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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000919385
Starptautiskā izgudrojumu un inovāciju izstāde „MINOX” (6 : 2016 : Rīga, 
Latvija). 6. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes „MINOX 2016” ka-
talogs = Catalogue of the 6th International Invention and Innovation Exhibition 
„MINOX 2016” / Ivana Griņeviča zinātniskajā redakcijā ; kataloga sastādītāji: El-
mārs Baltiņš, Dr.med. Jānis Dumpis, Ivans Griņevičs. — 2. laidiens, pārstrādāts 
un papildināts. — Rembate ; Rīga : Starptautiskā Lauksaimniecības universitāte, 
2018. — 104 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-885-31-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā apkopota 6. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes MI-
NOX 2016, kas notika 2016. gada 7.-8. oktobrī, informācija par dalībnieku izgudrojumiem. Gandrīz 
150 izgudrotāju, zinātnieku, novatoru un jauniešu 82 ekspozīcijās prezentē 92 izgudrojumus vai 
inovācijas. Ekspozīcijas veido 27 augstskolas un institūti, 25 individuālie izgudrotāji, 13 skolas 
un jaunieši, 10 uzņēmumi un organizācijas, 7 ārvalstu izgudrotāji no Eiropas, Āzijas un Āfrikas.

UDK	 001.894(474.3)

002  Dokumentācija. Grāmatas. Raksti. Autorība

Kopkataloga Id: 000914612
Grāmata Latvijā / Lasām Latvijā : esejas par lasīšanas vēsturi / sastādītāja Maija 
Uzula-Petrovska ; dizains: Una Grants ; fotogrāfi: Māris Lapiņš, Krists Luhaers ; 
teksti: Pauls Daija, Gustavs Strenga, Maija Uzula-Petrovska ; redaktore Jolanta 
Treile. — Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. — 80 lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 78.-79. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9984-850-58-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Teksti un esejas no izrāžu-lasījumu cikla „Lasām Latvijā” Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā 2017. un 2018. gadā. Gustava Strengas esejas, kuras tika sacerētas nolasīšanai pēc kat-
ras no projekta „Lasām Latvijā” izrādēm, apkopotas izdevumā „Grāmata Latvijā / Lasām Latvijā”. 
Izdevums papildināts ar LNB Letonikas un Baltijas centra vadošā pētnieka, literatūrzinātnieka 
Paula Daijas noslēguma eseju, kas paver skatu uz lasīšanas vēsturi kā plašāku procesu. Lasījuma 
formāta stilistiskās īpatnības saglabātas, arī publicējot šos tekstus. Savukārt izdevumā iekļautais 
bagātais fotoattēlu klāsts padziļina ieskatu ekspozīcijā „Grāmata Latvijā”, ļauj tuvplānā aplūkot 
izrāžu-lasījumu ciklā „Lasām Latvijā” izmantotās grāmatas, kā arī piedāvā ieskatu pašās izrādēs.

UDK	 002.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919385
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914612
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06  Vispārīga rakstura organizācijas

Kopkataloga Id: 000917227
Zirnis, Egīls. Rīgas Latviešu biedrība trijos gadsimtos : Rīgas Latviešu biedrībai 
150 / Egīls Zirnis ; mākslinieks Andris Lamsters ; Gerdas Bušas, Ineses Raubiš-
ķes, Intas Lankovskas foto ; Gunta Gailīša ievads. — Rīga : Madris, [2018]. — 63, 
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — Bibliogrāfija: [64.] lpp. — ISBN 
978-9984-31-184-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veltīta Rīgas Latviešu biedrības 150. gadskārtai. No 1868. gada līdz 
2018. gadam noiets sarežģīts ceļš. Rīgas Latviešu biedrības darbības vēsturē ir trīs lieli posmi — 
līdz Latvijas valsts dibināšanai, starpkaru Latvijā un pēc neatkarības atjaunošanas. Autors izstai-
gājis visus šos posmus un atklājis, ka biedrības dzīve, izmantojot uzkrāto pieredzi, ir nepārtrauk-
ta virzība uz jauno, uz pārmaiņām, uz savu sakņu turpināšanu.

UDK	 061.2(474.362.2)(091)

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000916646
Brauksim! : koka grāmatiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 8 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 11×12 cm. — (Koka grāmatiņa). — Tulkots no itāļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Libri in legno. I veicoli. — ISBN 978-9934-0-7761-6.

A n o t ā c i j a :  Šī neparastā grāmatiņa ir izgatavota no koka. Tā ir rotaļīga, jauki ilustrēta, 
ļoti izturīga. Pētot attēlus, bērns iepazīs dažādus transportlīdzekļus.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000916723
Donalds Daks : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojusi Anna Bērziņa ; redak-
tore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 32 nenumurētas 
lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney Donalds Daks). — 
ISBN 978-9934-16-576-4 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000916735
Draudzīgie kucēni : aizrautīgās krāsās : krāsojamā grāmata pirmsskolas un jau-
nākā skolas vecuma bērniem / tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Linda Kalna ; 
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumu-
rētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney junior). — Oriģinālnosaukums: 
Puppy Dog Pals: Coloring Book. — ISBN 978-9934-16-575-7 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000916654
Laukos : koka grāmatiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 8 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 11×12 cm. — (Koka grāmatiņa). — Tulkots no itāļu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Libri in legno. La fattoria. — ISBN 978-9934-0-7760-9.

A n o t ā c i j a :  Šī neparastā grāmatiņa ir izgatavota no koka. Tā ir rotaļīga, jauki ilustrēta, 
ļoti izturīga. Pētot attēlus, bērns iepazīs lauku sētas iemītniekus.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917227
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916646
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916723
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916735
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916654
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Kopkataloga Id: 000919367
Mani pirmie 100 braucamrīki / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2018]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Oriģinālnosaukums: 
First 100 Trucks. — ISBN 978-9934-16-559-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī cietlapu grāmatiņa ar košajiem attēliem ļaus bērnam iepazīt visdažādākos 
transportlīdzekļus.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000919368
Mani pirmie 100 dzīvnieki / [tulkoja Mārtiņš Karelis]. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2018]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Oriģinālnosaukums: 
First 100 Animals. — ISBN 978-9934-16-558-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī cietlapu grāmatiņa ar košajiem attēliem ļaus bērnam iepazīt visdažādākos 
dzīvniekus.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000916732
Princeses : mana krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojusi Eva Jansone ; redak-
tore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 24 nenumurētas 
lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney princeses). — 
Oriģinālnosaukums: Princess: My Coloring Book. — ISBN 978-9934-16-573-3 
(brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000918192
Saule brauca debesīs : krāsojamā grāmata pēc Rozes Stiebras filmas motīviem / 
grāmatas zīmējumus pēc filmas motīviem veidojusi Dace Liepa ; atbildīgā redak-
tore Evija Veide. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + 
pielikums (1 lp. ar uzlīmēm). — ISBN 978-9934-15-581-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmata ļauj ikvienam kļūt par Rozes Stiebras filmas „Saule 
brauca debesīs” mākslinieku. Grāmatā atradīsiet animācijas kadrus, kuros redzami filmas tēli, 
bet zīmējumos katrs var izvēlēties savas krāsas Saules un Mēness meitiņas piedzīvojumiem, kas 
sakņoti latviešu folkloras motīvos.

UDK	 087.5+821.174-93-32+398.8(=174)

Kopkataloga Id: 000916740
Vāģi / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Disney, Pixar. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2019].

Uzdevumi trasē. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 
30 cm. — Oriģinālnosaukums: Cars: Activity Book. — ISBN 978-9934-16-596-
2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Leģendārais Zibens Makvīns traucas pa trasi, lai aizstāvētu čempiona titulu. 
Tu pat nemanīsi, kā paskrien laiks, risinot aizraujošos uzdevumus! Ņem talkā krāsainos zīmuļus, 
priecājies par košajām uzlīmēm un ienāc vāģu pasaulē!.

UDK	 087.5+791-57

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919367
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919368
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916732
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918192
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916740
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Kopkataloga Id: 000917869
Veiklie pirkstiņi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Delfīns. — 8 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. vinila uzlīmes : ilustrācijas ; 
25 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Pegatinas de vini-
lo. — ISBN 978-9934-0-7499-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ar vinila uzlīmēm paredzēta bērniem no 2 gadu vecuma, lai attīstītu 
domāšanu, iztēli, radošumu un pirkstu sīko muskulatūru. Katrā lappusē ir kāds elements, kas dod 
netiešas norādes, kuras uzlīmes ir jāizvēlas. Uzlīmes var lietot vairākkārt, tāpēc attēlu ir iespē-
jams izmainīt, pieaugušajam tikai jāpalīdz pielīmēto uzlīmi noņemt.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000917877
Veiklie pirkstiņi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Kucēns. — 8 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. vinila uzlīmes : ilustrācijas ; 
25 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Pegatinas de vini-
lo. — ISBN 978-9934-0-7497-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paredzēta bērniem no 2 gadu vecuma, lai attīstītu domāšanu, iztēli, 
radošumu un pirkstu sīko muskulatūru. Bērnam pašam jāizdomā, kā papildināt attēlu. Uzlīmes 
var lietot vairākkārt, tāpēc attēlu ir iespējams izmainīt, pieaugušajam tikai jāpalīdz pielīmēto 
uzlīmi noņemt. Mazulis savu grāmatu varēs visur ņemt līdzi, jo tai ir ērts un viegli satverams 
rokturis.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000917875
Veiklie pirkstiņi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Kumeliņš. — 8 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. vinila uzlīmes : ilustrā-
cijas ; 25 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Pegatinas de 
vinilo. — ISBN 978-9934-0-7500-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paredzēta bērniem no 2 gadu vecuma, lai attīstītu domāšanu, iztēli, 
radošumu un pirkstu sīko muskulatūru. Katrā lappusē ir kāds elements, kas dod netiešas norā-
des, kuras uzlīmes ir jāizvēlas. Bērnam pašam jāizdomā, kā papildināt attēlu.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000917871
Veiklie pirkstiņi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Ronis. — 8 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. vinila uzlīmes : ilustrācijas ; 
25 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Pegatinas de vini-
lo. — ISBN 978-9934-0-7498-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paredzēta bērniem no 2 gadu vecuma, lai attīstītu domāšanu, iztēli, 
radošumu un pirkstu sīko muskulatūru. Katrā lappusē ir kāds elements, kas dod netiešas norā-
des, kuras uzlīmes ir jāizvēlas. Uzlīmes var lietot vairākkārt, tāpēc attēlu ir iespējams izmainīt, 
pieaugušajam tikai jāpalīdz pielīmēto uzlīmi noņemt.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000916728
Vinnijs Pūks : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / tulkojusi Anna Bērziņa ; redakto-
re Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 32 nenumurētas 
lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney Vinnijs Pūks). — 
„Based on the „Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.F. Shepard”—Uz 4. 
vāka. — Oriģinālnosaukums: Winnie the Pooh. — ISBN 978-9934-16-577-1 (bro-
šēts).
UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917869
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917877
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917875
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917871
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916728
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Kopkataloga Id: 000916194
Volfs, Tonijs. Skani, mana grāmatiņa! / Tonijs Volfs [ilustrācijas] ; [teksts]: Anna 
Casalis ; tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018].

Dzīvnieki. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Grāmata ar 6 ska-
ņu podziņām. — Oriģinālnosaukums: Tocca Senti e Ascolta. Animali. — ISBN 
978-9934-0-7669-5 (iesiets).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916194
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 000918181
Austruma, Aija. Rituālu grāmata : iesācējas ceļvedis mazajā maģijā / Aija Aus-
truma ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redakto-
re Alīna Melngaile ; literārā redaktore Sandra Krēķe. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2018]. — 125, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 25 cm. — ISBN 978-9934-15-539-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Astroloģes Aijas Austrumas „Rituālu grāmatā” aplūkoti rituālu veidojošie 
faktori: rituāla laiks un vieta, nodoms un enerģija, dalībnieki un palīgi no Smalkās pasaules, čet-
ras stihijas, vārdošanas, enerģētiskās attīrīšanās un aizsardzības pamatprincipi un citas tēmas, 
kas būs noderīgas cilvēkam, kurš pats vēlas radīt savu dzīvi, sadarbojoties ar dabas cikliem un 
spēkiem. Grāmata papildināta ar Latvijā pazīstamu rituālu praktiķu un zintnieku pieredzi un pa-
domiem. Grāmata noderēs ikvienam, kurš jūtas kā savas dzīves radītājs.

UDK	 133

Kopkataloga Id: 000916724
Goldšneiders, Gerijs. Astroloģija tev un man : kā izprast un uzlabot ikvienas 
attiecības / Gerijs Goldšneiders ; [ilustrācijas]: Camille Chew ; no angļu valodas 
tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 343 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: The Astrology of 
You and Me. — ISBN 978-9934-0-7949-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kā vislabāk izturēties pret priekšnieku Vērsi vai dzīvokļa kaimiņu Aunu? 
„Astroloģija tev un man” ir vērtīgs ceļvedis, kas palīdz izprast ikvienas attiecības — gan ar ve-
cākiem, brāļiem un māsām, gan ar draugiem, mīļoto cilvēku, bērniem, kolēģiem un daudziem 
citiem. Katrai zodiaka zīmei veltītajā sadaļā atradīsiet viegli pārskatāmu informāciju un praktiski 
pielietojamus un konkrētus padomus, kā astroloģiju izmantot savā labā.

UDK	 133.52

Kopkataloga Id: 000919661
Semjonova, Anastasija. Mēness kalendārs ikdienas dzīvē / Anastasija Semjono-
va, Olga Šuvalova ; tulkojums latviešu valodā: L. Kainaize ; vāka mākslinieciskais 
noformējums: L. Apine. — Rīga : Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds „Vieda”, 
[2018].

2019 : ar pielikumu 2019. gadam. — 221, [26] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Лунный календарь в повседневной жизни. — ISBN 978-
9934-562-12-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mēness ietekmē visu cilvēka dzīvi, bet Mēness ritma zināšana ļauj pieskaņo-
ties tam un ar vismazāko laika un spēku patēriņu, ar labpatiku un vislabvēlīgākajā brīdī efektīvi 
veikt ikdienas darbus. Grāmatas pielikumā ir pievienots Mēness kalendārs 2019. gadam. Tajā ir 
sanumurētas lunārās dienas, norādīts Mēness lēkta un rieta brīdis, Mēness reālā virzība pa zo-
diaka zīmēm un jaunas fāzes iestāšanās laiks. Pēc šā kalendāra ikviens lasītājs varēs uzzināt un 
noteikt Mēness ietekmi ne vien uz paša, bet arī savu tuvinieku un paziņu ikdienas dzīvi, kā arī 
saplānot veicamās darbības.

UDK	 133.522.3(059)+133.52(059)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918181
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916724
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919661
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Kopkataloga Id: 000919150
Torsunovs, Oļegs. Vēdas par laulāto astroloģisko saderību : laulība, raksturs, 
liktenis / Oļegs Torsunovs. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, 2018. — 
95 lpp. : faksimili, tabulas ; 21 cm. — (Vēdiskā koncepcija par laimīgu dzīvi). — 
Tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums: Веды об астрологической 
совместимости супругов. — ISBN 978-9934-8528-9-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Unikāls planētu stāvoklis dzimšanas brīdī nosaka, kā dzīvosim un kāds būs 
mūsu liktenis. Autors neveic sarežģītus astroloģiskus raksturu saderības aprēķinus. Grāmatā 
stāstīts, kā planētas atspoguļojas uzvedībā, dzīves stilā, valodā un ārējā izskatā. Ja to pārzina, tad 
zināmā mērā var noteikt pāra saderību. Sarunā ar cilvēku varam izanalizēt, kāda planēta iedar-
bojas uz viņu, un tā noteikt saderību ar viņu. Grāmata paredzēta jauniešiem, kas gatavojas veidot 
ģimeni, tā palīdzēs pareizi izvēlēties dzīvesbiedru un izveidot veselīgas attiecības.

UDK	 133.52

14  Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 000917879
On the Threshold. Ambiguities, Differences, Intersections in Simone de Beau-
voir’s Oeuvre : book of abstracts = Simonai de Bovuārai — 110. Daudznozīmības, 
atšķirības, krustpunkti : tēžu krājums / compiled by Ginta Vēja, Reinis Vilciņš, 
Ina Lenca. — Rīga : Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 
2018. — 20 lpp. ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
506-55-0 (brošēts).
UDK	 14(44)(092)(062)+141.72(062)+821.133.1(092)(062)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000916745
Butterfield, Moira. Pavisam viegli! / [teksts]: Moira Butterfield ; [ilustrācijas]: 
Estelle Corke ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Vingrinām rociņu. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm + flomasters 
plastikāta ietverē. — Oriģinālnosaukums: Wipe Clean. Get Ready to Learn. — 
ISBN 978-9934-0-7745-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata lieliski noderēs, lai sagatavotu bērna roku rakstīšanai. Pakāpeniski 
izpildot uzdevumus, bērns apgūs prasmi brīvi zīmēt taisnas, liektas un lauztas līnijas un attīstīs 
smalko motoriku. Uzdevumu formulējumi ir rotaļīgi, bērnam viegli uztverami, tie veicina vēlmi 
darboties. Grāmatas lapas ir laminētas. Ar pievienoto flomāsteru tajās var rakstīt vairākkārt. Ie-
priekš uzrakstīto var viegli nodzēst ar salveti.

UDK	 159.946.4(076)+373.2(076)

Kopkataloga Id: 000919670
Horaman metode/matrica : [pašanalīze un sevis izzināšana]. — [Baldone] : [Ho-
raman], [2019]. — 120 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — Virstitulā: Programma: Uz — 
Ņēmējs. — ISBN 978-9934-8810-3-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sistemātiska prāta matrica, kas atbrīvo no problēmu cēloņiem, lai atvērtu 
savus talantus, personību un izveidotu mierpilnas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Ikdienas 
pašanalīze un sevis izzināšana, apzināti mainot savu domāšanas veidu, lai dzirdētu savu iekšējo 
balsi un realizētu savu vīziju. Pamatā ir jautājumu uzdošana caur sevi, dzīves funkciju izpratne un 
ieguvuma atrašana priekš sevis jebkurā dzīves situācijā, kā arī ceļvedis pa savu prātu ar praktis-
kiem rīcības soļi. Svarīgākais ir izprast situācijas, kas notiek ar mani tieši šajā brīdī sajūtās, prātā, 
ķermenī un apkārtējos notikumos!

UDK	 159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919150
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917879
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919670
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Kopkataloga Id: 000917754
Kritiskā domāšana : izglītība, medijpratība un spriestspēja / profesores Maijas 
Kūles zinātniskajā redakcijā ; zinātniskās recenzentes: Dr.phil. Ineta Kivle, Dr.phil. 
Anna Stepčenko. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018. — 58 lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 57.-58. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-506-54-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī pētījuma iniciatīva izriet no LU apaļā galda diskusijas „Kritiskā domāša-
na — kā to mācīt, veicināt un sasaistīt ar mediju lietotprasmi Latvijā?”. Diskusijas gaitā šīs jomas 
ekspertu lokā skaidri izkristalizējās iepriekš izklāstītās problemātikas aktualitāte Latvijā, tostarp 
būtiskas nepilnības gan vispārējās, gan augstākās izglītības sistēmā attiecībā uz kritiskās domā-
šanas prasmju attīstības veicināšanu, trūkumi Latvijas mediju politikā un mediju lietotprasme 
sabiedrībā. Izdevumā apkopoti secinājumi par kritiskās domāšanas iezīmēm Latvijas sabiedrībā.

UDK	 159.955(062)+165.021(062)+316.774:37(474.3)(062)+37.015.31(474.3)(062)

17  Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000916799
Пушкорюс, Артур. 500 золотых правил жизни / Артур Пушкорюс. — Jūr-
mala : Izdevniecības nams „Avante Lux”, 2018. — 504 lpp. ; 13×7 cm. — (Интел-
лектуальные десерты феликспсихологии ; II [2]). — ISBN 978-9934-19-347-7 
(iesiets).
UDK	 17.02(089.3)+821.161.1-84

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917754
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916799
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000919157
Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pilnīgi jautājumi, 
pilnīgas atbildes : sarunas starp Viņa Dievišķo Žēlastību A.Č. Bhaktivēdāntu Svā-
mī Prabhupādu, Starptautiskās Krišnas Apziņas biedrības dibinātāju-āčārju un 
Bobu Kohenu, Miera korpusa dalībnieku Indijā / uz latviešu valodu ir tulkojis 
Karunanidhi dāsa. — [Rīga] : [Gaurāngas bhakti jogas biedrība], 2018. — 100 lpp., 
8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 18 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Perfect Questions, Perfect Answers. — ISBN 978-9934-8165-4-3 (brošēts).
UDK	 233-1(047.53)

Kopkataloga Id: 000919060
Adžāmila : iedvesmojošs stāsts no Vēdām / mākslinieks Vidžaja Govinda dāsa. — 
[Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, [2018]. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
(Grāmata bērniem). — Oriģinālnosaukums: Ajamila. — ISBN 978-9934-575-01-3 
(brošēts).
UDK	 233-584(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000917442
Braitons, Džeimss N. Jūs būsit mani liecinieki : norādījumi dvēseļu mantošanas 
darbā / Džeimss N. Braitons ; teksta sagatavošana: Miervaldis Zeltiņš ; vāks: Ag-
nese Kalniņa. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2018. — 33, [1] lpp. : ilustrācija ; 
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Seeking Others for Jesus. — ISBN 978-9934-515-
79-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pasaulē nav cita prieka, kas līdzinātos dvēseļu mantošanas priekam. Tie, kuri 
pieder Kristum un tomēr nav mēģinājuši kādu pievest Tam Kungam, ir pazaudējuši kaut ko daudz 
lielāku nekā paši atrada savā pestīšanā. Viena lieta ir būt pārliecinātam par zināmu darbu, ka 
tas ir jādara, bet pavisam cita lieta ir šo darbu tiešām darīt. Kāpēc mums, kas piederam Jēzum 
Kristum, būtu jāuzņemas grūtības, lai citus mantotu Viņam? Ar ko sākt? Kā atpazīt un pārvarēt 
bailes? Kur rast stiprinājumu? Šī grāmata lai ir par palīgu un iedrošinājumu.

UDK	 27-584.5

Kopkataloga Id: 000918222
Brehts, Mārtiņš. Mārtiņš Luters / Mārtiņš Brehts ; no vācu valodas tulkojusi 
Lilita Klinkerte ; literārā redaktore Gunta Vaickovska ; vāka autors Arnis Grin-
bergs. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2018.

1. sējums, Viņa ceļš uz reformāciju 1483.-1521. — [4], 551 lpp. : faksimils, ilus-
trācijas, portreti ; 21 cm. — „Reformācijai 500”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija: 
507.-551. lpp. — Oriģinālnosaukums: Martin Luther: sein Weg zur Reformati-
on, 1483-1521. — ISBN 978-9934-544-05-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mārtiņš Brehts ir viens no lielākajiem akadēmiskajiem Lutera pētniekiem 
Rietumu pasaulē, Viņš uzrakstījis ļoti visaptverošu, rūpīgu un niansētu Mārtiņa Lutera biogrā-
fiju trīs sējumos. Šī grāmata ir pirmais sējums, kas aplūko Lutera dzīvi no dzimšanas līdz 1521. 
gadam, kad viņam nākas piedzīvot ļoti spēcīgu opozīciju no Romas katoļu baznīcas puses — līdz 
pat ekskomunikācijai. Kā jau akadēmiskam darbam pieklājas, tajā ir vairāk nekā 1600 vēres, un 
tas nozīmē, ka ar šo grāmatu ikvienam lasītājam tiek dota iespēja arvien padziļinātākai Lutera 
biogrāfijas pētniecībai.

UDK	 27-337(430)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919157
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919060
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917442
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918222
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Kopkataloga Id: 000918985
Dašāvatāri : krāsojamā grāmata ar stāstiem / [Gaurāngas bhakti jogas biedrī-
ba]. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, [2018]. — 27 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Dashavatar. — ISBN 978-9934-575-00-6 
(brošēts).
UDK	 233-166(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000919143
Dāmodaras slavinājums par sviesta zagšanu : uzzināsim, kas notika! / māksli-
nieks Vidžaja Govinda dāsa. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, [2018]. — 
31 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Grāmata bērniem). — Oriģinālnosaukums: Damo-
dara. — ISBN 978-9934-575-09-9 (brošēts).
UDK	 233-166(02.053.2)+233-264(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000919091
Ideālais radītājs : pamācošs stāsts no Banjankoka / mākslinieks Vidžaja Govinda 
dāsa. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, [2018]. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Grāmata bērniem). — Oriģinālnosaukums: Perfect Creator. — ISBN 
978-9934-575-04-4 (brošēts).
UDK	 233-166R(02.053.2)+233-264(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000919050
Ilustrēta Rāmājana bērniem / Gaurāngas bhakti jogas biedrība. — [Rīga] : Gau-
rāngas bhakti jogas biedrība, [2018]. — 136 lpp. : ilustrācijas ; 21×28 cm. — ISBN 
978-9934-575-11-2 (brošēts).
UDK	 233-265.32(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000918310
Kadiķe, Maija. Sievietes svētība / Maija Kadiķe ; māksliniece Elita Ābele. — 
[Rīga] : IDE Rozītes, [2018]. — 191, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
8699-8-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā ir apkopota Maijas Kadiķes pēdējo divu gadu pieredze un lūgša-
nas. Autore ir pabijusi daudzās sakrālās spēka vietās uz planētas, kur ir saņēmusi impulsus runāt 
par Māti Zemi un lūgt par tās nākotni.

UDK	 27-29+27-584-055.2

Kopkataloga Id: 000918274
Kolbs, Roberts. Mārtiņš Luters — pravietis, skolotājs un varonis : reformatora 
tēli 1520-1620 / Roberts Kolbs ; no angļu valodas tulkojis Uģis Sildegs ; literārā 
redaktore Milda Klampe ; vāka autors Arnis Grinbergs. — Rīga : Luterisma man-
tojuma fonds, 2018. — xvi, 247 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — „Reformācijai 
500”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: 
Martin Luther as Prophet, Teacher, and Hero. — ISBN 978-9934-544-24-8 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autors aplūko dažādus priekšstatus un tēlus par Mārtiņu Luteru 
laika posmā no 1520. gada līdz 1620. gadam. Ne vienmēr šie priekšstati atbilst īstenībai, jo Lute-
ra sekotāji un pretinieki bija tikai cilvēki, kuri mēdza pārspīlēt, nenovērtēt vai pārvērtēt Lutera 
personību.

UDK	 27-337(430)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918985
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919143
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919091
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919050
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918310
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918274
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Kopkataloga Id: 000919088
Kunga Krišnas spēles ar čūsku Kāliju / mākslinieks Vidžaja Govinda dāsa. — 
[Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, [2018]. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
(Grāmata bērniem). — Oriģinālnosaukums: Lord Krishnas Pastimes with Kali-
ya. — ISBN 978-9934-575-03-7 (brošēts).
UDK	 233-264(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000919090
Kunga Krišnas un Balarāmas spēles Tālavanā — mežā, kas pilns ar gardiem 
palmu augļiem un bīstamiem dēmoniem! : iedvesmojošs stāsts no Šrīmad Bhā-
gavatas / mākslinieks Vidžaja Govinda dāsa. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas 
biedrība, [2018]. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Grāmata bērniem). — Oriģi-
nālnosaukums: Lord Krishna and Balaram in Taalavan. — ISBN 978-9934-575-
05-1 (brošēts).
UDK	 233-264(02.053.2)+233-265.35(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000919136
Kungs Džaganātha — Visuma valdnieks / mākslinieks Vidžaja Govinda dāsa. — 
[Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, [2018]. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
(Grāmata bērniem). — Oriģinālnosaukums: Lord Jagannath. — ISBN 978-9934-
575-10-5 (brošēts).
UDK	 233-264(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000919089
Kungs Krišna paceļ Govardhanas kalnu : pamācošs stāsts no Šrīmad Bhāgava-
tas / mākslinieks Vidžaja Govinda dāsa. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas bied-
rība, [2018]. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Grāmata bērniem). — Oriģinālno-
saukums: Lord Krishna Lifts Govardnah. — ISBN 978-9934-575-02-0 (brošēts).
UDK	 233-264(02.053.2)+233-265.35(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000918264
Lokvuds, Maikls A. Nesvētā trīsvienība : Mārtiņš Luters pret elku es, pats, man / 
Maikls A. Lokvuds ; no angļu valodas tulkojis, teoloģiskais redaktors Juris Uļģis ; 
literārā redaktore Inga Lievīte ; vāka autors Arnis Grinbergs. — Rīga : Luteris-
ma mantojuma fonds, 2018. — viii, 263 lpp. ; 21 cm. — „Reformācijai 500”—Uz 1. 
vāka. — Bibliogrāfija: 253.-263. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosau-
kums: The Unholy Trinity. — ISBN 978-9934-544-22-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā tiek aplūkota Lutera elkdievības teoloģija, balstoties mācībā par 
Dieva Trīsvienību, un tā ir pirmais sistemātiskais pētījums par Lutera uzskatiem šajā jautājumā. 
Lai izprastu mūsdienu sabiedrību un tās pretošanos Evaņģēlijam, par pamatu tiks ņemti Lutera 
uzskati. Lutera skatījums — jebkas, ko mēs bīstamies, mīlam vai uz ko paļaujamies vairāk nekā 
uz patieso Dievu, patiesībā ir mūsu dievs — ir plaši izmantojams mūsdienu Rietumu pasaulē un 
atmasko daudzu šķietami sekulāro aktivitāšu reliģisko raksturu.

UDK	 27-18+27-428-242.6.1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919088
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919090
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919136
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919089
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918264
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Kopkataloga Id: 000918238
Loze, Bernhards. Mārtiņa Lutera teoloģija tās vēsturiskajā attīstībā un sistemā-
tiskajā sakarībā / Bernhards Loze ; no vācu valodas tulkojis Uldis Alpe ; teoloģis-
kais redaktors un ievada autors Voldemārs Lauciņš ; literārās redaktores Gunta 
Bandere un Ināra Vilka ; vāka autors Arnis Grinbergs. — Rīga : Luterisma man-
tojuma fonds, 2018. — xviii, 420 lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — 
„Reformācijai 500”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija: 395.-420. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Luthers Theologie in ihrer historischen Ent-
wicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang. — ISBN 978-9984-753-
87-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ar šo izdevumu pie lasītājiem nonāk ievērojamā XX gs. otrās puses vācu teo-
loga Bernharda Lozes otrā latviski tulkotā grāmata par Mārtiņu Luteru. Tajā atrodams gan Lu-
tera teoloģisko uzskatu sistemātisks, tematisks skatījums, gan arī vēsturisks izvērtējums. Tātad 
ieguvēji būs ne vien teologi un filozofi, bet arī dažādu konfesiju kristieši un vēstures interesenti. 
Līdzās jau minētajiem labumiem jāpiebilst, ka ar šīs grāmatas autora radīto meistarīgo Lutera 
domas ceļvedi latviešu lasītāji var uzsākt ļoti aizraujošu ceļojumu Mārtiņa Lutera darbu pasaulē, 
iegūstot daudz vielas bagātinošām pārdomām un diskusijām.

UDK	 27-337(430)+27-284-9

Kopkataloga Id: 000918229
Luters, Mārtiņš. Praviešu Daniēla, Hozejas, Joēla un Amosa skaidrojumi / Mār-
tiņš Luters ; no vācu valodas tulkojusi Gundega Dumpe ; literārā redaktore Gun-
ta Vaickovska ; vāka autore Agata Muze. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 
2018. — vi, 544 lpp. ; 21 cm. — „Reformācijai 500”—Uz 1. vāka. — Izmantots Bī-
beles 1965. gada revidētais tulkojuma izdevums. — Tulkots no: Martin Luther. 
Sämmtliche Schriften. 6 Band, Auslegung des Neuen Testaments (Fortsetzung) / 
Herausgegeben von Dr. Joh. Georg Walch. St. Louis, MO : Concordia Publishing 
House. — ISBN 978-9934-544-26-2 (brošēts).
UDK	 27-244-273

Kopkataloga Id: 000918250
Luters, Mārtiņš. Svēto Rakstu apceres katrai dienai / Mārtiņš Luters ; sastādījis 
Helmuts Korints ; no vācu valodas tulkojusi Gundega Dumpe ; literārā redaktore 
Inguna Puķīte ; vāka mākslinieciskais noformējums: Aina Muze, Agata Muze. — 3. 
izdevums. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2018. — 402 lpp. ; 17 cm. — 1. un 
2. izdevums iznācis ar nosaukumu „Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai 
dienai”. — Izmantots Bībeles 1965. gada tulkojuma revidētais izdevums. — „Re-
formācijai 500”—Uz 1. vāka. — Oriģinālnosaukums: Christlicher Wegweiser für 
jeden Tag. — ISBN 978-9984-753-20-1 (brošēts).
UDK	 27-534.4

Kopkataloga Id: 000917152
Pareizticīgās Baznīcas kalendārs / Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode. — 
[Rīga] : Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode, [2018].

2019. — 202, [1] lpp., 12 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, tabu-
las ; 26 cm. — Autori: Oļegs Peļevins, Oksana Dementjeva. — ISBN 978-9934-
8654-5-9 (brošēts).

UDK	 271.22(474.3)(059)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918238
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918229
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918250
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917152
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Kopkataloga Id: 000919355
Patiesā uzvara : trenēties un trenēt : Jaunā Derība, dzīvesstāsti, palīgmateriāli / 
redaktore Solvita Velde ; Oļega Sudareva vāka dizains. — Rīga : biedrība „Uzvara, 
kas iedvesmo”, [2018]. — 130, 321 lpp., 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, kartes ; 
18 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, „Jaunā de-
rība” tulkota latviešu valodā. — ISBN 978-9934-19-673-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā var lasīt Bībeles otro daļu jeb Jauno Derību, kas tulkota mūsdienīgā 
latviešu valodā, un 32 cilvēku dzīvesstāstus, kurus vieno ticība Jēzum Kristum, Latvija un sports. 
Palīgmateriālu teksti sastādīti, balstoties uz izdevumiem „European Christian Sports Union” 
(1997), Bruce Wilkinson „Seven Stages of Spiritual Growth” (2001) un „Athletes in Action, the 
Principles” (2005-2016).

UDK	 27-584.5+27-726.6

Kopkataloga Id: 000917443
Patiesība un meli : rokasgrāmata 9 melīgu mūsdienu mācību izpratnei 7 izpē-
tes kategorijās : ko Dievs ir teicis par septiņiem ticības pamatjautājumiem un ko 
par tiem tagad saka cilvēki. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2018. — 41, [1] lpp. ; 
20 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Tulkots no: Spirit of 
Truth and The Spirit of Error, The Moody Bible Institute of Chicago, 1985. — ISBN 
978-9934-515-60-6 (brošēts).
UDK	 2-1

Kopkataloga Id: 000917219
Peļevins, Oļegs. Mūsu Vissvētās Valdnieces Dievadzemdētājas un Mūžamjauna-
vas Marijas brīnumdarošā Kurskas Uz saknēm atrastā ikona „Zīme” : vēstījums 
par ikonu ar tropāru, kondaku un lūgšanu / sastādītājs Oļegs Peļevins ; no krievu 
valodas tulkoja Anita Āboliņa. — Rīga : Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode, 
2018. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы именуемая „Знамение” Курская-Коренная.
UDK	 271.2-526.62-9(470.323-21)

Kopkataloga Id: 000918990
Rāmājana : krāsojamā un aktivitāšu grāmata / zīmējumi: Vidžaja Govinda 
dāsa. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, [2018]. — 32 lpp. : ilustrāci-
jas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Ramayana Colouring & Activity Book. — ISBN 
978-9934-575-12-9 (brošēts).
UDK	 233-265.32(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000918282
Rāns, Roberts. Jēzus nekad nepieviļ! / mācītājs Roberts Rāns ; no angļu valodas 
tulkojis Juris Uļģis ; literārā redaktore Milda Klampe. — Rīga : Luterisma manto-
juma fonds, [2018]. — 11, [1] lpp. ; 16 cm. — Oriģinālnosaukums: Jesus Never Fails.
UDK	 27-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919355
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917443
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917219
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918990
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918282
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Kopkataloga Id: 000917746
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; 
redaktori: Jānis Nameisis Vējš, Arta Jāne ; vāka dizaina autori: Kārlis Koņkovs, 
Matīss Kūlis ; zinātniskās redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.phil. Sol-
veiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris Priede, Dr.habil.
phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; Latvijas Univer-
sitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts, 2018.

XXIV [24]. — 215 lpp. : diagramma, ilustrācijas ; 21 cm. — „ISSN 1407-1908”—
Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādī-
tājs: [214.]-215. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā.

UDK	 2(082)+14(082)

Kopkataloga Id: 000917056
Rozentāls, Linards. Visam ir nozīme : esejas par garīgo izaugsmi / Linards Ro-
zentāls ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 427, [3] lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [429.-430.] lpp. — ISBN 978-9934-
0-8043-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Linarda Rozentāla grāmata iznāca Adventa laikā. Simboliski. Kā aicinājums 
ielūkoties savos dziļumos pirms saņemt priecīgo Ziemassvētku vēsti. Kā aicinājums pārskatīt 
savas vērtības un nākamo gadu pašiem sev veidot labāku par iepriekšējo. Grāmatā apkopotas 
Linarda Rozentāla esejas un sprediķi, kas apliecina viņa pārliecību: „… cilvēkam būt ir labi, un 
Dievs ir ar ikvienu no mums”. Grāmatu veido divas daļas. Pirmā „Svētki dvēselei un garam” veltīta 
Baznīcas gada notikumiem, otra „Esejas par šo un to” — citām nozīmīgām tēmām, kas autoru 
dziļi aizskārušas un raisījušas pārdomas.

UDK	 27-584+27-29

Kopkataloga Id: 000915516
Starptautiskā pareizticīgā pedagoģiskā konference „Baznīca, ģimene un 
skola” (16 : 2018 : Rīga, Latvija). XVI starptautiskās pareizticīgās pedagoģis-
kās konferences „Baznīca, ģimene un skola” materiālu krājums : (2017. gada 26. 
oktobris, Rīga, Latvija) / atbildīgais redaktors Oļegs Peļevins ; no krievu valodas 
tulkojusi Anita Āboliņa ; fotoattēli: Daniils Sedovs ; Latvijas Pareizticīgā Baznī-
ca. — Rīga : Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode, 2018. — 99, [1] lpp., 8 nenu-
murētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Bibliogrāfija: [100.] lpp. — 
ISBN 978-9934-8654-4-2 (brošēts).
UDK	 271.2-4(062)+271.2-662(062)+37.014.52(062)

Kopkataloga Id: 000919076
Stāsts par Šrī Šrī Rādhas Madan-Mohanu Vrindāvanā : iedvesmojošs stāsts par 
templi un diženu svēto Šrīlu Sanātanu Gosvāmī / mākslinieks Vidžaja Govinda 
dāsa. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, [2018]. — 33, [1] lpp. : ilustrā-
cijas ; 21 cm. — (Grāmata bērniem). — Oriģinālnosaukums: The Story of Sri Sri 
Radha Madan Mohan. — ISBN 978-9934-575-07-5 (brošēts).
UDK	 233-3(545)(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917746
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917056
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915516
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919076
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Kopkataloga Id: 000919821
Venkatesananda, Svami. Augstākā Joga — Joga Vasišta / Svami Venkatesanan-
das pārstāsts ; no angļu valodas tulkojis Māris Liede ; Māra Garjāņa dizains. — 
Rīga : Veranda, [2019].

1. sējums. — 402, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Supreme Yoga — 
Yoga Vāsistha. — ISBN 978-9934-8771-8-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Augstākās Jogas” pirmais sējums ir Svami Venkatesanandas sastādītā un 
angliskotā Vēdu svētā teksta „Joga Vasišta” īsā jeb ikdienas lasīšanai paredzētā kompilācija, kas 
pirmo reizi tulkota latviešu valodā. Joga Vasišta ir unikāls darbs Indijas filozofijā. Izdevumā ie-
tvertie stāsti ir pakļauti nosacījumam „viena lappuse dienā” t.i., Vasištas mācība atspoguļojas 365 
lappusēs. Pirmais sējums aptver laika posmu no 1. janvāra līdz 1. jūlijam. Nenoliedzams ir šī for-
māta galvenais devums: students tiek disciplinēts praktizēt sistemātiski, katru dienu visa gada 
garumā. Jogas izklāstā guru Vasišta savam māceklim Rāmam sarunas un leģendu veidā atklāj 
vienīgo patiesību. Patiesību, ceļā uz kuru atrodas katrs savas būtības izzinātājs, kas pievienojies 
Vasištas vieduma klausītājiem.

UDK	 233-852.5Y

Kopkataloga Id: 000918278
Šulcs, Gregorijs P. Ciešanu problēma: tēva cerība / Gregorijs P. Šulcs ; no angļu 
valodas tulkojis Egons Mudulis ; no angļu valodas atdzejojis Didzis Meļķis ; literā-
rā redaktore Inga Lievīte ; vāka autors Arnis Grinbergs. — Rīga : Luterisma man-
tojuma fonds, 2018. — 90 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Ori-
ģinālnosaukums: The Problem of Suffering. — ISBN 978-9934-544-21-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sāpes un ciešanas ienāk cilvēku dzīvē atšķirīgā daudzumā un intensitātē, 
un mums visiem tās ir neizbēgamas. Ikviens, kurš ir piedzīvojis prātu stindzinošas un mokošas 
ciešanas, sāpes vai zaudējumu, var jums pateikt, ka šādā nepatīkamā situācijā vismazāk ir vaja-
dzīga apcerēšana vai izskaidrošana. Ir vajadzīga godīga patiesība. Un šāds godīgums reti kad ir 
patīkams. Grāmatu caurvij sirdi plosošs stāsts par grāmatas autora Gregorija Šulca divu bērnu 
ciešanām un nāvi, ko izraisīja retas un smagas slimības.

UDK	 27-185.2+27-45

Kopkataloga Id: 000919073
Valdnieks Ambarīša — viscildenākais Visaugstā Kunga bhakta : ilustratīvs stāsts 
no Šrīmad Bhāgavatas / mākslinieks Vidžaja Govinda dāsa. — [Rīga] : Gaurāngas 
bhakti jogas biedrība, [2018]. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Grāmata bēr-
niem). — Oriģinālnosaukums: King Ambarish. — ISBN 978-9934-575-06-8 (bro-
šēts).
UDK	 233-166K(02.053.2)+233-265.35(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000919139
Valdnieks Parīkšits, kurš sasniedza atbrīvi, vienkārši klausoties Šrīmad Bhāga-
vatu / mākslinieks Vidžaja Govinda dāsa. — [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas bied-
rība, [2018]. — 31 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Grāmata bērniem). — Oriģinālno-
saukums: King Parikshit. — ISBN 978-9934-575-08-2 (brošēts).
UDK	 233-264(02.053.2)+233-265.35(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919821
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918278
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919073
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919139
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Kopkataloga Id: 000915509
Международная православная педагогическая конференция „Цер-
ковь, семья и школа” (16 : 2018 : Rīga, Latvija). Материалы XVI между-
народной православной педагогической конференции „Церковь, семья и 
школа” : (26 октября 2017 года, Рига, Латвия) / ответственный редактор 
Олег Пелевин ; литературный редактор Оксана Дементьева ; перевод с 
латышского языка: Елизавета Карпова ; фотографии: Даниил Седов ; Лат-
вийская Православная Церковь. — Рига : Синод Латвийской Православной 
Церкви, 2018. — 107, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — Bibliogrāfija: [108.] lpp. — ISBN 978-9934-8654-4-2 (brošēts).
UDK	 271.2-4(062)+271.2-662(062)+37.014.52(062)

Kopkataloga Id: 000917221
Пелевин, Олег. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы именуемая 
„Знамение” Курская-Коренная : сказание об иконе с приложением акафи-
ста и молитвы / составитель Олег Пелевин. — Рига : Синод Латвийской 
Православной Церкви, 2018. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
UDK	 271.2-526.62-9(470.323-21)

Kopkataloga Id: 000917158
Православный церковный календарь / Синод Латвийской Православной 
церкви. — [Rīga] : Синод Латвийской Православной церкви, [2018].

2019. — 222, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm. — Autori: Олег 
Пелевин, Оксана Дементьева. — ISBN 9789934865459 (kļūda).

UDK	 271.22(474.3)(059)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915509
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917221
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917158
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000919877
Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Starptautiskā zinātnis-
kā konference (13 : 2018 : Daugavpils, Latvija). 13. starptautiskās zinātniskās 
konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018” : veltīta Baltijas val-
stu simtgadei : tēzes / Daugavpils Universitāte. Humanitāro un sociālo zinātņu 
institūts. Sociālo zinātņu fakultāte = Abstracts of the 13th International Academic 
Conference „Social Sciences for Regional Development 2018” : dedicated to the 
100 years anniversary of the Baltic countries / Daugavpils University. The Insti-
tute of Humanities and Social Sciences. Faculty of Social Sciences. — Daugav-
pils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018. — 75, [1] lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu va-
lodā. — ISBN 978-9984-14-857-1 (brošēts).
UDK	 3(062)

Kopkataloga Id: 000920026
Starptautiskas konferences „Kultūras mantojuma aizsardzība nākotnei” priekš-
lasījumu apkopojums = Proceedings of the International Conference „Heritage 
Protection for the Future” / vāka foto: Juris Dambis ; dizains: Sandra Betkere ; 
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. — [Rīga] : Nacionālā kultūras mantoju-
ma pārvalde, [2018]. — 80 lpp. ; 21 cm. — Autori: Juris Dambis, Andris Kreislers, 
Juris Urtāns, Rūta Kaminska, Jānis Rozenbergs, Linards Rozentāls u.c. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8630-9-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde apkopojusi un publicējusi 2018. gada 
4. oktobrī Rīgā notikušās starptautiskās konferences „Kultūras mantojuma aizsardzība nākotnei” 
materiālus — konferences rezolūciju un referentu uzrunas. Konferences rīkošanu iedvesmoja 
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 30 darba gadu jubileja, Eiropas Kultūras mantojuma 
gads, Latvijas valsts simtgade un Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē.

UDK	 304.4(4)(062)

31  Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

Kopkataloga Id: 000914772
Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā 2017-2018 : Latvijas Republikas Izglī-
tības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas zināt-
nes tehnoloģiju programmas projekts = Іммігранти в суспільстві: виклики для 
освіти 2017-2018 : проект науково-технічної програми Міністерства освіти і 
науки Латвійської Республіки та Міністерства освіти і науки України / re-
daktore Iveta Gudakovska. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 1 tiešsaistes re-
surss (64 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,84 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Projekta izpildītāji: Lūcija Rutka, Zanda Rubene, Maija Balode, Iveta Gu-
dakovska, Aīda Krūze, Сергій Штепа, Ганна Кісла, Людмила Савенкова, Юлія 
Сюсель. — Bibliogrāfija: 27. lp. — Teksts latviešu un ukraiņu valodā. — ISBN 
9789934556418 (kļūda).
UDK	 314.15-024.64(477)(082)+314.15-024.64(474.3)(082)+ 
	 +376.74:37.014(477)(082)+376.74:37.014(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919877
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920026
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914772
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Kopkataloga Id: 000913971
Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā 2017-2018 : Latvijas Republikas Izglī-
tības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas zināt-
nes tehnoloģiju programmas projekts = Іммігранти в суспільстві: виклики для 
освіти 2017-2018 : проект науково-технічної програми Міністерства освіти і 
науки Латвійської Республіки та Міністерства освіти і науки України / re-
daktore Iveta Gudakovska. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 64 lpp. : ilus-
trācijas ; 30 cm. — Projekta izpildītāji: Lūcija Rutka, Zanda Rubene, Maija Balode, 
Iveta Gudakovska, Aīda Krūze, Сергій Штепа, Ганна Кісла, Людмила Савенко-
ва, Юлія Сюсель. — Bibliogrāfija: 27. lpp. — Teksts latviešu un ukraiņu valo-
dā. — ISBN 978-9934-556-41-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā atspoguļota starptautiskā projektā „Migranti sabiedrībā: izaicinā-
jumi izglītībā 2017-2018” veiktā pētījuma gaita un rezultāti. Projekta mērķis bija izpētīt migrantu 
izglītības nozīmi sabiedrībā un izstrādāt atbilstošus ieteikumus izglītības programmu pilnveidei 
mūžizglītības kontekstā. Projekts tapis Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un 
Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes Tehnoloģiju programmas ietvaros. Tā part-
neri ir Latvijas Universitāte un Ukrainas Nacionālā Dragomanova pedagoģiskā universitāte.

UDK	 314.15-024.64(477)(082)+314.15-024.64(474.3)(082)+ 
	 +376.74:37.014(477)(082)+376.74:37.014(474.3)(082)

32  Politika

Kopkataloga Id: 000917732
Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels : kolektīvā monogrāfija / sastādītāji: 
Nadežda Pazuhina, Pavels Štolls, Igors Šuvajevs ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. 
Ineta Kivle, Doc.PhDr. Lubošs Švecs (Luboš Švec), Dr.phil. Raivis Bičevskis ; vāka 
un grāmatas dizains: Māris Kūlis ; literārā redaktore Arta Jāne ; ievads: Vaira Vī-
ķe-Freiberga, Nadežda Pazuhina ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģi-
jas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018. — 380 lpp. ; 
21 cm. — Tulkotāji: Jānis Krastiņš, Anne Sauka, Igors Šuvajevs, Jānis Vējš, Pavel 
Štoll. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, daži raksti tulkoti 
no čehu, angļu un vācu valodas; kopsavilkums un saturs arī angļu un čehu valo-
dā. — ISBN 978-9934-506-57-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels” iekļauta daļa no pētīju-
miem, kas tika prezentēti konferencē ar tādu pašu nosaukumu. Tā norisinājās Rīgā 2017. gada 24. 
un 25. oktobrī. Grāmatas nosaukumā nolasāmā atsauce uz Vāclava Havela eseju „Bezvarīgo vara” 
(1978) iezīmē pārdomu un diskusiju tematisko loku, uzmanības fokusā turot ne tikai varas un in-
divīda attiecības demokrātiskajos un nedemokrātiskajos režīmos, bet arī pašu varas īstenošanas 
mehānismu jebkurā sabiedrībā, kur dzīvošanai līdzās lemti indivīdi un grupas ar atšķirīgiem uz-
skatiem, ticību, tautību un valodu. Atskatoties uz simtgadīgo Latvijas un Čehijas (arī Slovākijas) 
politiskās vēstures ceļu, ir svarīgi apzināties tos pieturpunktus, kuri sniedz iespēju paškritiski 
izvērtēt sociāli politiskos procesus ne tikai lokālajā, bet arī plašākajā ģeopolitiskajā kontekstā, 
veidojot savu, nevis pārņemto skatījumu gan uz pagātni, gan uz nākotni.

UDK	 32:1(082)+14(437)(092)(082)+316.334.3(082)+ 
	 +32(437)(082)+32(437.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913971
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917732
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327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 000916225
Allan, Iona. Arctic Narratives and Political Values / author and principal re-
searcher Iona Allan ; content editor Elina Lange Ionatamishvili ; text editor Anna 
Reynolds ; prepared by The NATO Strategic Communications Centre of Excel-
lence. — Riga : NATO StratCom COE, 2018.

Canada’s Arctic strategy : Canadian executive summary. — 15 lpp. : ilustrāci-
jas ; 30 cm.

UDK	 327(71)

Kopkataloga Id: 000916226
Allan, Iona. Arctic Narratives and Political Values / author and principal re-
searcher Iona Allan ; content editor Elina Lange Ionatamishvili ; text editor Anna 
Reynolds ; prepared by The NATO Strategic Communications Centre of Excel-
lence. — Riga : NATO StratCom COE, 2018.

China’s Arctic strategy : Chinese executive summary. — 15 lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm.

UDK	 327(510)

Kopkataloga Id: 000916227
Allan, Iona. Arctic Narratives and Political Values / author and principal re-
searcher Iona Allan ; content editor Elina Lange Ionatamishvili ; text editor Anna 
Reynolds ; prepared by The NATO Strategic Communications Centre of Excel-
lence. — Riga : NATO StratCom COE, 2018.

Russia’s Arctic Strategy : Russian executive summary. — 15 lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm.

UDK	 327(470+571)

Kopkataloga Id: 000916222
Social Media in Operations — a Counter-Terrorism Perspective : a workshop 
report from the NATO Center of Excellence Defence Against Terrorism and the 
NATO Strategic Communications Centre of Excellence / by Berfin Kandemir, Al-
exander Brand ; graphic design: Inga Ropsa. — Riga : NATO Strategic Communi-
cations Centre of Excellence, [2018]. — 27 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Bibliogrā-
fija: 26.-27. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-564-26-0 (brošēts).
UDK	 327.28(082)+316.774:004.738.5(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916225
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916226
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916227
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916222
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33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000919926
Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Starptautiskā zinātnis-
kā konference (2017 : Daugavpils, Latvija). Starptautiskās zinātniskās konfe-
rences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2017” materiāli (2017. gada 20.-
21. oktobris) = The materials of the International Scientific Conference „Social 
Sciences for Regional Development 2017” (20th-21st October, 2017) / zinātniskais 
redaktors Dr.sc.soc. V. Meņšikovs ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu fakul-
tāte. Humanitāro un sociālo zinātņu institūts. — Daugavpils : Daugavpils Univer-
sitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018.

III [3.] daļa, Ekonomikas aktualitātes : Daugavpils Universitātes Sociālo zināt-
ņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums = Part III 
[3], Issues of Economics : Proceedings of the International Scientific Confer-
ences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. — 140 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts 
un kopsavilkumi latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-856-4 
(brošēts).

UDK	 33(062)

334  Organizācijas un sadarbības veidi ekonomikā

Kopkataloga Id: 000919977
Zeibote, Zane. Klasteri kā reģionālo politiku un konkurētspēju ietekmējošs fak-
tors : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Ph.D.) zinātniskā 
grāda iegūšanai, zinātnes apakšnozare: reģionālā ekonomika = Clusters as a Fac-
tor Influencing Regional Policy and Competitiveness : summary of the doctoral 
thesis submitted for the scientific degree of Ph.D. / Zane Zeibote ; darba zināt-
niskā vadītāja Dr.oec. Tatjana Muravska ; recenzenti: Dr.oec. Elita Jermolajeva, 
Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Elīna Konstantīnova ; Baltijas Starptautiskā akadēmi-
ja. — Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2018. — 109 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, shēmas, tabulas : 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-47-160-0 (brošēts).
UDK	 334.75(043)+332.13(043)

Kopkataloga Id: 000919976
Zeibote, Zane. Klasteri kā reģionālo politiku un konkurētspēju ietekmējošs fak-
tors : promocijas darbs ekonomikas doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai, 
zinātnes apakšnozare: reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika / Zane Zei-
bote ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Tatjana Muravska ; Baltijas Starptautiskā 
akadēmija. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 259 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas : 30 cm. — Bibliogrāfija: 149.-171. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs.
UDK	 334.75(043)+332.13(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919977
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919976
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338(474.3)  Latvijas ekonomika

Kopkataloga Id: 000909341
Eteris, Eugene. Latvia in Europe and the World : Growth Strategy for a New Cen-
tennial / Eugene Eteris ; scientific editor O. Sparitis ; editor I. Dovladbekova ; 
layout: Oskars Stalidzāns. — Rīga : [Zinātne], 2018. — 208 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, karte, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-549-55-7 (brošēts).
UDK	 338(474.3)+316.42(474.3)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000916705
Dilmukhametov, Salavat. Neklasificēti līgumi Kazahstānas, Latvijas un Vācijas 
civiltiesību jomā: salīdzinošā juridiskā analīze : promocijas darba kopsavilkums 
zinātniskā doktora grāda iegūšanai tiesību zinātnē, apakšnozare — civiltiesības = 
Non-defined contracts in the civil law of Kazakhstan, Latvia and Germany: com-
parative legal analysis : the abstract of the promotional work for the receipt of 
doctor of law degree, subdivision of science: civil law / Salavat Dilmukhametov ; 
promocijas darba vadītāja Dr.jur. Tatjana Jurkeviča ; oficiālie recenzenti: Dr.iur. 
A. Baikovs, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.iur. Svetlana Moroza ; Baltijas Starptautiskā 
akadēmija. — Rīga : [Baltijas Starptautiskā akadēmija], 2018. — 64 lpp. ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija: 31.-32. un 60.-61. lpp., un arī zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā.
UDK	 347.44(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000916703
Dilmukhametov, Salavat. Non-defined contracts in the civil law of Kazakhstan, 
Latvia and Germany: comparative legal analysis : promotional work for the re-
ceipt of doctor of law degree, subdivision of science: civil law / Salavat Dilmukha-
metov ; academic supervisor Dr.jur. Tatyana Yurkevich ; Baltic International 
Academy. — Riga : [izdevējs nav zināms], 2018. — 188 lpp. ; 30 cm. — Bibliogrāfi-
ja: 161.-188. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 347.44(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000919330
Indrūna, Zinaida. Latvijas Senāta Spriedumu birojs ; Latvijas Senāta atziņas par 
Civillikuma normu piemērošanu (1938-1940) : Latvijas Senāta Spriedumu biroja 
apkopotās spriedumu tēzes / Zinaida Indrūna, idejas un pirmās daļas autore ; 
redaktore Signe Terihova. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. — 411 lpp. : dia-
grammas, tabulas ; 24 cm. — Atslēgvārdu alfabētiskais rādītājs: 344.-377. lpp. — 
Bibliogrāfija: 55.-62. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-54-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veltīta 1938. gadā Latvijas Senātā izveidotajam Spriedumu birojam, 
ar kura izveidošanu Latvijā tika aizsākta tiesu prakses zinātniskā izpēte un apkopošana un Lat-
vijas Senāta atstātā tiesību mantojuma izmantošana tiesību prakses veicināšanai. Grāmatu veido 
divas daļas. Pirmajā daļā apkopots plašs informatīvais materiāls par Sprieduma biroja izveidoša-
nas un darbības vēsturi, kas ļaus novērtēt Biroja pienesumu tiesiskās sistēmas pilnveidošanā no 
institucionālā aspekta. Grāmatas otrajā daļā iekļauta Spriedumu biroja apkopoto Latvijas Senāta 
nolēmumu tēžu izlase ar Civillikuma normu piemērošanu saistītajos jautājumos.

UDK	 347.99(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909341
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916705
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916703
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919330
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Kopkataloga Id: 000919313
Krastiņš, Uldis. Krimināllikuma komentāri : otrā daļa (IX-XVII nodaļa) / Uldis 
Krastiņš, Valentija Liholaja ; Marina Selunska, mākslinieciskais noformējums. — 
Otrais papildinātais izdevums. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. — 558 lpp. : 
portreti ; 23 cm. — Ziņas par autoriem: 10.-12. lpp. — Bibliogrāfija: 505.-543. lpp. — 
ISBN 978-9934-508-66-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Universitātes profesori Valentija Liholaja un Uldis Krastiņš turpi-
na komentēt nākošo Krimināllikuma nodaļu pantus, kas aptver noziegumus pret cilvēci, mieru, 
kara noziegumus un genocīdu, noziegumus pret valsti, noziedzīgus nodarījumus pret dabas vidi, 
pret personu, tikumību, pret ģimeni un nepilngadīgajiem, kā arī citus. Autori, balstoties uz kri-
mināltiesību teorijas atziņām, plaši izmantojuši arī judikatūru un tiesu praksi. Komentējot starp-
tautiska rakstura noziegumus, analizēti arī attiecīgie starptautisko tiesību akti. Grāmatas beigās 
atrodams plašs izmantoto avotu saraksts, kā arī likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un 
piemērošanas kārtību” izvilkums ar diviem pielikumiem.

UDK	 343(474.3)

Kopkataloga Id: 000919320
Civilprocesa likums : (ar norādēm par Saeimā izskatāmajos likumprojektos pa-
redzētajiem grozījumiem). — 22. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 
2018. gada 31. decembrim. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, [2019]. — 608 lpp. ; 
20 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-67-7 (bro-
šēts).
UDK	 347.91/.95(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000919632
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018. gada 11. ok-
tobrim / redaktori: Māris Teteris, Elita Jurkjāne ; Latvijas Republikas Prokuratū-
ra. — Rīga : Latvijas Republikas Prokuratūra, 2019. — 488 lpp. ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-8620-4-5 (brošēts).
UDK	 343.10(474.3)(094)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000918325
Organization and Individual Security : collective monograph / edited by Ivita 
Kīsnica ; scientific editor Dr.iur. Ingrīda Veikša ; reviewers: Dr.iur. Dainis Mežulis, 
Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis [un vēl 6 recenzenti]. — Rīga : Turība University, 
2018. — 568 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — The monograph 
was prepared in frames of Nordplus project „Development of Society and Orga-
nisation Security Programmes 2017”. Project is implemented by following acade-
mic partners: Turiba University, Laurea University of Applied Science, Kazimiero 
Simonavičiaus University. — Autori: Guntis Zemītis, Leonīds Makans, Raimundas 
Kalesnykas, Kaci Bourdache, Tuomas Wuorikoski, Olena De Andres Gonzalez, Ivi-
ta Kīsnica, Tuomas Tammilehto, Petteri Taitto, Kirsi Hyttinen, Jānis Veinbergs, 
Vilnis Veinbergs, Ryšardas Burda, Harri Ruoslahti, Stanislav Dadelo, Laura Tark-
kanen, Dainis Siliņš, Uģis Začs, Viktorija Ratačova, Dzintars Rendenieks, Julia 
Nevmerzhitskaya, Jyri Rajamāki, Elīna Radionova-Girsa. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-543-18-0 (brošēts).
UDK	 351.78(082)+343.85-049.6(082)+004.056(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919313
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919320
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919632
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918325
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355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 000917076
Kohs Jumītis, Arnis. Latviešu karavīri Eiropas valstu militārajā dienestā (17. gs. 
otrā puse — 18. gs. pirmā puse) : „Vigilanter et constarter” — „Modri un uzti-
cami” / Arnis Kohs Jumītis ; redaktors Guntis Kalns ; grāmatas dizaina un vāka 
autors Eduards Groševs ; ievads: Valdis Klišāns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
254, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 30 cm. — (Scripta bellica lettica ; 2. 
grāmata). — Bibliogrāfija: [235.]-246. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums angļu valodā. — ISBN 978-9934-0-7769-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir militārās vēstures un uniformoloģijas sērijas „Scripta bellica lettica” otrā 
grāmata. Grāmatas autors Arnis Kohs Jumītis ir pievērsies maz zināmai tēmai — latviešu karavī-
ru gaitām Eiropas valstu armijās 17. gs. otrajā pusē un 18. gs. pirmajā pusē. Viņš ir apkopojis Lat-
vijas un vairāku Eiropas valstu arhīvos un citos retos avotos pieejamās ziņas par latviešu karavīru 
vienībām Dānijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Prūsijas, Holšteinas, Venēcijas, Francijas, Anglijas un 
Krievijas bruņotajos spēkos, kā arī Kurzemes hercogistes koloniju karaspēkā. Latvijas dažādu 
tautību pamatiedzīvotāji šo vienību sastāvā ir piedalījušies daudzos karos un militāros konflik-
tos. Autors apraksta šo vienību uzbūvi, karagaitas, bruņojumu un uniformas, kurās bija tērpti lat-
viešu karavīri. Sadarbībā ar starptautiski atzītiem vēsturiskā žanra māksliniekiem-rekonstrukto-
riem Juriju Jurovu un Nikolaju Zubkovu tapuši unikāli latviešu karavīru uniformu attēli. Grāmata 
būs lieliska lasāmviela visiem, kas interesējas par militāro vēsturi un arī par tērpu vēsturi.

UDK	 355.318.2(4)(091)

355.48  Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas.  
Militārie varoņdarbi

Kopkataloga Id: 000916802
Kirkebaek, Mikkel. Dāņu brīvprātīgie kareivji Latvijas brīvības cīņās, 1919 / 
Ph.D. Mikkel Kirkebaek ; priekšvārdu autori: Hanss Brasks, Guntis Ulmanis ; 
tulkojums latviešu valodā: Aija Dvinska. — Rīga : Dānijas vēstniecība Latvijā, 
[2018]. — 31 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm. — Virstitulā: Royal Danish 
Embassy, Riga. — Īsas ziņas par autoru: 31. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Danish volunteer soldiers in Latvia’s war of independence, 1919.

A n o t ā c i j a :  Dānijas vēstniecība piedāvā jaunu publikāciju, ko sarakstījis dāņu vēstur-
nieks Mikels Kirkebeks. Publikācija stāsta par to, kā 200 dāņu brīvprātīgie karavīri palīdzēja 
Latvijai cīnīties par savu valstiskumu 1919. gadā. Var jau teikt, ka Dānijas iesaistīšanās ar 200 
brīvprātīgiem karavīriem ir pieticīgs solis, tomēr starptautiskie apstākļi toreiz bija sarežģīti, un 
karavīriem izdevās kopīgi izcīnīt Jēkabpils atbrīvošanu 1919. gada 5. jūnijā.

UDK	 355.48(474.3:489)+94(474.3)+94(474)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000918349
Deksnis, Viesturs. Reiz skolā… / Viesturs Deksnis. — [Rīga] : DR Dizains, 
[2018]. — 187 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8279-9-0 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Mūsdienās daudz tiek runāts par izglītības sistēmas reformām, mācību prog-
rammu saturu un metodikas kvalitāti, taču lielākoties šīs diskusijas balstās tikai uz ierēdņu un 
politiķu priekšstatiem par to, kā organizēt procesus skolās. Šīs grāmatas pielietojums ir ļoti uni-
versāls — skolotāji to var izmantot kā praktiskās pedagoģijas rokasgrāmatu, bet pārējie — kā 
interesantu lasāmvielu, lai pakavētos savās skolas gaitu atmiņās, salīdzinot autora piedzīvoto ar 
savu personīgo pieredzi.

UDK	 37.091.321(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917076
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916802
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918349
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376  Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 000918414
Бухвалов, Валерий. О перспективе сохранения русской культурной иден-
тичности в школе / Валерий Бухвалов ; обложка: З.А. Бухвалова. — Рига : 
[Salana Art], 2018. — 60 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Uz 1. vāka glezna „Сельская 
школа”, Стрелковский А.И., 1872 год. — ISBN 978-9934-8777-0-4 (brošēts).
UDK	 376.7(=161.1)(474.3)+316.347(=161.1)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000909454
Īriste, Sandra. Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas izvēr-
tēšana un attīstības veicināšana augstskolas duālajā studiju vidē : promocijas 
darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai 
augstskolas pedagoģijas apakšnozarē / Sandra Īriste ; darba zinātniskā vadītāja 
Dr.paed. Irēna Katane ; darba recenzenti: Dr.paed. Inese Jurgena, Dr.oec., Dr.phi-
lol. Ineta Kristovska, Dr.paed. Velta Ļubkina ; Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts = Prospective 
Managers’ of Hospitality Business Competitiveness Evaluation and Development 
Promotion in the Dual Study Environment of Higher Education Institution : sum-
mary of the doctoral thesis, subfield of university pedagogy for the doctoral de-
gree of pedagogy / Sandra Iriste ; scientific supervisor Dr.paed. Irena Katane ; 
reviewers: Dr.paed. Inese Jurgena, Dr.oec., Dr.philol. Ineta Kristovska, Dr.paed. 
Velta Lubkina ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of 
Engineering. Institute of Education and Home Economics. — Jelgava : [Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte], 2018. — 97 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām.
UDK	 378:640.4(043)+640.4(043)+339.13:640.4(043)+005.343(043)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 000917844
Staka, Agija. Vecīša cimdiņš : pēc latviešu tautas pasakas / Agijas Sakas ilustrā-
cijas ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Grāmata ar 4 skaņu 
podziņām, ieskaņots Reiņa Briģa ierakstu studijā. — ISBN 978-9934-0-7710-4 (ie-
siets).
UDK	 398.21(=174)

Kopkataloga Id: 000917825
Staka, Agija. Zvēri un abru taisītājs : pēc latviešu tautas pasakas / Agijas Stakas 
ilustrācijas ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Grāmata ar 
4 skaņu podziņām, ieskaņots Reiņa Briģa ierakstu studijā. — ISBN 978-9934-0-
7711-1 (iesiets).
UDK	 398.21(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918414
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909454
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917844
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917825
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 000916741
Poitier, Anton. Pavisam viegli! / [autors] Anton Poitier ; [ilustrējusi]: Estelle 
Corke ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018].

Sākam rēķināt. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm + flomasters plas-
tikāta ietverē. — Oriģinālnosaukums: Wipe Clean. Let’s do Simple Sums. — 
ISBN 978-9934-0-7743-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata lieliski noderēs, lai attīstītu bērna matemātiskās prasmes. Pakāpe-
niski izpildot šīs grāmatas uzdevumus un vingrinoties, bērns apgūs vienkāršākās summas un 
starpības, kas lieti noderēs matemātisko uzdevumu risināšanā. Lai bērnam būtu vieglāk uztvert 
uzdevumus, skaitļi ir uzrakstīti ar cipariem, kā arī atspoguļoti ar zīmējumiem. Lai bērns vingrinā-
tos skaitīt uz priekšu un atpakaļ, var izmantot skaitļu virkni katras lappuses augšējā daļā.

UDK	 511.1(076)

52  Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija

Kopkataloga Id: 000916664
Students ceļā uz zinātni : studentu zinātniskie raksti zemes ierīcībā un mērnie-
cībā / atbildīgā par izdevumu Irēna Kukule ; Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra. — 
Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018.

3. izdevums. — 1 tiešsaistes resurss (104 lp., PDF) : faksimils, diagrammas, 
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 1,95 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājums „Students ceļā uz zinātni” veidots kā studentu labāko zināt-
nisko rakstu apkopojums, kuri gatavoti uz tāda paša nosaukuma studentu zinātnisko konferen-
ci zemes ierīcības un mērniecības studiju programmās. Konference notika 2018.gada 16.maijā. 
Rakstu krājumā apkopotas dažādu kursu pamatstudiju un maģistrantūras studentu zinātniskās 
publikācijas par viņu veiktajiem pētījumiem zemes pārvaldībā (kadastrs, nekustamā īpašuma 
formēšana un vērtēšana, zemes izmantošana un zemes ierīcība, teritorijas plānošana) un mēr-
niecībā (ģeodēzija, tālizpēte un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas).

UDK	 528.4(474.3)(062)

53  Fizika

Kopkataloga Id: 000918850
Peresa, Melānija. Jaunais zinātnieks: tik aizraujoši! : vairāk nekā 30 eksperi-
menti, lai izprastu pasauli ap mums / Melānijas Peresas un Alises Vetoreti teksts ; 
Loras Kakuo ilustrācijas ; no franču valodas tulkojusi Dace Markota ; redaktors 
Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 1 kārba (1 grāmata, 71 nenumurē-
ta lpp. ; eksperimenta aprīkojuma komplekts) : ilustrācijas ; 36×25×7 cm. — Ie-
tver rādītājus. — Kopā ar grāmatu zinātnieka aprīkojuma komplekts: 6 mēģenes, 
mērglāze, piltuve, lupa, termometrs, 3 baloni, magnēts, 3 pipetes, 2 filtrpapīri un 
mērkarote. — Oriģinālnosaukums: La science à portée de main: c’est trop ma-
lin!. — ISBN 978-9934-0-7530-8 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Dabaszinātņu komplektā ietilpst vairāk nekā 30 vienkāršu un aizraujošu 
eksperimentu apraksti un aprīkojums to veikšanai. Veicot eksperimentus, jaunais pētnieks ie-
pazīs vairākas jomas, piemēram, maņas, ūdens, gaisma un krāsa, spēki, dzīvība un Zeme, dabas 
produkti. Pie katra eksperimenta norādīts tā veikšanai nepieciešamais laiks, grūtības pakāpe un 
mājās atrodamas izejvielas. Eksperimenta apraksta otrā pusē var pārbaudīt, kas un kāpēc tā ir 
noticis, uzzināt, kā zinātnes atklājumi tiek izmantoti ikdienā, un arī interesantus faktus par attie-
cīgo procesu. Eksperimenti rosinās bērnu zinātkāri. Izzinot bioloģijas, fizikas, ķīmijas un ģeogrā-
fijas procesus, viņi iepazīs un izpratīs apkārtējo pasauli.

UDK	 53/55(02.053.2)+57(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916741
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916664
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918850
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54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000918716
Pormale, Milda. Dr.chem. Nadežda Kaškina : biobibliogrāfija / Milda Pormale ; 
izdošanai sagatavojusi Ināra Volkova. — Rīga : [Milda Pormale], 2018. — 72 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — Teksts latviešu valodā, Curriculum Vi-
tae un saturs arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-743-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zinātniece, kas visu savu dzīvi veltījusi un intereses pilnībā upurējusi nozīmī-
giem pētījumiem, jaunatklājumiem un mākslai. Nadeždai bija dota iespēja ar savu ticības spēku, 
apziņas radošo izpausmi un dievišķo dzirksti ziedot savu darbu zinātnei.

UDK	 547(474.3)(092)(01)+547.458.8-126(474.3)(092)(01)+ 
	 +615.45(474.3)(092)(01)

Kopkataloga Id: 000917104
Rotkāja, Oksana. Proteīnu hromatogrāfiskās izturēšanās izpēte apgrieztās fāzes 
augsti efektīvās šķidrumu hromatogrāfijas apstākļos : promocijas darbs / Oksa-
na Rotkāja ; darba vadītājs Dr.ķīm. Pēteris Mekšs ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas 
fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 102 lp., 74 dažādi numurē-
tas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 89.-98. lp. un 
saistīto publikāciju beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un saistītās 
publikācijas angļu valodā.
UDK	 543.544.5(043)+543.645.6:543.544.5(043)

Kopkataloga Id: 000917078
Rotkāja, Oksana. Proteīnu hromatogrāfiskās izturēšanās izpēte apgrieztās fāzes 
augsti efektīvās šķidrumu hromatogrāfijas apstākļos : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, apakšnozare: fizikālā ķīmija / 
Oksana Rotkāja ; darba zinātniskais vadītājs Dr.ķīm. Pēteris Mekšs ; darba recen-
zenti: Dr.chem. Andris Actiņš, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.chem. Kārlis Pajuste ; 
Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 
25 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 23.-24. lpp.
UDK	 543.544.5(043)+543.645.6:543.544.5(043)

Kopkataloga Id: 000917051
Rotkāja, Oksana. Study of Chromatographic Behaviour of Proteins in Re-
versed-Phase High-Performance Liquid Chromatography Conditions : summary 
of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of chemistry, subfield: phys-
ical chemistry / Oksana Rotkaja ; supervisor Dr.chem. Pēteris Mekšs ; reviewers: 
Dr.chem. Andris Actiņš, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.chem. Kārlis Pajuste ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : University of Latvia, 2018. — 25 lpp. : 
diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 23.-24. lpp.
UDK	 543.544.5(043)+543.645.6:543.544.5(043)

Kopkataloga Id: 000917144
Rozentāle, Irina. Development and Application of Sensitive Mass Spectrometric 
Methods for the Effective Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in 
Food : doctoral thesis = Jutīgo masspektrometrisko metožu izstrāde un pielieto-
jums policiklisko aromātisko ogļūdeņražu efektīvai noteikšanai pārtikā : promo-
cijas darbs / Irina Rozentāle ; scientific supervisors: Dr.chem. Vadims Bartkevičs, 
Dr.chem. Arturs Vīksna ; reviewers: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.sc.ing. Māra 
Dūma, Dr.chem. Tõnu Püssa ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. — Riga : 
[izgatavotājs nav zināms], 2018. — 130 lp., 65 lp. ar dažādu numerāciju : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 99.-110. lp. un saistīto publikāci-
ju beigās. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK	 543.635.62:664(043)+543.51(043)+547.6(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918716
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917104
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917078
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917051
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917144
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Kopkataloga Id: 000917212
Rozentāle, Irina. Development and Application of Sensitive Mass Spectrometric 
Methods for the Effective Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in 
Food : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of chem-
istry, subfield of analytical chemistry / Irina Rozentāle ; supervisors: Dr.chem. 
Vadims Bartkevičs, Dr.chem. Arturs Vīksna ; reviewers: Dr.habil.chem. Māris Kļa-
viņš, Dr.sc.ing. Māra Dūma, Dr.chem. Tõnu Püssa ; University of Latvia. Faculty of 
Chemistry. — Riga : University of Latvia, 2018. — 38 lpp. : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 38. lpp.
UDK	 543.635.62:664(043)+543.51(043)+547.6(043)

Kopkataloga Id: 000917157
Rozentāle, Irina. Jutīgo masspektrometrisko metožu izstrāde un pielietojums 
policiklisko aromātisko ogļūdeņražu efektīvai noteikšanai pārtikā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ķīmijas nozarē, analītiskās ķīmijas 
apakšnozarē / Irina Rozentāle ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.chem. Vadims Bart-
kevičs, Dr.chem. Arturs Vīksna ; darba recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, 
Dr.sc.ing. Māra Dūma, Dr.chem. Tõnu Püssa ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakul-
tāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 37 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 37. lpp.
UDK	 543.635.62:664(043)+543.51(043)+547.6(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917212
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917157
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000917045
Burbo, Līza. Tavs ķermenis tev saka: mīli sevi! : vispilnīgākā slimības un nelaimju 
metafizisko cēloņu grāmata / Līza Burbo ; Santas Linkumas un Lienes Apines tul-
kojums no angļu valodas ; Lienes Apines mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 
Vieda, [2018]. — 475, [12] lpp. ; 20 cm. — Ietver rādītāju. — Oriģinālnosaukums: 
Your body’s telling you: love yourself!. — ISBN 978-9934-562-13-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Līza Burbo divdesmit gadus veikusi pētījumus metafizikas sfērā, pētot tās 
fiziskās izpausmes ķermenī. Grāmatas autore ir pārliecināta, ka fiziskās problēmas ir acīmredza-
ma nelaimes izpausme psiholoģiskā un/vai emocionālā līmenī. Katra šīs grāmatas lappuse sniedz 
vērtīgu padomu, kā pašam sevi dziedināt. Šī ir vispilnīgākā slimības un nelaimju metafiziskā cē-
loņu grāmata. Tā sniedz kodolīgu un neparastu ceļu uz patiesu sevis mīlēšanu. Pieaugot izpratnei 
par cilvēci, aizvien acīmredzamāka kļūst patiesība, ka trīs ķermeņu — fiziskā, emocionālā un 
mentālā — vienlaicīga dziedināšana ir vienīgais ceļš uz veselumu.

UDK	 615.851+159.9.016.1

Kopkataloga Id: 000919362
Grišāne, Veronika. Mēs savai tautai / Veronika Grišāne ; redaktore Valentīna 
Unda. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018.

II [2.] daļa, Rēzeknes ārsti. — 205 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Biblio-
grāfija: 203. lpp. — ISBN 978-9984-29-316-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas 2. daļas ievadā sniegts īss ieskats Rēzeknes medicīnas vēsturē jau 
no tālā 1778. gada, kad pilsētā ieradās pirmais mediķis — ārsta palīgs Jegors Brikmanis. Šajā iz-
devumā iespējams iepazīties ar samērā nelielas daļas agrāk vai pašlaik Rēzeknē strādājošo ārstu 
konspektīviem dzīves stāstiem.

UDK	 614.253.1(474.384)(092)

623  Militārā tehnika

Kopkataloga Id: 000918516
Tomsons, Artūrs. Zobeni Latvijas teritorijā no 7. līdz 16. gadsimtam / Artūrs 
Tomsons ; redaktore Ilze Jansone ; tulkotāja Ilze Veinberga ; vāka mākslinie-
ce un dizaina autore Annija Grosa ; fotogrāfijas: Roberts Kalniņš, Artūrs Tom-
sons. — Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2018. — 348 lpp. : ilustrā-
cijas, kartes ; 30 cm. — (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija, 
ISSN 1407-4540 ; Nr. 27). — Rādītājs: 270.-273. lpp. — Bibliogrāfija: 254.-268. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-747-47-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Artūra Tomsona monogrāfija ir apkopojošs pētījums, kurā pirmo reizi kā 
vienots veselums aplūkoti Latvijas teritorijā atrastie 7.-16.gs. zobeni. Pētījumā aplūkota zobenu 
rokturu, asmeņu, asmeņu ierakstu un zobenu makstu uzgaļu tipoloģija, datējums, izplatība un 
nozīme. Zobeni aplūkoti arī kā kuršu un Kurzemes skandināvu, zemgaļu, lībiešu, latgaļu un sēļu 
apbedīšanas tradīciju un attiecīgā laikmeta karotāju bruņojuma sastāvdaļa. Darbā padziļināti 
apskatīta zobenu izgatavošanas problemātika, pētot gan ievesto, gan daļēji uz vietas darināto 
zobenu izgatavošanu. Īpaša uzmanība veltīta zobenu un citu bruņojuma veidu nozīmei Latvijas 
teritorijas vietējo iedzīvotāju un viduslaiku karotāju materiālajā un garīgajā kultūrā.

UDK	 623.444.2(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917045
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919362
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918516
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639  Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Kopkataloga Id: 000913528
Briede, Inese. Zivis un vēži Latvijas akvakultūrā : bioloģija un slimības : mono-
grāfija / Inese Briede, Muza Kirjušina ; recenzenti: Dr.biol. Voldemārs Spuņģis, Dr.
biol. Gunita Deksne ; Ineses Briedes, Muzas Kirjušinas, Ingas Piģiņkas-Vjačesla-
vovas, Raisas Asadčajas un Nataļjas Černišovas fotogrāfijas ; Ilzes Savickas, Jūlijas 
Kanto un Oskara Brieža zīmējumi ; redaktore Aija Lapsa. — [Daugavpils] : Dau-
gavpils Universitātes apgāds „Saule”, 2018. — 399 lpp. : ilustrācijas, tabulas, zī-
mējumi ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 353.-378. lpp. un rādītājs: 381.-382. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-858-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sniedz ieskatu Latvijā audzēto zivju un vēžu klasifikācijā, anato-
mijas un fizioloģijas jautājumos, informē par vides ietekmi uz akvakultūras objektiem, sastopa-
majām slimībām, to transmisijas un invadēšanās ceļiem, kā arī profilaktiskajiem pasākumiem. 
Grāmatu bagātina fotogrāfijas un zīmējumi, kas palīdzēs lasītājam vieglāk iepazīt zivju un vēžu 
anatomiju un izprast slimību ārējās izpausmes.

UDK	 639.3(474.3)+639.517(474.3)+597.2/.5(474.3)+595.384.1(474.3)

657  Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 000919973
Leibus, Inguna. Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna Leibus, Regīna 
Grigorjeva, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska ; literārā redaktore Rita Cie-
lēna. — Atkārtots un atjaunots 3. izdevums. — Rīga : Lietišķās informācijas die-
nests, 2019. — 195 lpp. : tabulas, shēmas ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — Bib-
liogrāfija: [194.]-195. lpp. — ISBN 978-9984-896-20-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata dod iespēju apgūt grāmatvedību no tās pirmsākuma — dokumen-
ta sagatavošanas līdz noslēdzošajam posmam — grāmatvedības pārskatiem. Grāmatas trešais 
izdevums ir pārstrādāts atbilstoši jaunā gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 
normām, lietotajiem terminiem un spēkā esošajai normatīvajai bāzei uz 2019. gada 1. janvāri. 
Grāmata papildināta ar piemēriem, paškontroles jautājumiem un uzdevumiem, kā arī grāmatas 
pielikumā dots grāmatvedības kontu plāna paraugs, kurš palīdzēs ne vien grāmatvedības pamatu 
apguvē, bet var būt noderīgs arī konkrēta uzņēmuma kontu plāna izstrādē.

UDK	 657(075)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913528
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919973
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000919644
Gāga-Ēķe, Daina. Gribu būt dizainers : iedvesmas grāmata bērniem / Daina Gāga 
Ēķe, teksts, ilustrācijas un dizains ; literārā redaktore Ieva Broka. — [Jaunsvir-
lauka, Jelgavas novads] : droši un koši, [2018]. — 97 lpp., 11 nenumurētas lp., 2 
nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 22×22 cm. — ISBN 978-9934-8565-5-6 
(spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Teksta un ilustrāciju autore Daina Gāga Ēķe vienkāršā un rotaļīgā veidā ie-
pazīstina bērnus ar dizaina pamatprincipiem un izstāsta par trīs dizaineru profesijām. Grāmatas 
saturs ir izklaidējošs un izglītojošs. Nobeigumā iekļauti 12 radoši uzdevumi un 2 uzlīmju lapas, 
kas veicinās bērna iztēli un ļaus iejusties dizainera lomā.

UDK	 7.05(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000918662
Izstāde „Latvijas draugi. Gruzija. Tbilisi” (2018 : Rīga, Latvija). „Latvijas 
draugi. Gruzija. Tbilisi” un „Krāsu alķīmija” : Gruzijas mūsdienu mākslas izstādes 
Rīgas Sv. Pētera baznīcā un izstāžu zālē „Rīgas mākslas telpa” = „Latvian friends. 
Georgia. Tbilisi” and „Colour alchemy” : Georgian contemporary art exhibitions in 
Riga St. Peter’s Church and exhibition hall „Riga Art Space” / kataloga sastādītāja 
Luīze Lismane ; kataloga tulkojumi: Gundega Vizule, Ieva Ābrama. — Rīga : Rīgas 
pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, 2018. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, vāka noformējums arī gruzīnu valodā. — 
ISBN 978-9934-566-09-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izstādes „Latvijas draugi. Gruzija. Tbilisi” un „Krāsu alķīmija” tapušas ciešā 
sadarbībā ar Apollona Kuteladzes Tbilisi Valsts mākslas akadēmijas pārstāvjiem. Ekspozīcijā ir 
apkopoti simts dažādi mākslas darbi, kas tapuši dažādos laika posmos, atšķirīgās pieejās, mate-
riālos un tehnikās, kur sulīgi pastozie eļļas triepieni mijas ar grafiskiem tušas vilkumiem, teju 
caurspīdīgs akvareļa plūdums ar bagātīgām kolāžām. Abās izstādes ir eksponēta Gruzijas mūs-
dienu mākslas darbu kolekcija, ko veido gan akadēmijas pasniedzēju, gan tās talantīgāko studen-
tu veikums.

UDK	 7.038(479.22)(083.824)

Kopkataloga Id: 000917881
Latvijas Mākslas akadēmija. Maģistrantu zinātniskā konference (7 : 2018 : 
Rīga, Latvija). Latvijas Mākslas akadēmijas 7. maģistrantu zinātniskās konferen-
ces referātu tēzes : 2018. gada 6. decembrī / referātu tēžu sastādītāja Inese Sirica ; 
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa. — Rīga : [Latvijas Mākslas 
akadēmija], 2018. — 14 lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts elektroniskā izdevuma 
ISBN 9789934541384 (pdf). — ISBN 978-9934-541-37-7 (brošēts).
UDK	 7(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919644
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918662
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917881
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Kopkataloga Id: 000914701
Latvijas trimdas un emigrācijas laikmetīgās mākslas izstāde „Pārnēsāja-
mās ainavas” (2018 : Rīga, Latvija). Pārnēsājamās ainavas : Latvijas trimdas 
un emigrācijas laikmetīgās mākslas izstāde = Portable Landscapes : Latvian exile 
and émigré contemporary art exhibition, 27.04.-17.06.2018. / kuratores un teksta 
autores: Solvita Krese, Inga Lāce, Antra Priede-Krievkalne, Diāna Popova, Andra 
Silapētere ; teksts arī: Camille Chenais ; redaktore Inga Lāce ; dizains: Kārlis Kre-
cers, Rudy Guedj ; literārā redakcija: Will Pollard, Ilze Jansone ; tulkojumi: Ieva 
Lešinska, Sabīne Ozola. — Rīga : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, [2018]. — 
67 lpp., 5 atsevišķas pastkartes : fotogrāfijas ; aploksne (33×23 cm) + 1 pielikums 
(8 nenumurētas lpp.). — Izdevumā sniegtas arī īsas biogrāfiskas ziņas par māks-
liniekiem. — Mākslinieki: Marija Induse-Muceniece, Inga Meldere, Laris Strunke, 
Niklāvs Strunke, Valdis Āboliņš, Inga Erdmane, Ernests Kļaviņš, Leonards La-
ganovskis, Margo Zālīte, Ieva Balode, Aija Bertrāne, Ieva Epnere, Barbara Gaile, 
Daiga Grantiņa, Andrejs Strokins, Daina Dagnija, Sigurds Vīdzirkste, Rolands Ka-
ņeps, Artūra Virtmanis, Sergejs Timofejevs (Orbīta), Ilva Kļaviņa, Viktors Timo-
fejevs, Aleksandrs Zapoļs, Vladimirs Svetlovs (Orbīta). — Pielikums: Darba lapas 
ģimenēm ar bērniem. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  „Pārnēsājamās ainavas” pievēršas tādiem latviešu diasporas pieturas punk-
tiem kā Parīze, Ņujorka, Rietumberlīne, Gotlande un Monreāla, kopīgā tīklā iezīmējot individu-
ālus migrācijas ceļus un radot izpratni par šā brīža situāciju, kas lielā mērā balstīta pagātnes nori-
sēs. Projektā piedalās šobrīd ārvalstīs dzīvojoši un strādājoši latviešu mākslinieki, kā arī vietējie 
autori, kuri atspoguļo migrācijas tēmu vai ar personīgajām interpretācijām papildina kādu no 
izstādes vēstījumiem, kas tiek atklāti ar arhīvu, mākslas darbu un artefaktu palīdzību.

UDK	 7.036/.038(=174)(083.824)

Kopkataloga Id: 000918649
Narcises : muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” izstādes „Narcises” katalogs = Daf-
fodils : catalogue for the „Daffodils” exhibition at the Museum Riga Art Nouve-
au Centre / teksts: Dr.arch. Agrita Tipāne ; redaktores: Zaiga Bogdanova, Nane-
te Neimane ; tulkotāja Līga Kriķe ; foto: Gvido Kajons, Baiba Tarziera ; dizains: 
Gatis Buravcovs. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības muzejs 
„Rīgas Jūgendstila centrs”, [2018]. — 47, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portrets ; 
21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-566-07-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izstādes par ziediem jau ir kļuvušas par tradīciju muzejā „Rīgas Jūgendstila 
centrs”. Šogad tās ir narcises — vieni no iemīļotākajiem pavasara ziediem, kas Latvijā priecē ap-
rīļa beigās un maija sākumā. Narcises un leģendas par tām iedvesmojušas daudzus māksliniekus 
radīt neatkārtojamus mākslas darbus un dizaina priekšmetus.

UDK	 7.043(083.824)+7.035.93(083.824)

Kopkataloga Id: 000918629
Rīgas jūgendstils : muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” krājuma katalogs = Art Nou-
veau of Riga : the Catalogue of the Collection of the Riga Art Nouveau Centre / 
teksts: Dr.arch. Agrita Tipāne ; redaktore Zaiga Bogdanova ; tulkotāja Inta Liepi-
ņa ; foto: Normunds Brasliņš, Baiba Buceniece, Gvido Kajons, Romualds Salcevi-
čs, Marika Vanaga ; dizains: Gatis Buravcovs. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras 
iestāžu apvienības muzejs „Rīgas Jūgendstila centrs”, 2018. — 128 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — Rādītājs: 124.-127. lpp. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-566-11-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā dots ieskats muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” vēsturē un pārskats 
par kolekcijas izveidi. No vairāk kā 7000 brīnišķīgiem priekšmetiem, kas glabājas muzejā, izvēlēti 
gandrīz 280, kas raksturo dizainu, lietišķo mākslu un rūpniecību Latvijas teritorijā 20. gadsimta 
sākumā. Kataloga deviņās nodaļās apskatīta glezniecība, grafika, grāmatu grafika un iespieddar-
bi, mēbeles, porcelāns, fajanss un keramika, stikls, interjera tekstils, tērpi un aksesuāri, metāls 
un āda, kā arī fotogrāfija. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts. Šis ir pirmais muzeja krājumam veltītais 
katalogs, plānots publikācijas turpināt.

UDK	 7.035.93(474.362.2)(083.82)+7:069(474.362.2)(083.82)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914701
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918649
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918629
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Kopkataloga Id: 000918594
Starpdisciplinārs mākslas projekts „CILME / audums kā koncepcija un ma-
teriāls Latvijas identitātē” (2018 : Rīga, Latvija). Latvijas Mākslas akadēmijas 
projekts Cilme : audums kā koncepcija un materiāls Latvijas identitātē / kuratore 
Elīna Ģibiete ; kataloga dizains: Mareks Hofmanis ; kataloga redaktore un ieva-
dteksta autore Elīna Ģibiete ; tulkotāja Valērija Kaminska ; fotogrāfijas: Reinis 
Hofmanis. — Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, [2018]. — 144 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 27 cm. — Mākslinieki: Agnese Bule, Aigars Bikše, Aija Baumane, 
Andra Gulbe, Anete Agnete Krišjanova, Anna Aizsilniece, Anna Rubene-Zīdere, 
Arvīds Endziņš juniors, Arvīds Endziņš seniors, Baiba Osīte, Baiba Vaivade, Bar-
bara Ābele, Daina Dagnija, Dārta Stafecka, Diāna Janušone, Diāna Potapova, Elīna 
Elere, Elīna Ģibiete, Elīna Veilande-Apine, Hardijs Lediņš, Ieva Krūmiņa, Ilze Ku-
pča, Ingūna Levša, Jana Purmale, Jānis Bankovičs, Jānis Murovskis, Kristaps An-
dersons, Kristaps Ģelzis, Kristaps Priede, Laura Veļa, Līga Ķempe, Līga Mergina, 
Līga Sakse, Lilita Bauģe, Maija Puncule, Maija Rozenfelde, Marta Ģibiete, Mārtiņš 
Veļa, Olga Antipenko, Raitis Hrolovičs, Rasma Pušpure, Reinis Bērziņš, Rita Ļeg-
čiļina-Broka, Roberts Rūrāns, Rolands Briedis, Rolands Krutovs, Rūdolfs Matīss 
Trops, Sandra Agrita Greivule, Ūna Laukmane, Velga Vītola, Vitolds Kucins. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-541-34-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Mākslas akadēmijas projekta „CILME / audums kā koncepcija un 
materiāls Latvijas identitātē” starpdisciplināras izstādes, kas notika Latvijas valsts simtgades ie-
tvaros izstāžu zālē „Rīgas mākslas telpa” no 2018. gada februāra līdz 18. martam, katalogs.

UDK	 7.038(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000914518
Survival Kit. Out-lands / kuratori: Solvita Krese, Inga Lāce, Anželsa Miralda, 
Sumešs Šarma ; sastādītājas un redaktores: Inga Lāce, Anželsa Miralda ; teksti: 
Solvita Krese, Inga Lāce, Anželsa Miralda, Māra Pāvula, Sumešs Šarma ; literārā 
redakcija: Will Polard, Isobel Wohl, Ieva Zarāne ; tulkojumi: Valts Miķelsons ; ilus-
trācijas: Viktors Timofejevs ; dizains: Aleksejs Muraško. — Rīga : Latvijas Laik-
metīgās mākslas centrs, [2018].

10.0., Tukšā telpa : starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls = Leer Stel-
le : international contemporary art festival : katalogs, 6.-30.09.2018. — 32, 
32 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 24 cm. — Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas 
titullapas, dalīta paginācija. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Latvijas Laikmetīgās mākslas centra organizētā laikmetīgās mākslas festivāla 
„Survival Kit” desmitais pastāvēšanas gads norisināsies divās daļās: sākotnēji Rīgas cirka ēkā, 
savukārt 2019. gada maijā plānota plaša festivāla noslēguma programma vēl neizsludinātā vietā. 
Festivāls „Survival Kit 10” pievērsies jēdziena outland (ārpuszeme, svešzeme) apzināšanā, ap-
šaubot tradicionālo ģeopolitisko un kultūrtelpas dalījumu centrā un perifērijā. Caur ārpuszemes 
tēmu festivāls arī pievērsīsies Latvijā un pasaulē būtiskajam globālās migrācijas jautājumam, kas 
ir aktualizējis virkni citu problēmu: rasisms, augošs labējais nacionālisms un neiecietība pret 
citādo. Festivāla ietvaros gan Latvijas, gan ārvalstu mākslinieki tiks aicināti radīt jaunus šai tēmai 
veltītus darbus.

UDK	 7.079(474.362.2)(083.824)+7.038(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918594
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914518
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745/749  Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.  
Lietišķā māksla

Kopkataloga Id: 000900786
Balgalve-Treimane, Lilija. Celaines: celu jostu un apaudu aušana / sastādītā-
ja, teksta autore Lilija Balgalve-Treimane ; redaktore, priekšvārda autore Rudīte 
Kalniņa ; foto: Anna Gobzeme-Nulle, Imants Ķīkulis ; tehniskie zīmējumi: Gunārs 
Balgalvis. — Rīga : [Rakstu Pūrs], 2018. — 244, [4] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-19-437-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir domāta praktiskā darba veicējiem. Tajā ir ieskicētas katra Latvi-
jas novada celošanas un celaines lietošanas atšķirības. Grāmatas galvenā vērtība ir detalizēti iz-
strādātie zīmējumi un niansēs aprakstītā celošanas tehnika. Izmantojot grāmatu, ir jāatceras, ka 
autores ražīgā darba dzīve noritēja ārpus Latvijas. Vērtējot padarīto, gribas pateikties autorei par 
pedantiski izstrādāto celošanas metodiku un saprotami izskaidroto katras darbības aprakstu.

UDK	 746.1(474.3)(035)+391(=174)(035)+677.024(474.3)(035)

Kopkataloga Id: 000919663
Slišāne, Annele. #100dečiLatvijai / Annele Slišāne, teksts, foto ; foto arī: Māris 
Justs, Ints Vikmanis ; redaktore Ilze Sperga. — [Šķilbēni, Viļakas novads] : Anne-
leszeme, [2018]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts 
pārsvarā latgaliešu rakstu valodā, vāka noformējums un ievads latviešu valo-
dā. — ISBN 978-9934-19-684-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „#100dečiLatvijai” ir Anneles Slišānes realizētais tekstilmākslas projekts. 
Aušana ir domāšanas veids, pasaules kārtības izpratne. Pasaules auduma vienkārtņa radīšana — 
augšā, apakšā, balts, melns, kalnā, lejā, dienā, naktī. Aušana ir dzīvesveids un mīlestība, meditā-
cija un gleznošana stellēs. Dečos ieausti sapņi, bērnība, visums, brīnumi, ceļojumi laikā un īste-
nībā. Simtgadīgās stellēs veikti eksperimenti ar dažādiem materiāliem, dodoties jaunos tekstila 
meklējumos, izrādot cieņu dabai un kultūrvēsturiskajam mantojumam. Austi deči no puķēm, no 
neapstrādātiem augu stiebriem, no dažādām augu, dzīvnieku un mākslīgajām tekstilšķiedrām. 
Katram dečam savs stāsts un sava vērtība.

UDK	 746.1(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 000916769
Stabulniece, Dace. Dizaina kamasutra : rokasgrāmata topošajam interjera di-
zaineram / Dace Stabulniece ; intervijas, redaktore Ieva Laube ; dizains: Monta 
Briede ; ilustrācijas: Māra Drozdova. — [Rīga] : Dace Stabulniece, [2018].

1. — 287 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-9934-19-681-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Šopings, spilgtas sienu krāsas un nemitīga mēbeļu pārbīdīšana — nereti šeit 

arī beidzas priekšstati par interjera dizainera ikdienu. Šī grāmata ir iespēja izlauzties cauri ste-
reotipiem un plecu pie pleca ar profesionāli doties ceļojumā iekšup. Ieraudzīt un sajust dizaina 
pasauli visā tās racionālajā un radošajā divējādībā.

UDK	 747(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900786
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919663
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916769
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75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 000918634
Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā (4. izstāde : 2018 : Rīga, 
Latvija). Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā / teksti: Ingrīda Burā-
ne, Jana Bērziņa, Sarma Gaide, Līva Trektere, Silvija Poreitere ; mākslinieciskais 
noformējums: Gvido Vīga, Gundega Rancāne ; foto: Rūdolfs Liepiņš ; tulkojumi: 
Jana Bērziņa, Sarma Gaide, Irina Smirnova, Anna Trudoļubova. — Rīga : Rīgas 
pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Sv. Pētera baznīcas pārvalde, [2018].

4. izstāde. — 235 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21×21 cm. — Mākslinieki: Ag-
nese Aizpuriete, Ingrīda Anmane, Jānis Anmanis, Uģis Auziņš, Baiba Ābelīte, 
Valerijs Baida, Laila Balode, Dita Baumane-Auza, Aija Bāliņa, Sandris Beķeris, 
Maija Bērziņa, Ēriks Bērziņš, Anita Biedriņa, Andris Biezbārdis, Anastasija 
Bikova, Rita Blaževiča, Dainis Breikšs, Patrīcija Brekte, Meldra Bula, Grieta 
Butjankova, Sarmīte Caune, Ligita Caune, Valērijs Dičkovskis, Aldis Doben-
bergs, Maruta Eistere, Alla Folka, Evija Freidenfelde, Inguna Grants, Ance 
Gricmane, Ilze Griezāne, Dainis Gudovskis, Andrejs Ģērmanis, Juris Ģērma-
nis, Dārta Hapanioneka, Hele, Dmitrijs Ignatovičs, Ingrīda Irbe, Antra Ivdra, 
Helga Jaksone, Jūlija Jeresjko, Jānis Jēkobsons, Jolanta Jonikāne, Līga Jukša, 
Laimdota Junkara, Raitis Junkers, Laine Kainaize, Līga Kalniņa, Māra Kalniņa, 
Anete Kalniņa, Jānis Gunārs Kalnmalis, Aldis Kļaviņš, Laila Kocere, Voldemārs 
Kokorevičs, Ludmila Kolomenska, Svetlana Korkla, Rolands Krišjānis, Einārs 
Kvilis, Ritma Zikmane-Lagzdiņa, Indulis Landaus, Līga Lazdiņa, Silva Linarte, 
Nataļja Mansurova, Alise Mediņa, Silvija Brigita Meškone, Jana Mikosa, Guna 
Millersone, Ilze Muceniece-Adamaite, Agata Muze, Roberts Muzis, Aleksandrs 
Ņeberutkins, Pāvels Ostapcevs, Andra Otto-Hvoinska, Nugzars Paksadze, Gita 
Palma, Ilze Pauliņa, Alberts Pauliņš, Andra Pelna, Aivis Pīzelis, Veronika Plau-
de, Jānis Plivda, Gunta Ploka, Pēteris Postažs, Leo Preiss, Maija Purgaile, Anita 
Putniņa, Olga Reče, Agra Ritiņa, Uldis Roga, Ronalds Rusmanis, Ilgonis Saldū-
ksnis, Kate Seržāne, Andrejs Severetņikovs, Ilze Smildziņa, Jānis Streičs, Vija 
Stupāne, Guntars Sviķis, Mārīte Šulce, Pēteris Taukulis, Vēsma Ušpele, Signe 
Vanadziņa, Maira Veisbārde, Jānis Veiss, Dagne Ventiņa, Andris Vītols, Sandra 
Zagurila, Margarita Zaiceva, Ģertrūde Zeile, Anatolijs Zelčs, Ivonna Zīle, Dina 
Zoldnere, Uldis Zuters, Osvalds Zvejsalnieks. — Izdevumā sniegtas īsas bio-
grāfiskas ziņas par māksliniekiem. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-566-05-9 (brošēts) ; ISBN 9934-566-05-9.

A n o t ā c i j a :  Mākslinieks Jāzeps Pīgoznis (1934-2014) ir viens no izcilākajiem Latvijas ai-
navu gleznotājiem, kura darbi atspoguļo Latvijas dabas ziemeļniecisko krāšņumu visos gadalai-
kos. Jāzepa Pīgožņa balva iedibināta 2015. gadā, lai izceltu Latvijas ainavu glezniecības nozīmi 
mūsdienu mākslā. Latvijas ainava ar saviem četriem gadalaikiem diennakšu plūdumā spēj dot 
neierobežotu nokrāsu skaitu visdrošākajiem atklājumiem glezniecībā. Izstādē Rīgas Sv. Pētera 
baznīcā no 19.03. līdz 22.04.2018. skatītājiem bija iespēja aplūkot labākos no labākajiem 21. gad-
simta latviešu ainavistu darbiem.

UDK	 75.047(474.3)(083.824)+7.092(474.3)(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918634
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77  Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000917938
Brauns, Valdis. Taureņu deja / Valdis Brauns ; [ievads]: Monta Ozoliņa. — [Rīga] : 
[Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāsts”], [2018]. — 1 sē-
jums (aptuveni 130 lpp.) : fotogrāfijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8666-1-6 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Valdis Brauns, gluži kā itāļu renesanses laika gleznotāji, ar akta starpniecību 
cildina skaistuma anatomiju. Mākslinieka melni baltajā kolekcijā skatāma rūpīgi veidota fotogrā-
fisku eksperimentu un glezniecisku rotaļu interpretāciju daudzveidība. Valdis Brauns ir saudzīgs 
un, neuzbāzīgi stāvot līdzās, lai tvertu kādu daļu no noslēpumainā valdzinājuma, ļauj taureņiem 
lidot un atgriezties tiem sarūpētajā noskaņu grāmatā, kur tie varēs mājot mūžīgi.

UDK	 77-051(474.3)(084.12)+77.04(474.3)(084.12)

Kopkataloga Id: 000915486
Eksta, Vika. Dievs. Daba. Darbs / original artwork, design by Vika Eksta. — First 
edition. — [Rīga] : [autorizdevums], [2018]. — 71 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 
23 cm + pielikums (brošūra, 12 nenumurētas lpp.). — Teksts latviešu un angļu 
valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-19-664-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Projekta „Dievs. Daba. Darbs” ietvaros Vika Eksta uzņēma pašportretus pa-
mestā viensētā, dzīvojot iespējamo mājas iemītnieces dzīvi, izmantojot drēbes un priekšmetus, 
kas tika atrasti tur uz vietas. Māja, kas sākotnēji bija svešu atmiņu arhīvs, divu gadu apmeklējumu 
un fotografēšanas procesā saplūda ar pašas mākslinieces bērnības atmiņām un iztēles ainām. 
Grāmatā līdz ar fotogrāfijām iekļautas arī mājā atrastās vizuālās liecības. Pielikumā brošūra ar 
tekstu no Vikas Ekstas dienasgrāmatas (No manas dienasgrāmatas = Excerpts from my diary).

UDK	 77-055.2(474.3)(084.12)+77.04(474.3)(084.12)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000919732
Rancāne, Anna. Aiz azara bolti bārzi… : dokumentāls stāsts par kordiriģentes 
Terēzes Brokas mūžu / Anna Rancāne ; literārā redaktore Jana Butāne-Zarjuta ; 
dizains: Sandra Ošiņa ; foto: Gunārs Janaitis, Ilmārs Znotiņš, Valdis Ošiņš. — Dau-
gavpils : Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, 2018. — 303, [1] lpp., 80 
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, notis ; 23 cm + 1 CD. — Nošu fragmenti: 
„Latgaļu tautas dzīsmas” / Latgaļu folkloras komiteja, Indianapole, 1968; „Zīdi, 
zīdi, rudzu vorpa: latgalīšu tautas dzīsmas”, Reigas izdevnīceiba „Musica Baltica”, 
2001 un no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas krā-
jumiem. — Bibliogrāfija: 296.-299. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 
300.-[304.] lpp. — Teksts latviešu valodā, nosaukums un citējumi tekstā latgalie-
šu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-19-698-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir dokumentāls stāsts par diriģentes un pedagoģes Terēzes Brokas 
dzīvi un ieguldījumu Latgales un Latvijas kultūrvides saglabāšanā un attīstīšanā. Grāmata tapusi 
kā pētnieciskais darbs muzejos un arhīvos, lai apkopotu dokumentus un fotogrāfijas par Terēzi 
Broku, par viņas dzimtu, mājām, darba mūžu un sasniegto. Grāmatu papildina disks „Latvian 
music : latgaļu tautasdziesmas”, kurā digitalizētas divas plates no 1962. gada. Platēs ir latgaliešu 
tautasdziesmas, kuras izpildīja gan Terēzes Brokas, gan Staņislava Broka vadītie kolektīvi. Šis 
mūzikālais materiāls ir grāmatas pievienotā vērtība. Tas nav ļoti augstas kvalitātes, jo tas ir pār-
rakstīts no platēm ar visu čirkstoņu, taču klausoties šo disku, var atgriezties domās tajos laikos.

UDK	 78.071.2(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917938
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915486
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919732
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Kopkataloga Id: 000918857
Solozemnieks, Jānis. „Gaudeamus” (2018) biogrāfijas / apkopojis Jānis Solo-
zemnieks. — Rīga : [Jānis Solozemnieks], 2018. — 84 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm.

A n o t ā c i j a :  Kopš iepriekšējās kora dziedātāju biogrāfiju grāmatiņas „Vienmēr jaunais 
„Gaudeamus”” iznākšanas korim piepulcējušies vien daži, bet nopietni dziedātāji, pārsvarā ze-
māko balsu grupā. Atšķirībā no citiem „Gaudeamus” kora dalībnieku biogrāfiju apkopojumiem, 
šis ir pavisam neliels.

UDK	 78:061(474.362.2)+78.071.2(474.3)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000917112
Kasado, Denvers. Skolēna pašizpausme teātra mākslā : metodiskais līdzeklis 
skolotājam / Denvers Kasado ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redak-
tore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 47 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
29 cm. — (Metodiskais līdzeklis skolotājam). — Oriģinālnosaukums: Teaching 
Drama. — ISBN 978-9934-0-7923-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā sniegtas noderīgas idejas teātra mākslas elementu izmantošanai 
gan mācību procesā, gan ārpusstundu nodarbībās. D. Kasado dalās pieredzē, piedāvājot 16 no-
darbību plānus skolēniem vecumā no 7 līdz 16 gadiem radošas pašizpausmes attīstīšanai. Grā-
matā atradīsiet atšķirīgas sarežģītības pakāpes uzdevumus jaunākiem un vecākiem skolēniem, 
pārdomu jautājumus skolēniem pēc katras nodarbības par ieguvumiem un izjūtām. Autors atklāj 
dažādus savā pedagoga praksē izmantotus paņēmienus, lai rosinātu skolēnus piedzīvot teātri kā 
starpdisciplināru mākslu, kurā izteiksmes līdzeklis ir pats aktieris. Šis izdevums skolotājiem pie-
dāvā lieliskas idejas, lai mācību procesā iedzīvinātu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas 
mācību jomas saturu.

UDK	 792.077-053.5

Kopkataloga Id: 000917147
Vītola, Ilze. Spēles meistars Alfrēds Spura / Ilze Vītola, Aija Zaļaiskalne ; re-
daktore Elita Priedīte ; dizains: Laura Lūse ; fotogrāfi: Eiženija Freimane, Aldis 
Plaudis, Mārtiņš Vilkārsis, Oļegs Zernovs, Daina Geidmane, Voldemārs Spura, 
Aija Zaļaiskalne, Jānis Zaļaiskalns. — Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 
[2018]. — 255 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ([Latviešu dejas 
meistari]). — Bibliogrāfija: 250.-253. lpp. — ISBN 978-9934-528-29-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata stāsta par baletdejotāja, horeogrāfa un Deju svētku virsvadītāja Al-
frēda Spuras (1928-2001) dzīvi un radošo darbību. Grāmata tapusi, izpētot dažādu arhīvu un pre-
ses materiālus, kā arī iztaujājot Alfrēda Spuras laikabiedrus, kuru atmiņu stāsti veido ievērojamu 
grāmatas daļu. Tas ir stāsts par aizrautīgu un temperamentīgu radošu cilvēku, kura starojums ir 
sajūtams vēl aizvien, un kura dejas „Dzimtenei” brīnumaino atdzimšanu piedzīvojām XXVI Vispā-
rējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 2018. gadā.

UDK	 792.82.071.2(474.3)+792.027.5.071.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918857
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917112
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917147
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793.3  Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 000919839
Bāliņa, Gunta. Latvijas baleta un dejas enciklopēdija / Gunta Bāliņa ; līdzautori: 
Ramona Galkina, Regīna Kaupuža ; zinātniskie recenzenti: Dr.paed. Sandra Vītola, 
Dr.paed. Inga Gaile ; māksliniece Ieva Upmace ; literārā redaktore Lauma Mellē-
na-Bartkeviča ; kopsavilkums angļu valodā: Dr.art. Lauma Mellēna-Bartkeviča, 
Diāna Manceviča ; kopsavilkums krievu valodā: Nadežda Mileiko, Leonīds Ko-
tovičs. — Rīga : Ulma, 2018. — 799 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. — 
Monogrāfijā biogrāfisko un vēsturisko faktu apkopojumam izmantotas Ijas Bites 
un Erika Tivuma publikācijas. — Bibliogrāfija: 763. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-8815-0-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas baleta un dejas enciklopēdija sniedz ziņas par 900 personālijām — 
baletdejotājiem, premjeriem, solistiem un kordebaleta māksliniekiem, kā arī horeogrāfiem, pe-
dagogiem, komponistiem, scenogrāfiem, kostīmu māksliniekiem, koncertmeistariem un diriģen-
tiem — un viņu devumu dejas attīstībā Latvijā. Pirmoreiz apkopots profesionālās laikmetīgās 
dejas, skatuviskās tautas dejas un citu pazīstamāko dejas žanru horeogrāfu, pedagogu, dejotāju, 
dejas vēsturnieku, kritiķu, fotogrāfu u.c. ieguldījums Latvijas dejas mākslā. Enciklopēdijas otrā 
daļa veltīta dejas vēsturei, sniedzot ziņas par Rīgā un Liepājā tapušajiem baleta iestudējumiem, 
par Latvijā notiekošajiem baleta un laikmetīgās dejas festivāliem un konkursiem, nozarē piešķir-
tajiem apbalvojumiem un profesionālo dejas izglītību.

UDK	 793.32:792.82(474.3)(031)+793.3(474.3)(031)

Kopkataloga Id: 000916510
Kālis, Mārtiņš. 21. gadsimta dejotāji Latvijas Simtgadē : fotogrāmata / Mārtiņš 
Kālis ; ievads: Olga Freiberga. — Rīga : [Mārtiņš Kālis], 2018. — 272 lpp. : fotogrā-
fijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-8702-3-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Var teikt, ka ir izaugusi pirmā paaudze, kura dzimusi 21. gadsimtā un 3. tūk-
stošgadē — tie ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Vai šī paaudze turpinās pagājušā gad-
simta tautas deju kustības tradīcijas? Varbūt tautas deju popularitāti pārņems laikmetīgā deja? 
Lai grāmata rosina par to spriest.

UDK	 793.3.071.2-053.5(474.3)(084.12)

ttps://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919839
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916510
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000916448
Daugavpils Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (60 : 2018 : 
Daugavpils, Latvija). Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās 
konferences tēzes = Abstracts of the 60th International Scientific Conference of 
Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. — 1 tiešsaistes resurss (147 lp., 
PDF) ; 1,93 MB. — Teksts pārsvarā angļu valodā, daži raksti arī latviešu, krievu un 
franču valodā.
UDK	 80(062)+7(062)+78(062)+159.9(062)+33(062)+37(062)+61(062)+ 
	 +5(062)+34(062)+82.09(062)+94(474.3)(062)+930.85(062)

Kopkataloga Id: 000919262
Fenta. Beyond a Cure / Fenta ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; layout: 
Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2018. — 24 nenumurētas lpp. : pār-
svarā ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 72). — ISBN 978-9934-581-03-8 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 000919223
Ganmu. Doghair / Ganmu ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; layout: 
Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2018. — 24 nenumurētas lpp. : pār-
svarā ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 71). — ISBN 978-9934-581-02-1 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 000919184
Inkee, Wang. Special K / Inkee Wang ; editors: David Schilter, Sanita Muižniece ; 
layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2018. — 24 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 73). — ISBN 978-9934-581-04-5 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 000919212
Krause, Marlene. Maud / Marlene Krause ; editors: David Schilter, Sanita Muiž-
niece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2018. — 24 nenumurē-
tas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 69). — ISBN 978-9934-581-
00-7 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 000919180
Kvam, Erlend Peder. Weekend / Erlend Peder Kvam ; editors: David Schilter, 
Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2018. — 24 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 68). — ISBN 978-9934-518-
97-3 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916448
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919262
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919223
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919184
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919212
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919180
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Kopkataloga Id: 000919219
Pita, Mariana. Day Tour / Mariana Pita ; editors: David Schilter, Sanita Muižnie-
ce ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2018. — 24 nenumurētas 
lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 67). — ISBN 978-9934-518-99-7 
(brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 000919216
Vītiņa, Lote Vilma. Worms, Clouds, Everything / Lote Vilma Vītiņa ; editors: Da-
vid Schilter, Sanita Muižniece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 
2018. — 24 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 70). — 
ISBN 978-9934-581-01-4 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 000919201
Yan, Cong. UNIQLO Superman / Yan Cong ; editors: David Schilter, Sanita Muiž-
niece ; layout: Markus Häfliger. — [Rīga] : Grafiskie stāsti, 2018. — 24 nenumurē-
tas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 15 cm. — (mini kuš! ; 74). — ISBN 978-9934-581-
05-2 (brošēts).
UDK	 82-312.5:741

Kopkataloga Id: 000918527
Журавлёв, Сергей. Русские литераторы, артисты, исторические лица в 
Либаве (Либау) — Лиепае (XVIII-XXI вв.) : стихи, рассказы, очерки, воспо-
минания / составитель-соавтор Сергей Журавлёв. — Рига : Улей, [2018]. — 
120 lpp., 2 nenumurētas lp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.
UDK	 82-82(082)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000916024
Dzimte un tulkošana : rakstu krājums / sastādītāja Dr.philol. Irina Novikova ; 
zinātniskās redakcijas padome: Dr.habil.philol. Ina Druviete, Dr.philol. Sandra 
Meškova, Dr.philol. Jeļena Vladimirska [un vēl 4 redaktori] ; zinātniskie recen-
zenti: Dr.philol. Sandra Meškova, Ph.D. Garets E. Hamiltons, Ph.D. Dimitars Kam-
burovs, Dr.philol. Jeļena Vladimirska ; latviešu tekstu redaktore Sigita Kušnere ; 
angļu tekstu tulkotāja Dr.philol. Marija Semjonova ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa ; 
priekšvārds: Natālija Pīlipa ; Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultā-
tes Dzimtes studiju centrs. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 210 lpp. : 
tabulas ; 24 cm. — Zinātniskie redaktori arī: Ph.D. Garets E. Hamiltons, Dr.theol. 
Ilze Jansone u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un franču 
valodā, kopsavilkums angļu valodā ; daži teksti tulkoti no angļu valodas. — ISBN 
978-9934-18-369-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājums apvieno dažādu nozaru ekspertu rakstus un pārdomas par dzimtes 
jēdziena nozīmi, tā kultūras un lingvistiskās tulkošanas iespējām. Šis interdisciplinārais rakstu 
krājums apvieno lingvistikas, literatūrzinātnes, antropoloģijas, filozofijas, sinoloģijas, tulkošanas 
studiju un pētniecības speciālistus. Publikācija apvieno ievērojamo dzimtes un tulkošanas teorē-
tiķu oriģinālrakstus, nozīmīgāko teorētisko tekstu tulkojumus un pārpublicējumus.

UDK	 81’25(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919219
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919216
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919201
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918527
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916024
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811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000919505
Andersone, Gita. Koko un Riko pēta burtus : uzlīmes un uzdevumi / Gita An-
dersone ; Lindas Lošinas ilustrācijas ; Māras Alševskas dizains ; redaktore Indra 
Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 23, [1] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 26 cm. — Izdevumā izmantoti Evijas Gulbes radītie tēli. — ISBN 978-
9934-0-7939-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Zinātkārie žurku puikas Koko un Riko aicina arī tevi pētīt un iepazīt visus 
33 lielos iespiedburtus. Kopā ar žurkulēniem tu varēsi tos meklēt vārdos, iziet burtu labirintus, 
zīmēt, krāsot un līmēt košas uzlīmes.

UDK	 811.174’35(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000915329
Auziņa, Ilze. Laipa, B1 : latviešu valoda : darba burtnīca / Ilze Auziņa, Maija Berķe, 
Anta Lazareva, Arvils Šalme, Vineta Vaivade ; dizains: Edgars Švanks ; redaktore 
Anta Lazareva. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2018. — 64 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 29 cm. — Mācību līdzekļu komplektā B1 ietilpst mācību grāmata, darba 
burtnīca, elektroniskie mācību materiāli. — ISBN 978-9984-829-59-3 (brošēts).
UDK	 811.174’243(076)

Kopkataloga Id: 000916744
Golding, Elizabeth. Pavisam viegli! / [teksts]: Elizabeth Golding ; [ilustrācijas]: 
Estelle Corke ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra Putre. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

100 vārdi. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm + flomasters plastikā-
ta ietverē. — Oriģinālnosaukums: Wipe Clean. Learn to Write the First 100 
Words. — ISBN 978-9934-0-7744-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pakāpeniski izpildot šīs grāmatas uzdevumus, bērns paplašinās vārdu krā-
jumu, nostiprinās prasmi saistīt attēlu ar vārdu, kā arī mācīsies uzrakstīt vārdus ar lielajiem ie-
spiedburtiem. Grāmatas lapas ir laminētas. Ar pievienoto flomāsteru tajās var rakstīt vairākkārt. 
Iepriekš uzrakstīto var viegli nodzēst ar salveti.

UDK	 811.174’35(076)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000918418
Delanijs, JP. Ideālā sieva : romāns / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gu-
nita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. — Rīga : 
Kontinents, [2019]. — 446, [2] lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģināl-
nosaukums: The Perfect Wife. — ISBN 978-9984-35-930-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad Ebija apjukusi pamostas slimnīcā, sieviete nezina, kas viņa ir un kā te 
nokļuvusi. Vīrietis Ebijai blakus apgalvo, ka ir viņas vīrs, ka Ebija ir talantīga māksliniece, mīloša 
māte savam mazajam dēlam un ideāla sieva. Viņš apgalvo, ka Ebija pirms pieciem gadiem cietusi 
traģiskā nelaimes gadījumā un, pateicoties tehnoloģiskam izgudrojumam, tikusi izglābta no nā-
ves. Viņš apgalvo, ka viņi abi viens otru neprātīgi mīl un beidzot varēs būt kopā līdz mūža galam. 
Tomēr, pamazām liekot kopā atmiņu mozaīku, Ebija sāk apšaubīt šādu patiesību.

UDK	 821.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919505
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915329
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916744
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918418
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Kopkataloga Id: 000918775
Hokinsa, Paula. Ūdenī : romāns / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojis Ar-
mīns Voitkāns ; redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 382, 
[1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes trilleris). — Oriģinālnosaukums: Into the Water. — 
ISBN 978-9934-0-7843-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Neuzticies rāmai ūdens virsmai. Nekad jau nevar zināt, kas slēpjas dziļumā… 
Upē, kas plūst cauri pilsētai, tiek atrasta noslīkusi sieviete, vārdā Nela. Vasaras sākumā līdzīgs 
liktenis bija piemeklējis pusaugu meiteni. Viņas nav pirmās, kas zaudējušas dzīvību šajos tumša-
jos ūdeņos, tomēr viņu nāve iztraucē upi un tās pagātni, paceļot augšup sen nogremdētas patie-
sības… Nelas meita nu ir palikusi pavisam viena, un Džūlsai, kas savulaik aizbēga no pilsētas uz 
visiem laikiem, ir jāatgriežas, lai parūpētos par māsasmeitu un stātos pretī seniem noslēpumiem. 
Turklāt viņa apzinās, ka Nela nekad nebūtu lēkusi upē…

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000919497
Ouena, Nikija. Zirneklis istabas stūrī : romāns / Nikija Ouena ; no angļu valodas 
tulkojusi Aija Čerņevska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkma-
ne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 335, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu 
klubs). — Oriģinālnosaukums: Subject 375. — ISBN 978-9934-0-7044-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nikijas Ouenas romāns „Zirneklis istabas stūrī” ir pārpilns noslēpumu un 
intrigu: savdabīga, jūtīga un daudz cietusi galvenā varone… klaustrofobiju izraisoša romāna dar-
bības vide… spriedzes pārpilni notikumi un vienas ģimenes attiecību vēsture… pateiktais un no-
klusētais, notikumu cēloņsakarību ķēde un pāri visam biedējoša sajūta — kam uzticēties un kam 
ne, kurš draugs, bet kurš — ienaidnieks.

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000917083
Skotons, Robs. Runcis Puncis slepenais aģents! / Robs Skotons ; no angļu valo-
das tulkojusi Ruta Svaža ; redaktore Sarmīte Lomovceva. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģinālnosaukums: Se-
cret Agent Splat!. — ISBN 978-9934-0-7637-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Runcis Puncis ievērojis, ka mājā notiek dīvainas lietas. Vispirms pazūd tēta 
izgatavotās rotaļu pīlītes. Pēc tam tās tikpat noslēpumaini atgriežas. Kurš gan varētu būt vainīgs? 
Lai atklātu noslēpumu, Puncītis saņem visu savu drosmi un nolemj kļūt par slepeno aģentu.

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000919959
Teilore, Lulū. Sniega roze : romāns / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi 
Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. — Rīga : 
Kontinents, [2019]. — 492 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Snow Rose. — 
ISBN 978-9984-35-933-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc traģiska nelaimes gadījuma ģimenē Keita kopā ar savu meitiņu aizbēg, 
atstājot neziņā satriekto vīru un tuviniekus. Sieviete ir mainījusi vārdu un apmetusies kādā vien-
tuļā mājā, cerot, ka tā būs drošības un miera osta viņai un meitai. Tomēr izrādās, ka šai mājai ir 
savi noslēpumi — caur tukšajām istabām vējo gan neizmērāma laime, gan lielas ciešanas. Atklā-
jumi par mājas pagātni liek arī pašai Keitai atcerēties notikumus, no kuriem viņa ir aizbēgusi. Un 
atzīt vissāpīgāko patiesību pasaulē.

UDK	 821.111-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918775
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919497
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917083
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919959
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000918424
Hants, Toms. Killera izvēle : romāns / Toms Hants ; no angļu valodas tuklojis 
Jāzeps Springovičs ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Ak-
mens. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 383, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Killer Choice. — ISBN 978-9984-35-932-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gerija Fostera dzīve ir ievirzījusies pareizajā gultnē. Pēc gadiem ilgiem pūli-
ņiem viņa sieva Beta beidzot ir gaidībās, un viņš tikko uzsācis savu biznesu. Taču viens acumirklis 
sagrauj ilūzijas par laimīgu nākotni. Gerija sievai tiek atklāta nāvējoša slimība un viņam jāizšķiras 
par izvēli, kas liek sadurties ar dvēseles tumšākajiem nostūriem un nodot savus tuvākos. Romāna 
autors ikkatram liek sev uzdot jautājumu: kādu cenu es būtu gatavs maksāt, lai izglābtu dzīvību 
mīļotajam?

UDK	 821.111(73)-312.4

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000918086
Lindberga, Hanna. Stokholmas virtuve : detektīvromāns / Hanna Lindberga ; 
tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve. — Rīga : Lat-
vijas Mediji, [2018]. — 397, [1] lpp. ; 21 cm. — (Detektīvs). — Oriģinālnosaukums: 
STHLM Grotesque. — ISBN 978-9934-15-575-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Zelta pavāra” balvas pasniegšanas ceremonija ir gada spožākais notikums 
Stokholmas gardēžu dzīvē. Uz pasākumu ieradusies arī žurnāliste Solveiga Berga, taču smalkā 
pieņemšana pārvēršas murgā, kad viesu burzmā atskan šāviens. Vienlaikus Stokholmā atgriezies 
skandalozais fotogrāfs Lennijs Lī. Izcietis cietumsodu par pagātnes kļūdām, viņš vēlas sākt visu 
no jauna, iesaistoties ēdināšanas biznesā. Viss nav tik vienkārši, kā sākumā šķitis. Nejaušība Len-
nijam atkal liek satikt Solveigu.

UDK	 821.113.6-312.4

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000918110
Triks, Olivjē. Vilka jūras šaurums : detektīvromāns / Olivjē Triks ; no franču valo-
das tulkojusi Inga Mackēviča ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformē-
jums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2018]. — 446, [1] lpp. ; 21 cm. — (Ziemeļu trilleris). — Oriģināl-
nosaukums: Le Détroit du Loup. — ISBN 978-9934-15-557-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šķērsojot Vilka jūras šaurumu, bojā iet jauns briežaudzētājs. Drīz pēc tam 
mirušu atrod pilsētas mēru. Vai starp abiem notikumiem ir kāda saikne? Vai Erika nāve patie-
šām bijusi nelaimes gadījums? Policijas izmeklētāju Klemeta Nango un Ninas Nansenas atrastie 
pavedieni norāda uz seniem noslēpumiem… Vai noziegumiem varētu būt kāda saistība ar Ninas 
tēvu, kurš reiz bijis ūdenslīdējs naftas ieguvēs, bet jau gadiem pazudis bez vēsts? Olivjē Triks 
radījis spraigu trilleri, kurā ziemeļu nepieradinātā vide meistarīgi izgaismo atriebības un intrigu 
piepildītu detektīvstāstu.

UDK	 821.133.1-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918424
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918086
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918110
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821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000919952
Gončarovs, Ivans. Oblomovs / Ivans Gončarovs ; no krievu valodas tulkojis 
Gundars Āboliņš ; grāmatas māksliniece, vāka dizains: Kristīne Jurjāne ; lite-
rārā redaktore Inta Kārkliņa. — [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, [2018]. — 567, 
[1] lpp., 10 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Обломов. — ISBN 978-9934-8320-8-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laba literatūra nepazīst ne laika, ne valodas robežas. Kad Jaunā Rīgas teātra 
mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis izvēlējās iestudēt Ivana Gončarova romānu „Oblomovs”, 
kļuva aktuāls tā latviskais tulkojums jaunā, mūsdienīgā valodas interpretējumā. Tulkotājs Gun-
dars Āboliņš saka: „Gribētu, lai šo „skaņdarbu” lasot, tas atskaņojas Jūsu iztēlē un uzbur spilgtas 
un krāsainas gleznas, lai lasot Jūs saklausītu romāna personāžu balsis, izbaudītu dažādas noska-
ņas un priecātos arī par sīkumiem un detaļām”. Grāmatas tekstu vizuāli papildina tērpu māks-
linieces Kristīnes Jurjānes kostīmu skices, kas veidotas „Shauspiel Köln” 2011. gadā uzvestajai 
„Oblomova” izrādei.

UDK	 821.161.1-31

Kopkataloga Id: 000918364
Pliners, Jakovs. Ароматы Латвии : стихи / Яков Плинер ; дизайн: З.А. Бухва-
лова ; предисловие: Пётр Антропов. — [Rīga] : [Salana Art], 2018. — 132 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-
19-620-1 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000918052
Šalamovs, Varlams. Kolimas stāsti / Varlams Šalamovs ; no krievu valodas tul-
kojusi Lāse Vilka ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbil-
dīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; priekšvārda 
autors Sergejs Bondarenko. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 227, [12] lpp. : fak-
simili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — „GULAGa literatūras klasika”—Uz 1. vāka. — 
Oriģinālnosaukums: Колымские рассказы. — ISBN 978-9934-15-565-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Varlams Šalamovs ir krievu rakstnieks, kurš pasaulē zināms ar padomju 
darba nometnēm un represīvajai sistēmai veltītu prozu un publicistiku. „Kolimas stāsti” ir stās-
ti par padomju represijās cietušajiem un pārbaudījumiem, ko viņi piedzīvoja nometnēs: badā, 
aukstumā un pazemojumos cilvēkā spēja saglabāties vien zemākie instinkti. Grūti iedomāties 
patiesāku liecību baisajai Staļina sistēmai par Varlama Šalamova „Kolimas stāstiem”. Cilvēka dzī-
vības bezvērtība un nāves ikdienišķums tajos izgaismotas kopā ar izmisīgu izdzīvošanas spēju un 
cilvēcības saglabāšanas piepūli.

UDK	 821.161.1-34

Kopkataloga Id: 000919841
Анфилада : Лиепайский русский альманах / составитель и редактор Ки-
рилл Бобров ; художник Имант Лиепиньш. — Лиепая : Литературный клуб 
„Творчество” : LiePA, 2018.

Выпуск восемнадцатый. — 125 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-569-47-0 
(brošēts).

UDK	 821.161.1(474.321.2)(082)

Kopkataloga Id: 000919743
Вилюма, Людмила. Раздумье : стихи / Людмила Вилюма ; редактор Ев-
тихий Коноплёв ; оформление, предисловие: Сергей Кузнецов. — Дауга-
впилс : [Ludmila Viļuma], 2018. — 127 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-19-654-6 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919952
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918364
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919743
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Kopkataloga Id: 000918523
Журавлёв, Сергей. Бунин в окнах „Сегодня” (1921-1944 гг.) : сборник очер-
ков, рассказов, стихов, интервью, корреспонденциий : в память 80-летия 
посещения Латвии, Литвы, Эстонии академиком, лауреатом Нобелевской 
премии Иваном Алексеевичем Буниным / составитель, соавтор Сергей Жу-
равлев. — Рига : Улей, [2018]. — 161 lpp., 8 nenumurētas lp. ielīmes : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 156.-158. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 821.161.1(092)

Kopkataloga Id: 000918533
Журавлёв, Сергей. Цветок неувядаемый. Деяния и воздаяние : лирика, по-
священия из ларца иронии и сатиры / Сергей Журавлёв. — [Rīga] : Улей, 
[2018]. — 44 lpp. : portrets ; 21 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000917233
Ковалевский, Григорий. Вас не любить нельзя… : стихотворения / Григо-
рий Ковалевский ; редактор Г. Петрова. — Резекне : Издательство Латгаль-
ского культурного центра, 2018. — 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 
978-9984-29-318-9 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000918529
Минцлов, Сергей. Избранное : из дневников, автобиографические пове-
сти и рассказы, исторические очерки / Сергей Рудольфович Минцлов ; со-
ставитель Сергей Журавлёв. — Рига : Родина, [2018]. — 177, [3] lpp., 3 ne-
numurētas lp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
176. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 821.161.1(081.2)

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000919657
Auleja, Helēna. Dzīvelīgā pagātne / Helēna Auleja ; vāka ilustrācija: Ilze Atva-
re. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, 2018. — 132 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-550-
28-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata par jaunekli no Rīgas, kas pirms vairākiem gadiem kopā ar māti 
aizbraucis dzīvot uz Angliju. Jaunietis negaidīti saņem mantojumā no tēva lauku māju un zemi 
Latvijā, bet ilgi nespēj izlemt, vai pieņemt mantojumu. Bet, kad pēc pārdomām tomēr atgriežas 
Latvijā, tēva mājās sastop tēva paziņu, kurš izstāsta, ka viņa tēvs nomiris mīklainos apstākļos. Un 
arī pēc jaunieša ierašanās lauku mājā notiek aizdomīgi notikumi. Turklāt viņš drīz vien saprot, ka 
kāds grib viņu nogalināt, jo viņa mašīnai tiek pārgrieztas bremzes…

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000919654
Auleja, Helēna. Lielais kārdinājums / Helēna Auleja ; vāka ilustrācija: Ilze Atva-
re. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, 2018. — 148 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-550-
29-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autore ar smaidu raksta par līdz šim godīgiem cilvēkiem, kuri krīt kārdinā-
jumā nozagt no sava drauga lielu naudu, uzzinot, ka tā noglabāta viegli pieejamā vietā. Un tālāk 
viss notiek gluži kā detektīvā.

UDK	 821.174-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918523
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918533
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919654
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Kopkataloga Id: 000916094
Birusiite. Mazi stāstiņi par domu un omu / Birusiite, teksts, ilustrācijas. — [Vara-
kļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 34 lpp. : ilustrācijas ; 14×18 cm. — ISBN 978-9934-
579-28-8 (brošēts).
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000918346
Bundzeniece, Olga. Vasaras Koknesē : atmiņu ainas ar pielikumiem un komentā-
riem, 1928-1935 / Olga Bundzeniece ; ievada autore Sarmīte Rode ; vāka noformē-
jums: Olga Bundzeniece. — Koknese : Kokneses novada dome, 2018. — 207 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-19-581-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Olgas Bundzenieces atmiņu stāsts mūs rosina doties pa pagātnes pēdām un 
vairāk uzzināt par seno Koknesi. Laika gaitā Koknese ieguvusi mūsdienīgu veidolu, bet arī auto-
res atmiņās minētās mājas, bodītes, profesoru vasarnīcas, tirgus, proģimnāzija un citas ēkas jop-
rojām dzīvo savu dzīvi. Atmiņās joprojām dzīvo Pērses klinšainie krasti, ūdenskritums, augstais 
pilsdrupu kalns Daugavas malā. Grāmatā skatāmas senās Kokneses fotogrāfijas.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000918029
Gakina, Lita. Iespējamais ir vēl tālāk / Lita Gakina. — [Rīga] : Iedvesmas grāma-
ta, [2018]. — 107 lpp. ; 17 cm. — ISBN 978-9934-550-31-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000919756
Horna, Māra. Neizlēmības cena : romāns / Māra Horna ; Ivitas Ceriņas ilustrāci-
jas un vāka dizains ; redaktore Solveiga Puķīte. — [Bēne, Auces novads] : [Māra 
Horna], 2018. — 203 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-697-3 (iesiets).
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000919519
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”. minimismi. Imants Ziedonis / sastādītāji: Iman-
ta Ziedoņa fonds „Viegli”, Imanta Ziedoņa muzejs un Leišmalītes ceļa gājēji ; ie-
vads: Žanete Grende ; sakārtotāja un pēcvārda autore Lija Brīdaka ; redaktore Si-
gita Kušnere ; māksliniece Ieva Krūmiņa. — Rīga : Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”, 
[2018]. — 208, [7] lpp. : ilustrācijas ; 12 cm. — ISBN 978-9934-8638-3-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Minimismi” ir izdevums, kurā apkopoti Imanta Ziedoņa daiļrades nozīmīgi 
un spilgti citāti, kurus atlasījis fonds „Viegli” sadarbībā ar Imanta Ziedoņa muzeju un projekta 
„Leišmalīte” dalībniekiem, pētot dzejnieka darbus. Grāmata veidota kabatas izmēra formātā, lai 
vienmēr būtu līdzi un klātesoša, un to papildina noskaņas pilnas mākslinieces Ievas Krūmiņas 
ilustrācijas.

UDK	 821.174-84

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916094
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918346
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919756
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Kopkataloga Id: 000919595
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”. Tūkstošpirmā melnā, zilā nakts : Imanta Ziedo-
ņa dzejas izlase / literārā redaktore Sigita Kušnere ; tulkojis Niklāvs Olševskis ; 
ilustrāciju autore Līga Kitchen ; sastādījis fonds „Viegli”. — Rīga : Imanta Ziedoņa 
fonds „Viegli”, 2018. — 117, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Pirmizdevums: 1001st 
Blackish-Blue Night, 2017. — ISBN 978-9934-8638-2-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļauta visos trīs fonda „Viegli” albumos izmantotā Imanta Ziedoņa 
dzeja, kas apkopota, saglabājot oriģinālos, dziesmām nepielāgotos dzejoļus un papildinot tos ar 
fonda „Viegli” mūziķu Goran Goras, Renāra Kaupera, Māras Upmanes-Holšteines, Raimonda Gu-
sareva un Jāņa Strapcāna un fonda „Viegli” padomes priekšsēdētājas Žanetes Grendes esejām par 
to, kā viņi sastapuši Imantu Ziedoni. Grāmatas vizuālo noformējumu veidojusi Londonā mītošā 
latviešu māksliniece Līga Kitchen, katrai no dziesmām radot savu vizuālo tēlu.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000917290
Jaunsudrabiņš, Jānis. Mūsmājas : tēlojums no Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās 
grāmatas”. — Neretas pagasts, Latvija : Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi”, 
2018. — 39 lpp. : ilustrācija, portrets ; 15 cm. — Brošūrā reproducēta Jāņa Jaun-
sudrabiņa ilustrācija no „Baltās grāmatas” un pašportrets. — ISBN 978-9934-19-
679-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Mūsmājas! — es čukstēju un laidos skriešus, paturēdams brīnišķīgo sētu 
joprojām acīs. Nekur, nekur citur saule tā neapspīdēja jumtus, sienas, logu slēģus. Kam vēl pa-
saulē bij mājas galā tādi koki un kur citur tik augsta akas vinda?”, rakstījis autors. „Mūsmājas” 
jeb „Riekstiņus”, kur nodzīvojis vien dažus gadus līdz skolas vecumam, Jānis Jaunsudrabiņš nav 
varējis aizmirst visu mūžu un mums par prieku iemūžinājis darbā „Baltā grāmata”.

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 000917508
Judina, Dace. Ēnas spogulī : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka 
dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 239, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Vakara romāns ; 1/2019 (235)). — ISBN 978-9934-15-567-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis ir attiecību stāsts. Trīs sieviešu — Laimas, Gunas un Dagnijas — dzīves 
līkloči jauši vai nejauši savijas, krustojas, atlaižas un aizvirpuļo tālāk. Jauno māti Laimu no šķie-
tami mierīgās ģimenes dzīves izrauj viņas pirmā vīrieša Alena negaidītā parādīšanās pēc desmit 
gadu klusēšanas. Atmiņas ir ne tikai sievišķīgi sāpīgas, bet glabā arī kādu tumšu noslēpumu. Sa-
vukārt Guna pārņemta ar ideju atrast pirms četrdesmit gadiem pazudušo tēvu. Viņas abas meklē 
palīdzību pie trešās, vecākās draudzenes — psiholoģes Dagnijas, kurai pašai dzīvē šobrīd nav 
spožākais posms…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000918782
Kūlis, Ēriks. Saulesbrāļi : garstāsts / Ēriks Kūlis ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka 
dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 174, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-7736-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Liepājas rakstnieka Ērika Kūļa garstāsts „Saulesbrāļi” noslēdz prozas daiļ-
darbu idejisko triloģiju, kurā ietilpst apgādā publicētie romāni „Vecīt, bez komentāriem…” un 
„Atsaldētais”. Rakstnieks nepaguris aicina iedziļināties to cilvēku domāšanā, kuru rīcība nav sa-
vienojama ar sabiedrības ierastajiem priekšstatiem par tikumību, un rāda, ka viņi dzīvo tepat, 
starp mums.

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919595
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917290
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918782
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Kopkataloga Id: 000918175
Liepiņš, Agris. Mūsu ķēniņš / mākslinieks un teksta autors Agris Liepiņš ; at-
bildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2018]. — 56, [5] lpp. : ilustrācijas, karte ; 27 cm. — ISBN 978-
9934-15-536-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cik daudz mēs zinām par mūsu valdniekiem — ķēniņiem? Kāda bija ķēni-
ņu vara? Ar ko ķēniņi ikdienā nodarbojās, kādus jautājumus lēma? Kādas bija tolaiku paražas 
un reliģiskie rituāli? Kā radušies teicieni — vīrs un vārds, karaliska dāvana, spriest taisnu tiesu, 
piekārt kādam birku? Uz šiem un citiem jautājumiem Agris Liepiņš mēģina atbildēt šajā grāmatā. 
Autors aizved mūs uz tālu senatni — 10.-13. gadsimtu, un kopā ar grāmatas galveno varoni Liel-
vārdes ķēniņu Miervaldi senie laiki atdzīvojas visā tā krāšņumā. Grāmata būs lielisks līdzeklis 
sākumskolas bērniem, pedagogiem, vecākiem, vecvecākiem, kā arī pamatskolas skolēniem, kas 
sāk mācīties Latvijas vēstures seno posmu. Grāmatā iekļauta vārdnīca, kas izskaidro tolaiku pa-
rādības, vārdus un jēdzienus.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000917489
Līduma, Ilze. Mēs visi mazas Latvijas esam : dzejoļi / sakārtoja, priekšvārds: 
Ilze Līduma. — Neretas pagasts, Latvija : Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi”, 
2018. — 135 lpp., 8 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 18 cm. — Autori: Zenta 
Liepa, Velta Toma, Jānis Veselis, Jānis Jaunsudrabiņš. — Ilustrēšanai izmantoti 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņu un pasniedzēju fotokonkur-
sa „Mana Nereta, Latvijas simtgadi gaidot” darbi un Jāņa Jaunsudrabiņa zīmēju-
mi. — ISBN 978-9934-19-680-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Mēs visi mazas Latvijas esam” apkopoti novadnieku trimdinieku 
Zentas Liepas, Veltas Tomas, Jāņa Jaunsudrabiņa, Jāņa Veseļa simts dzejoļi, kuros izskan kopēja 
atziņa — dzimtene Latvija mums ir lielākais dārgums, ko nedrīkst aizmirst un pazaudēt. Grāma-
tas nosaukumam „Mēs visi mazas Latvijas esam” izmantots Zentas Liepas dzejoļa virsraksts. Šajā 
dzejoļu krājumā pirmo reizi Latvijā ikviens varēs iepazīt Zentas Liepas un arī Jāņa Veseļa dzeju, 
kurš visiem pazīstams vairāk kā rakstnieks.

UDK	 821.174-1(082)+821.174(092)

Kopkataloga Id: 000918169
Manfelde, Andra. Vēja Vīrs un mēs : Ventspils pasaka bērniem un vecākiem / 
Andra Manfelde ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; Andras Manfeldes un An-
nas Ugāres ilustrācijas ; literārā redaktore Lilija Berzinska ; dizains: Nataļja Ku-
gajevska. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-15-547-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Andras Manfeldes pasaka bērniem un vecākiem stāsta par vēlēšanos būt 
kopā, par cerību un sapņiem. Brīžiem tā ir nedaudz baisa — kā jau pasaka, un tās vizuālās gleznas 
uzbur pasauli, kura skan, san, dun un smaržo. Kādu dienu Lea ņem aiz rokas Dzērveņu Pārdevēju 
un ved rādīt upi, kuru viņa labi pazīst, jo dzīvo abos tās krastos — vienu nedēļu pie tēta, otru pie 
mammas. Te atjoņo Vēja Vīrs un iegriež pasauli kā vilciņu. Brīnumu pasaulē viss ir citādi, bet 
varbūt tieši īstāk. Grāmatu ilustrējusi autore un viņas meitiņa Anna Ugāre.

UDK	 821.174-343+821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000918582
Medne, Antra. Aleksandrs Čaks : fotoalbums / sastādītāja, redaktore Antra Med-
ne ; tulkojums angļu valodā: Sanita Grīna ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. — 
Rīga : Rīgas Pašvaldības kultūras iestāžu apvienība ; Aleksandra Čaka muzejs, 
2018. — 62, [1] lpp. : fotogrāfijas, portreti ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-566-06-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latviešu dzejnieka Aleksandra Čaka (īstajā uzvārdā Čadarainis, 1901-1950) 
oriģinālais ģimenes foto albums nav saglabājies, tomēr ir atsevišķas fotogrāfijas, kas atspoguļo 
dažādus dzejnieka dzīves posmus. Lielākā daļa fotogrāfiju glabājas Aleksandra Čaka muzeja krā-
jumā, bet vairākas fotogrāfijas ir arī citos Latvijas muzeju krājumos, Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā, Latvijas Valsts vēstures arhīvā un privātkolekcijās. Stilizētais Aleksandra Čaka foto albums 
sniedz liecību par dzejnieka ģimeni, draugiem, kolēģiem, sadzīvi, apģērbu modi cauri laikiem un 
vēsturiski svarīgiem notikumiem.

UDK	 821.174(092)(084)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918175
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917489
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918582
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Kopkataloga Id: 000917840
Mūs vieno Latvijas svētais vārds! : Vidzemes 8. Patriotiskā dzejas konkursa uz-
varētāju darbi, kuri tika radīti 2018. gadā / Salacgrīvas novada dome, Salacgrī-
vas novada bibliotēka. — [Salacgrīva] : [Salacgrīvas novada dome], [2018]. — 39, 
[1] lpp. ; 20 cm. — „Mūs vieno Latvijas svētais vārds!” ir Latvijas Jūras spēku de-
vīze. — Valda Rūjas dzejolis „Mūs vieno Latvijas svētais vārds” [3.] lpp. — ISBN 
9789934190490 (kļūda).
UDK	 821.174-9(082)+821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000917964
Neilande, Monika. Mīlestība vai Atkarība / Monika Neilande. — [Rīga] : Iedves-
mas grāmata, [2018]. — 100 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-550-32-4 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000918837
Niedra, Andrievs. Kā es atkal par latvieti tiku ; Kā mani tiesāja / Andrievs Nied-
ra. Cilvēks cilvēku un tiesas priekšā / Āris Puriņš ; sastādītāji: Āris Puriņš, Nils 
Treijs ; priekšvārds: Āris Puriņš. — Tirza : Tirzas pagasta attīstības biedrība ; 
Rīga : Eiro Print, 2018. — 191 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portrets ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8800-0-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Andrieva Niedras Centrālcietumā 1924. gadā rakstītās atmiņas „Kā es atkal 
par latvieti tiku” attēlo viņa un ģimenes gaitas pēc bēgšanas no Latvijas 1919. gada novembrī. 
Tās ir rakstītas autoram raksturīgā, spraiga romāna stilā. Vārdos „tikt par latvieti” Niedra izteicis 
izmisīgos centienus atgriezties dzimtenē, lai tiesā atspēkotu apsūdzību valsts nodevībā tās dibi-
nāšanas laikmetā. Lai noslēptu savas politiskās kļūdas, Latvijas Republikas politiskā elite viņa 
vēlmei pretojās. Arhīva materiālus, kas dokumentāli apstiprina un papildina Niedras stāstījumu, 
pievienojis vēsturnieks Āris Puriņš. Savukārt nepabeigtā apcere „Kā mani tiesāja” ir polemiskas 
piezīmes par liecinieku sniegtajām liecībām tiesas prāvā. Izdevumā lasāma arī Āra Puriņa apcere 
par Andrieva Niedras likteni Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā „Cilvēks cilvēku un tiesas 
priekšā”.

UDK	 821.174-94+821.174(092)

Kopkataloga Id: 000917500
Paparde, Arvīds. Pasakas / Arvīds Paparde. — [Rīga] : Latvijas Ekoloģiskās izglī-
tības apgāds „Vieda”, [2018].

1. grāmata. — 54, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-562-11-2 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ar lieliskām ilustrācijām apkopotas pasakas, kas kaut ko pasaka 
mammām un tētiem, dēliem un meitām, vecmāmiņām un vectētiņiem.

UDK	 821.174-343

Kopkataloga Id: 000917942
Pasakas par Latviju / māksliniece Elza Timermane ; literārā redaktore Iveta Re-
insone. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2018]. — 107 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-550-30-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ikvienam no mums Latvija ar kaut ko saistās — vienam ar skaistu dabu, ci-
tam ar tradīcijām vai arhitektūru. Grāmatā „Pasakas par Latviju” ir apkopotas 30 skolēnu konkur-
sā iesūtītās pasakas, kas liks aizdomāties par to, cik Latvija ir skaista, īpaša un atšķirīga.

UDK	 821.174-343(082)+821.174-9(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917840
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917964
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918837
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917500
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917942
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Kopkataloga Id: 000917831
Poruks, Jānis. Tracis / Jānis Poruks ; ilustrācijas: Agija Staka ; Ingunas Kļavas 
Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers ; tekstu ierunāja Dainis Bērziņš. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Grāmata ar 
7 skaņu podziņām, ieskaņots Reiņa Briģa ierakstu studijā. — ISBN 978-9934-0-
7738-8 (iesiets).
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000918804
Radziņa, Zanda. Esi man vajadzīgs / Zanda Radziņa ; Eduarda Groševa vāka un 
grāmatas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 93 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — 
ISBN 978-9934-0-7885-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Cilvēkam vajag suni, katram cilvēkam noteikti vajag suni! Šis Regīnas Ezeras 
grāmatas nosaukums man vienmēr bijis stingrs dzīves moto. Tā bija manas pasaules lietu kārtī-
ba. Meklējot atbildes, analizējot dzīves situācijas, kāpēc tomēr pilnīgi visiem divkājiem nevajag 
savu suni, ilgi esmu krājusi pēkšņi dzimušus domu graudus un veidojusi fotogrāfiju sēriju „Suņa 
dzīve””, saka autore Zanda Radziņa.

UDK	 821.174-84+77.042(474.3)(084.120)

Kopkataloga Id: 000917836
Rubine, Gunta. Ugunskurs : dzejoļi / Gunta Rubine. — [Rīga] : Mākslas Atbalsta 
biedrība, [2018]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-646-1 (bro-
šēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915837
Sapņi varavīksnes lokā : dzeja / Lāsma Krama, Baiba Šīmane, Inta Balčūna, Aina 
Liepa, Biruta Laijere, Jānis Freimanis. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 
112 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-30-1 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000918116
Šadre, Daina. Sens attēls / Daina Šadre ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinie-
ciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līga Sīle ; literārā redaktore Dzintra 
Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 202, [5] lpp. : portrets ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-15-525-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Laine Eglīte nesen uzsākusi darbu izdevniecībā un jau kopš pirmās dienas 
viņa jūt priekšnieka simpātijas. Abu starpā uzvirmo kaislība, jūtas un mīlestība. Taču pavisam 
drīz laime sev līdzi atnes dažādus sarežģījumus, vilšanās un pārsteigumus, atklājot skaudrus un 
traģiskus likteņus, kurus apvieno kāds tumšs noslēpums un draud iznīcināt jauno mīlasstāstu. 
Kas īsti notika liktenīgajā dienā pirms 30 gadiem, kad nomaļā ciemā tiek nogalināta jaunā mā-
miņa Dace?

UDK	 821.174-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917831
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918804
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917836
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915837
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918116
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Kopkataloga Id: 000918308
Šmite, Sarmīte. Atklāsmju grāmata : atbildes Tev, atver un lasi! / Sarmīte Šmi-
te. — [Rīga] : IDE Rozītes, [2018]. — 76, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8699-
9-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai redzi zīmes, kuras Visums rāda… Grāmatā apkopotās atziņas, nejauši iz-
vēlētas, var būt kā zīme, kam šobrīd jāpievērš uzmanība, meditējot vai dienas gaitā atziņu iedzī-
vinot ikdienas situācijās. Lasi zīmes! Kāda no tām ir šajā grāmatā. Iegūsi atbildes sevis dziļākai 
izpratnei.

UDK	 821.174-84

Kopkataloga Id: 000919752
Treijs, Normunds. Tirzmaliete. Stāsti un dzejoļi par bērniem : Tirzas perioda 
(1876.VI-1912.IV) literārie darbi bērniem un jaunatnei / Normunda Treija priekš-
vārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. — Rīga : NT2015, 
2019. — 95, [1] lpp. : faksimili, ilustrācija ; 22 cm. — Titullapas noformējumam iz-
mantota Kaivas Treijas fotogrāfija. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-8580-7-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir astotais NT2015 publicētais Tirzmalietes darbu izdevums. Tajā 
pirmo reizi, ja neskaita vienu sadaļu grāmatā „Kur zelta tauriņš svētkus svin…”, pievērsta uzmanī-
ba rakstnieces Tirzas perioda bērnu auditorijai paredzētajiem darbiem. Izdevumā ietverti deviņi 
stāsti un septiņi dzejoļi jaunajiem grāmatu lasītājiem, kā arī sastādītāja ievads un komentāri.

UDK	 821.174-34+821.174-1+821.174(092)

Kopkataloga Id: 000917475
Vensko, Sandra. Adele : [romāns] / Sandra Vensko ; redaktore Gundega Blum-
berga ; Jāņa Esīša dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. — 327, [1] lpp. ; 
22 cm. — Grāmatas vāku noformējumā izmantota Sandras Vensko glezna „Adele”, 
2018. — ISBN 978-9934-546-72-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Adele atzīst, ka viņu vada vēlme iznīdēt vīriešu dzimumu kā sugu. Ko gan 
citu darīt ar tādiem, kas sagādā vienas vienīgas vilšanās: vecaistēvs palicis kara gaļasmašīnā, tēvs 
nav zināms, bērnība beigusies ar seksuālu vardarbību, izmisīgie centieni dzīvot tā, lai saglabātu 
ilūziju par ģimeni pašas meitai Rozei, cieš sakāvi. Adele krīt un ceļas, viļas un piedod, nīst un 
mīl, līdz atskārst, ka brīvība ir pats iedvesmojošākais, kas cilvēku mudina rīkoties, nevis ļauties.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000918296
Ziemassvētku prieks / sastādītājas: Oļesja Burkevica, Margita Krasnais, Marika 
Taube ; redaktore Marika Taube ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 13 cm. — Autori: Kārlis Skalbe, 
Pēters Brūveris, Valdis Grenkovs, Elīna Zālīte, Marta Bārbele, Aleksandrs Pelēcis, 
Laimonis Vāczemnieks, Vilis Plūdonis, Jāzeps Osmanis, Aspazija, Jānis Baltvilks, 
Andris Vējāns, Dzidra Rinkule-Zemzare, Arturs Goba, Rainis, Austra Dāle, Olga 
Lisovska, Pēteris Jurciņš, Elza Ķezbere, Elza Sudmale, Dagnija Dreika, Māra Cie-
lēna, Broņislava Martuževa, Uldis Auseklis, Leonīds Breikšs, Zinaīda Lazda, Au-
gusts Saulietis, Herberts Dorbe, Fridrihs Gulbis, Skaidrīte Kaldupe, Valda Mora, 
Nikolajs Kalniņš, Jānis Ziemeļnieks, Teodors Zeiferts, Rūta Skujiņa, Kārlis Eliass, 
Lija Brīdaka, Edvards Treimanis-Zvārgulis, Fricis Dziesma, Vitauts Ļūdēns, Ojārs 
Vācietis, Ziedonis Purvs, Arnolds Auziņš, Pēteris Sils, Imants Lasmanis, Jānis Jau-
nsudrabiņš, Inese Zandere, Velta Aizupe, Māra Zālīte. — ISBN 978-9984-36-299-1 
(brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918308
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919752
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918296
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Kopkataloga Id: 000918107
Zigmonte, Dagnija. Pavasara krustceles / Dagnija Zigmonte ; māksliniece Dina 
Ābele ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 
318, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-527-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dagnijas Zigmontes uzrakstītais romāns bijis publicēts 1995. gadā „Latvijas 
Avīzes” turpinājumos, un šis ir tā pirmais izdevums grāmatā. Rīdziniece Maruta satiek lauku pui-
si Haraldu, un pamazām jauniešu starpā uzplaukst siltas jūtas. Tomēr dzīve met viņiem izaici-
nājumu, jo abu ģimenes līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu nokļuvušas konfliktā — Marutas 
tēvs vēlas atgūt dzimtas mājas Mežalesiņus, kurās padomju laikā iemitinājusies un jau gadiem 
saimnieko Haralda ģimene. Vai ar Haralda un Marutas mīlestību pietiks, lai samierinātu abas 
ģimenes?

UDK	 821.174-31

821.411.16  Ebreju literatūra ivritā

Kopkataloga Id: 000916552
Carfati, Einata. Kaimiņi / Einata Carfati ; no ivrita tulkojusi Māra Poļakova. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 42 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — 
Ziņas par autori: [42.] lpp. — ISBN 978-9984-23-719-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jaunas, talantīgas Izraēlas mākslinieces Einatas Carfati sarakstīta un krāš-
ņi ilustrēta grāmata. Kopā ar mazu meitenīti dodamies pa viņas mājas kāpņu telpu augšup uz 
dzīvokli septītajā stāvā, kur viņa dzīvo ar šķietami garlaicīgajiem, bet tik mīļajiem vecākiem. Pa 
ceļam jākāpj garām kaimiņu dzīvokļu durvīm — aiz tām gan kūsā varen interesanta un aizraujoša 
dzīve, jo kaimiņi nudien ir ļoti interesantas personības.

UDK	 821.411.16-93-32

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 000916554
Tungala, Lēlo. Sniegavīra Ludviga laime / Lēlo Tungala [teksts] ; Regīna Lu-
ka-Tompere [ilustrācijas] ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnbega ; literārā 
konsultante Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 23 lpp. : ilustrā-
cijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Lumemees Ludvigi õnn. — ISBN 978-9984-
23-715-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sniegavīram Ludvigam bija viss, kas vajadzīgs laimei: gaiša galva, dūšīgs 
rumpis un skaists sarkans deguns. Viņš būtu visnotaļ apmierināts ar dzīvi, ja vien dvēseli ne-
krimstu slepena vēlēšanās, kas ar katru dienu kļuva arvien lielāka un karstāka… Ziemīga pasaka 
lieliem un maziem sniegavīru cēlājiem, kas ilgojas būt laimīgi.

UDK	 821.511.113-93-32

821.581  Ķīniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000919267
Mo, Jeņs. Meistar, jo tālāk, jo trakāk! : stāsti / Mo Jeņs ; no ķīniešu valodas tulkojis 
Raimonds Jaks ; redaktors Kaspars Eihmanis ; Jānis Esītis, vāka dizains. — Rīga : 
Dienas Grāmata, [2019]. — 261, [2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-546-75-4 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Mo Jeņa krājumā apkopotie stāsti ir niecīga daļa no ķīniešu valodā publicē-
tajiem darbiem. Stāstu varoņi ir pieticīgi, necer uz daudz labāku nākotni, taču mēģina izdzīvot. 
Tomēr visvairāk šajā grāmatā lasītājs novērtēs Mo Jeņa tiešo un patieso ķīniskumu, kas ļauj gūt 
nepastarpinātu, autentisku iespaidu par ķīniešu dzīvi un pasaules uzskatiem bez romantizācijas, 
ar ko bieži vien modernā rietumu pasaule apveltī Austrumus.

UDK	 821.581-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918107
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916552
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916554
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919267
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82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000916714
Mikija klubiņš / latviskojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2018].

Ceļojumā : saliec attēlus!. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — (Miki-
ja klubiņš). — (Disney junior). — ISBN 978-9934-16-542-9 (iesiets).

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000916716
Princeses / latviskojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2018].

Pasaku valstībā : saliec attēlus!. — 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — 
(Disney princeses). — ISBN 978-9934-16-541-2 (brošēts).

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000915891
Princešu pasakas : pērles, kas mirdz cauri gadiem / [ilustrācijas] Melissa Webb, 
Suzie Byrne, Mirela Tufan, Dean Jones ; redaktore Marika Taube ; no angļu valo-
das tulkojusi Ina Strautniece. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 192 lpp. : ilustrā-
cijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: My Treasury of Princess Stories. — ISBN 
978-9934-0-7747-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atklājiet sev brīnumaino pasauli, kurā mīt nāras, ļaunas raganas un daiļi prin-
či. Kopā ar Pelnrušķīti dodieties karietē uz balli, paviesojieties apburtajā Ērkšķrozītes ķēniņvalstī 
un vērojiet uzplaukstam patiesu mīlestību starp Skaistuli un Briesmoni. Šī dārgumu lādīte, kurā 
glabājas desmit brīnišķīgi ilustrētas Hansa Kristiana Andersena, brāļu Grimmu un citu stāstnieku 
sacerētas pasakas, neapšaubāmi ieņems goda vietu katras mazas princesītes bibliotēkā.

UDK	 82-93-32(082)+82-343(082)

Kopkataloga Id: 000917817
Staka, Agija. Ansītis un Grietiņa : pēc brāļu Grimmu pasakas / māksliniece Agija 
Staka ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2018]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-
0-7642-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir sešas krāsainas puzles, kas piemērotas salikšanai bērniem no trīs 
gadu vecuma. Pužļu salikšana attīstīs mazuļa domāšanu, vingrinās kustību koordināciju un pirk-
stu veiklību, kā arī sagādās prieku.

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000917807
Staka, Agija. Trīs sivēntiņi : pēc brāļu Grimmu pasakas / māksliniece Agija Sta-
ka ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-9934-0-
7640-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir sešas krāsainas puzles, kas piemērotas salikšanai bērniem no trīs 
gadu vecuma. Pužļu salikšana attīstīs mazuļa domāšanu, vingrinās kustību koordināciju un pirk-
stu veiklību, kā arī sagādās prieku.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916714
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916716
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915891
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917817
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917807
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Kopkataloga Id: 000917812
Staka, Agija. Vilks un septiņi kazlēni : pēc brāļu Grimmu pasakas / māksliniece 
Agija Staka ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — ISBN 978-
9934-0-7641-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir sešas krāsainas puzles, kas piemērotas salikšanai bērniem no trīs 
gadu vecuma. Pužļu salikšana attīstīs mazuļa domāšanu, vingrinās kustību koordināciju un pirk-
stu veiklību, kā arī sagādās prieku.

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000916722
Zelta klasika / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2018].

101 dalmācietis : vakara pasaciņa. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 23×21 cm. — (Vaka-
ra pasaciņa). — Oriģinālnosaukums: Sogni d’oro. Carica dei 101: storie classi-
che della buonanotte. — ISBN 978-9934-16-589-4 (iesiets).

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000916717
Zelta klasika / tulkojis Mārtiņš Brūders ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2018].

Aladins : vakara pasaciņa. — 48 lpp. : ilustrācijas ; 23×21 cm. — (Vakara pasa-
ciņa). — Oriģinālnosaukums: Sogni d’oro. Aladdin: storie classiche della buo-
nanotte. — ISBN 978-9934-16-588-7 (iesiets).

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917812
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916722
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916717
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000919348
Atmiņu upe plūst : rundāliešu stāsti / stāstus apkopoja Aelita Ramane un Anna 
Truntika ; Inese Gura, vāka noformējums ; priekšvārds: Aivars Okmanis. — [Run-
dāle] : Rundāles novada dome, 2018. — 274 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-19-709-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir novada aktīvāko iedzīvotāju veidota. Pirmajā atmiņu upē plūst 
iedzimto rundāliešu un stipro dzimtu stāsti, bijušo saimniecību strādnieku un vadītāju, skolotāju 
un izsūtīto atmiņas, kas veido noteiktā laika perioda vēsturi, un kas veidojuši pamatu mūsu šo-
dienas dzīvei. Pateicoties viņiem, mēs atkal varam dzīvot brīvā valstī un, sagaidot Latvijas simt-
gadi, zemu noliecam galvas katra priekšā. Smagi strādājot, šie cilvēki kopa zemi, veidoja ģimenes, 
izaudzināja bērnus, kurus izskoloja mūsu skolotāji. Tagad mazbērni, atgriežoties mūsu novadā, 
kopj mantoto zemi, un turpina skolot savus bērnus mūsu skolās.

UDK	 908(474.336)(092)

Kopkataloga Id: 000918503
Bahs, Reinis. Durbes stāsti / Reinis Bahs. — [Līvāni] : [Aija Pastare], [2018]. — 
198, [5] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Vāka noformējumā iz-
mantota Lienes Bernātes glezna. — Bibliogrāfija: 197.-198. lpp. — ISBN 978-9934-
8763-7-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Durbes kultūrvēstures slānis ir bagāts. Šeit dzimušas, īsāku vai garāku laiku 
darbojušās spilgtas personības. Ar viņu dzīvi saistās stāsti, kas krājušies, papildināti, no jauna 
atklāti, pētot senus dokumentus, atmiņu pierakstus, avīžrakstus un grāmatas latviešu, vācu un 
krievu valodā.

UDK	 908(474.32)

Kopkataloga Id: 000917520
Ikšķiles novads Latvijas simtgadē / teksti: Indulis Trapiņš, Inga Šulca ; foto auto-
ri: Juris Galējs, Māris Rožāns, Laura Dūša, Inga Šulca, Kaspars Freimanis ; dizains: 
Dita Šiklova ; tulkojums: SIA „Skrivanek Baltic”. — Ikšķile : Ikšķiles novada paš-
valdība, 2018. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : fotogrāfijas, karte ; 22×31 cm. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas.

A n o t ā c i j a :  Sagaidot Latvijas simtgadi, Ikšķiles novada pašvaldība izveidojusi fotoalbu-
mu, kur atspoguļotas Ikšķiles novada aktualitātes svētku gada griezumā.

UDK	 908(474.361)(084.12)

Kopkataloga Id: 000918842
Tirzas raksti : Tirza un tirzmalieši senāk un tagad : rakstu krājums / priekšvārda 
autori: Normunds Treijs un Nils Treijs. — Tirza : Tirzas pagasta attīstības bied-
rība, 2018. — 128 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Uz grāmatas 
1. vāka: Tirzas-Velēnas lauksaimniecības biedrības organizētā lauksaimniecības 
izstāde, 20.gs. sākums, foto: Ferdinands Knoks. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-8800-1-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājumā iekļauti raksti par rakstnieci Tirzmalieti, gleznotāju Ludolfu 
Libertu, rakstnieku Andrievu Niedru, Krievijas valsts domnieku, ārstu Andreju Priedkalnu, mācī-
tāju un teologu Voldemāru Maldoni, mācītāju J.A.N. Portu un dzejnieces Tirzmalietes draudzeni 
Emmu Piņķi.

UDK	 908(474.368)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919348
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918503
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917520
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918842
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91  Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi. 
Reģionālā ģeogrāfija

Kopkataloga Id: 000919588
Ķeguma novads / [ievadvārdi]: Raivis Ūzuls, Kristaps Rūde, Āris Žīgurs ; atbildī-
gā redaktore Liene Soboļeva ; Ingus Feldmanis, grafiskais noformējums. — Rīga : 
Jumava, [2018]. — 96 nenumurētas lpp. : fotogrāfijas ; 23×25 cm. — Fotogrāfi: 
Aigars Jansons, Diāna Kārkliņa, Marija Kārkliņa, Māris Kārkliņš, Jānis Kolužs, Ro-
lands Kozulis, Dainis Krauja, Mārtiņš Laģis, Liene Lazdiņa, Valentīns Pastars, Ilze 
Puriņa, Rihards Puriņš, Ēriks Rācenis, Raitis Ritums, Kristaps Rūde, Anita Saka, 
Kristaps Selga, Kintija Sparāne, Santa Veinberga. — ISBN 978-9934-20-300-8 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Ķeguma novads ir īpašs ar skaistām ainavām, ar bagātu vēsturi un ievēroja-
miem novadniekiem. Fotoalbumā iekļauti 20 autoru darbi, kas iemūžināti vairāk kā simts foto-
grāfijās, atspoguļojot gleznaino Ķeguma novadu Daugavas krastos.

UDK	 913(474.361)(084.12)

Kopkataloga Id: 000919582
Salacgrīvas novads : te kur jūr’, kāp’s un pried’s / [ievads]: Dagnis Straubergs. — 
[Salacgrīva] : [Salacgrīvas novada dome], [2018]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : 
fotogrāfijas ; 22×31 cm. — Fotogrāfi: Inese Aleksandrova, Ginta Ažuka, Andrejs 
Babrāns, Ilze Balode, Einārs Bērziņš, Māra Birzgale, Liene Brunzete, Marta Dan-
ce, Ivo Īstenais, Ēriks Kariņš, Imants Klīdzējs, Andris Krēgeris, Dagnija Kuka, Inga 
Kuka, Kristīne Kuka, Kārlis Miksons, Valdis Menniks, Ilze Ozoliņa, Sintija Papiņa, 
Juris Pļavinskis, Pēteris Priekulis, Helmuts Rudzītis, Tīna Sāra, Inese Sāre, Mai-
ga Sāre, Andris Soms, Arvīds Šimis, Ilga Tiesnese, Rolands Ūdris, Edgars Vijups, 
Guntars Vītols, Inga Zeile-Ģēģere. — Teksts latviešu valodā, ievads arī krievu un 
angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Fotoalbums aicina apskatīt Salacgrīvas novada skaistākās vietas, izjust pie-
krastes ziemas burvību, izsmaržot ievas Salacas krastos, iebrist Liepupes pieneņu pļavās, izbau-
dīt Vidzemes akmeņainās jūrmalas burvību un vēju Zvejnieku parka priedēs, saklausīt putnu 
dziesmas Ainažu randu pļavās, un vēl un vēl.

UDK	 913(474.363)(084.12)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 000918125
Pastore, Kristīne. 100 stāsti par Grobiņas novadu : cilvēki, vietas, notikumi / 
Kristīne Pastore, Andžils Remess ; fotogrāfs Andris Gertsons ; māksliniece Aija 
Andžāne ; atbildīgā redaktore Evija Veide. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 
215 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — ISBN 978-9934-15-553-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir simts gan nopietni un pat traģiski stāsti, gan arī caur nopietnības 
prizmu autori saskatījuši dažbrīd komisko. Tie ir stāsti par to, ar ko Grobiņas novadā lepojas, ko 
patur piemiņā, no kā mācās un ko novērtē. Tas savā veidā ir ceļojums laikā kopš brīža, kad teri-
torijā, ko tagad saucam par Grobiņas novadu, ieradās indoeiropiešu cilšu pārstāvji līdz mūsdie-
nām. Stāstus paspilgtina fotomākslinieka Andra Gertsona fotogrāfijas, kā arī bildes no senākiem 
laikiem.

UDK	 929(474.321)+908(474.321)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919588
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919582
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918125
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Kopkataloga Id: 000919280
Vaidere, Inese. Misija Latvijai / Inese Vaidere ; Guntas Plotkas vāka dizains ; lite-
rārā redaktore Inese Pelūde. — [3. izdevums]. — [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
317, [3] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-8055-5 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aprakstot bērnības piedzīvojumus, studiju gadus, Latvijas atdzimšanu pēc 
neatkarības atgūšanas un pirmos soļus politikā, Ineses Vaideres autobiogrāfiskais stāstu krājums 
atklāj personības ceļu no Jelgavas nomales līdz Eiropas Parlamentam.

UDK	 929(474.3)+32(474.3)(092)+33-055.2(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000919734
Ziemeļlatgales dzimtu spēka stāsti Latvijai / Ziemeļlatgales laikraksts „Vadu-
guns”. — [Balvi] : [Balvu „Vaduguns”], [2018]. — 42 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.

A n o t ā c i j a :  2018. gadā Ziemeļlatgales laikraksts „Vaduguns” rakstīja par stiprām dzim-
tām Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novados un pilsētās. Tagad dzimtu stāsti apkopoti iz-
devumā, stiprinot sabiedrības piederības izjūtu Latgalei, atklājot vērtību, tradīciju, dzīvesziņas 
nodošanu no paaudzes paaudzē. Dzimtu spēka stāstos analizēti sabiedriski politiskie un kultūras 
procesi, sniegts skatījums uz latgaliskās identitātes, tradīciju, amatu, dzīvesziņas un vērtību pār-
mantojamību.

UDK	 929(474.38)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000917222
Kaša, Valentīna. Par tevi, Latvija : veltījums bijušā Balvu rajona represētajiem / 
Valentīna Kaša. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. — 315, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-29-317-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Valentīnas Kašas grāmatā apkopoti bijušā Balvu rajona iedzīvotāju atmiņu un 
dzīves stāsti, kuri cietuši represijās, kuras, pēc autores domām, nav tikai 1941. gada un 1949. gada 
deportācijas, bet arī cita veida cilvēku apspiešana un tiesību ierobežošana, kura bija jāpiedzīvo 
šeit palicējiem.

UDK	 94(474.382)(092)+929(474.382)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000918068
Neiburgs, Uldis. „Grēka un ienaida liesmās!” : Latvijas Otrā pasaules kara stāsti / 
Uldis Neiburgs ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 
literārā redaktore Zigrīda Krauze. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 400 lpp. : 
faksimili, portreti, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 390.-394. lpp. un personu 
rādītājs: 395.-400. lpp. — ISBN 978-9934-15-537-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Grēka un ienaida liesmās!” ir izdevniecības „Lauku Avīze” 2014. 
gadā klajā laistā darba „Dievs, Tava zeme deg! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti” turpinājums. 
Jaunākajā grāmatā apkopoti 33 stāsti — raksti, kas savulaik publicēti laikrakstā „Latvijas Avīze” 
un žurnālā „Mājas Viesis”. Tie ir pārstrādāti un papildināti ar pēdējos gados apzinātiem jauniem 
vēstures dokumentiem un pētījumiem, aculiecinieku liecībām un atziņām, kas diskusijās par Lat-
vijas Otrā pasaules kara vēsturi izskanējušas publiskajā telpā.

UDK	 94(474.3)”1941/1945”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919280
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919734
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917222
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918068
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Kopkataloga Id: 000901511
Soli pa solim : ceļvedis bērniem: stāsti, fakti un uzdevumi / idejas un saturs: 
Astrīda Burbicka, Santa Cerbule, Agija Krasta, Toms Ķikuts, Zane Lāce, Ilze Miķel-
sone, Ieva Ozola ; dizains: Inguna Elere ; zīmējumi: Elīna Elere. — [Rīga] : Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs, 2018. — 20 nenumurētas lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
karte ; 21 cm. — ISBN 978-9984-747-44-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vērienīgās Latvijas simtgadei veltītās 68 muzeju kopizstādes „Latvijas gad-
simts” izziņas materiālus papildina ceļvedis bērniem. Tas domāts jaunāko klašu skolēniem, un tā 
saturs veidots atbilstoši šīs vecuma grupas uztverei. Ar ceļveža palīdzību bērni var pilnvērtīgāk 
apskatīt izstādi kopā ar pieaugušajiem, un, sekojot skolas burtnīcas izmēra grāmatiņas „Soli pa 
solim” ieteikumiem, mērot Latvijas vēstures ceļu no 1918. gada līdz mūsdienām.

UDK	 94(474.3)(083.824)+069.5(083.824)

Kopkataloga Id: 000916765
Tomsone, Lolita. Cilvēkglābējs Žanis Lipke / sastādītāja Lolita Tomsone ; zi-
nātniskais konsultants un priekšvārda autors Dr.hist. Kaspars Zellis ; redaktore 
Guna Kalniņa ; mākslinieks Rolands Krutovs ; interviju tulkojums: Anna Perštei-
na. — Rīga : Žaņa Lipkes memoriāls : Zinātne, [2018]. — 270, [2] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm. — „Vāka noformējumam izmantots Zigfrīda 
Lipkes zīmēts tēva Žaņa Lipkes portrets”—Titullapas otrā pusē. — Personu rā-
dītājs: [266.]-270. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums krievu, angļu un 
vācu valodā. — ISBN 978-9934-549-65-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Taisnīgais starp tautām” ir Izraēlas goda tituls, ko piešķir cilvēkiem, kuri 
Otrā pasaules kara laikā no holokausta glāba ebrejus. Zināmākais no latviešiem, kuram tas pie-
šķirts, ir Žanis Lipke un viņa ģimene, kuri vācu okupācijas laikā riskēja ar savām dzīvībām un 
izglāba vairāk nekā 50 cilvēku. Kāpēc gan Žanis, vienkāršs strādnieks un šoferis, izlēma glābt eb-
rejus, riskējot ar savas ģimenes drošību? Kā norisinājās glābšanas operācijas? Kas bija tie cilvēki, 
kuri palīdzēja Žanim Rīgā un Dobelē glābt līdzpilsoņu dzīvības? Šie un daudzi citi mazzināmie 
fakti ir apkopoti šajā grāmatā.

UDK	 94(474.3)”1941/1945”(092)+94(474.3)(=411.16)(092)+929(474.3)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://www.instagram.com/lnblv/
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000901511
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916765
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