2 (iesiets).

UDK	 82-93(031)

Kopkataloga Id: 000914190
Mazie lasītāji : liela izmēra burti iesācējiem / 
redaktore Linda Kalna ; tulkojis Mārtiņš 
Brūders. — Rīga : Egmont Publishing, [2018].

Trīs aizraujoši stāsti. — 29 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Early Readers. 

Three Read Together Stories. — ISBN 978-9934-16-535-1 
(iesiets).
UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000914187
Mazie lasītāji : liela izmēra burti iesācējiem / 
redaktore Linda Kalna ; tulkojis Mārtiņš 
Brūders. — Rīga : Egmont Publishing, [2018].

Trīs piedzīvojumu stāsti. — 29 lpp. : ilustrā-
cijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Early Rea-

ders. Three Read wiht Me Stories. — ISBN 978-9934-16-
536-8 (iesiets).
UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000914041
Ābelnieks, Raitis. „Bauska — pilsēta, kurā sa-
tiekas…” / Raitis Ābelnieks, Aigars Urtāns ; di-
zains: Liega Krūklīte. — [Bauska] : Bauskas 
muzejs, [2018]. — 247 lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, kartes, portreti ; 31 cm. — ISBN 978-9934-
19-691-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bauska — pilsēta, kur satiekas upes, ceļi un cilvēki. 
Pilsēta starp trijām upēm un debesīm… Latvijas dienvidu vārti. A. Ur-
tāns stāsta, ka grāmatas idejai jau ir vismaz 15 gadu, tās sākums mek-
lējams laikraksta „Bauskas Dzīve” rubrikā „Vēstures mozaīka”, kuras 
autori bija Raitis Ābelnieks un Aigars Urtāns. Ilgi tika gaidīta iespēja, lai 
izdotu grāmatu. Grāmata aicina lasītājus iepazīties ar Bauskas vēsturi, 
liekot īpašu akcentu uz pēdējās simtgades notikumiem.
UDK	 908(474.336)

Kopkataloga Id: 000913603
Mende, Māra. Irlavas grāmata : mājas un 
dzimtas / Māra Mende ; sastādītāja Arta Men-
de ; redaktore Anna Vulāne ; māksliniece Inese 
Preinberga ; ievads: Vilnis Janševskis, Janīna 
Kursīte. — [Lestene, Tukuma novads] : Irla-

vas-Lestenes pagastu pārvalde, 2018. — 551 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, kartes, portreti ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 540.-
543. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-19-
685-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Apjomīgās grāmatas autore Māra Mende detalizēti 
izpētījusi Tukuma novada Irlavas apkaimes māju vēsturi un cilvēku lik-
teņus. Autore aprakstījusi ap 300 māju un to iedzīvotājus Dārtsmuižā, 
Grenčos, Gunīšciemā, Irlavā, Vaskos, Kalnamuižā, Kūķumuižā, Mušķos, 
Pētertālē, Pluģos, Sātos un Snapjos. Izmantoti arhīvu, publicētu darbu, 
kā arī pašas veiktu interviju materiāli. Šis pētījums, kam veltīti vismaz 
desmit neatlaidīga darba gadi, ir pirmklasīgs izziņas avots visiem tiem, 
kuru pašu vai viņu senču saknes meklējamas Irlavas pagastā.
UDK	 908(474.332)(092)

Kopkataloga Id: 000912408
Radovics, Ainārs. Dubultu vēsture / Ainārs 
Radovics ; literārā redaktore Līvija Bauma-
ne-Andrejevska ; priekšvārds: Andris Vilks. — 
Jūrmala : Jūrmalas vēstures un mākslas bied-
rība, 2018. — 303 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 

kartes, plāni, tabulas ; 31 cm + pielikums (2 atsevišķas salo-
cītas lp.). — Bibliogrāfija: 298.-300. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9934-8747-0-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vēsturnieks Ainārs Radovics ir Dubultu iedzīvotājs 
trešajā paaudzē. Šajā bagātīgi ilustrētajā lielformāta grāmatā ietverts 
plašs pētījums, kurā aplūkoti visdažādākie Dubultu vēstures aspekti no 
vissenākajiem laikiem līdz kūrorta uzplaukumam, skatītas satiksmes 
iespējas (diližanss, tvaikoņu laikmets, dzelzceļa izveide), reliģiskā un 
kultūras dzīve, arhitektūra, personības un dzimtas, izglītības iestādes, 
biedrību dzīve un daudzi citi jautājumi. Krāšņais vizuālais materiāls — 
fotogrāfijas, pastkartes, plāni, kartes u.c. ļauj iegrimt aizgājušu laikme-
tu noskaņā — pētīt arhitektūras detaļas, modi, senās ielas u.c. Grāma-
tas pielikumā — unikālas vēsturiskas Dubultu kartes.
UDK	 908(474.362.4)

Kopkataloga Id: 000913970
Никонов, Владимир. Резекне перед тре-
тьим пришествием : очерки по истории го-
рода от февральского государственного 
переворота 1917 года в России до оконча-
ния Второй мировой войны / Владимир 

Никонов ; английский текст: Лана Колдуэлл ; редактор 
Г. Маслобоева ; художественное оформление: И. Епифа-
нова. — [Rēzekne] : Nacionālo un reliģisko kultūru pētnie-
cības centrs, 2018. — 584 lpp. : faksimili, ilustrācijas, por-
treti ; 25 cm. — Ievadā autors iepriekšējo izdevumu 
„Резекне : очерки истории с древнейших времен до 
апреля 1917 года” (2000) dēvē par 1. sējumu, šo izdevu-
mu — par 2. sējumu. — Bibliogrāfija: 559.-578. lpp. — 
Teksts krievu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-19-578-5 (iesiets).

UDK	 908(474.384.2)
	 94(474.384.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914178
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913463
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914190
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914187
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914041
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913603
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912408
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913970
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Kopkataloga Id: 000914466
Markota, Dace. Latvija : mana pirmā encik-
lopēdija / Dace Markota, Gunta Šustere ; 
vāka un dizaina autore Vita Lēnerte ; māk-
sliniece Alise Landsberga ; izmantoti Ainas 
Alksnes-Alksnītes, Gundegas Kampes-Pērso-

nes un Agijas Stakas zīmējumi ; redaktore Marika Taube ; 
kartogrāfe Rita Saurova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
119 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 30 cm. — ISBN 978-
9934-0-7125-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bagātīgi ilustrētajā enciklopēdijā bērniem atroda-
mas atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Tā palīdzēs labāk iepazīt 
mūsu skaisto un mīļo Latviju, tās vēsturi, iedzīvotājus, kultūru un dabu. 
Grāmatas autores aicina lasītājus apmeklēt interesantākās pilsētas, na-
cionālos un dabas parkus, izstaigāt dabas takas un atklāt daudz intere-
santu faktu. Kartes un zīmējumi palīdzēs izprast Latvijas vietu pasaulē 
un norises dabā. Grāmatā iekļauti arī dažādi uzdevumi, ierosmes pētī-
jumiem un radošiem darbiņiem.
UDK	 913(474.3)(031)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000913594
Goldmanis, Juris. Latvijas vēstures ilus-
trētā hronoloģija : no viduslaikiem līdz 
mūsdienām / Juris Goldmanis, Vilnis 

Klints, Valdis Klišāns ; redaktors Valdis Klišāns ; Viļņa 
Klints vāka dizains, grāmatas dizains un ilustrācijas. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 46 nenumurētas salocītas 
lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 21×31 cm. — ISBN 978-
9934-0-7049-5.

A n o t ā c i j a :  Šīs neordinārais izdevums — atlokāma laika līnija 
un karšu galerija ļaus labāk saprast, kad un no kādām daļām izveidojās 
Latvijas kultūrvēsturiskie novadi, kādi vēstures posmi izdalāmi mūsu 
vēsturē, kādas valstis Latvijas teritorijā pastāvējušas, sākot no viduslai-
kiem, kas ar tām noticis, kāda ir valstiskuma vēsture Latvijas teritorijā. 
Laika līnijā iezīmēti paši būtiskākie mūsu zemes vēstures notikumi — 
gan politiskie un militārie, gan tie, kas veido mūsu kultūras mantojumu.
UDK	 94(474.3)(079)

Kopkataloga Id: 000912447
Vēstures lūzumpunkti un robežšķirtnes arhī-
vu dokumentos / galvenā redaktore Valda Pē-
tersone ; redakcijas padome: Nikolajs Rižovs 
(priekšsēdētājs), Andris Caune, Aleksandrs 
Ivanovs, Ēriks Jēkabsons, Aija Kalnciema, 

Andrejs Plakans, Jānis Riekstiņš, Ingūna Slaidiņa, Māra 
Sprūdža, Gvido Straube, Valdis Štāls ; literārā redaktore 
Ilze Antēna ; māksliniece Ināra Jēgere ; ievadvārdi: Nikolajs 
Rižovs. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais arhīvs, 2018. — 
232 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — (Latvijas 
Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi ; IV [4]). — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, ievads un 
saturs paralēli latviešu un angļu valodā, rakstu kopsavilku-
mi angļu valodā. — ISBN 978-9984-836-08-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lai popularizētu Latvijas nacionālo dokumentāro 
mantojumu, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs 
organizē jau ceturtos zinātniskos lasījumus, kas šogad veltīti dinamis-
ku pārmaiņu procesiem vēsturē un to atspoguļojumam arhīvu mate-
riālos. Krājumā publicēti deviņu autoru raksti, kuri balstīti 2017. gadā 
Latvijas Valsts vēstures arhīvā nolasītajos referātos. Publicētie raksti 
aptver daudzveidīgu tematisko loku, demonstrējot dažādību pētāma-
jos laika posmos un pētnieku liktajos akcentos.
UDK	 94(474.3)”19”(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914466
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913594
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912447
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