
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts ISSN 2255-9523   

 Nr. 3 

2019
1.–15. februāris

0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000919706
Bela, Baiba. Latvijas zinātnieku diaspora: sadarbības tīkli un iespējas : pētījuma 
rezultāti / Baiba Bela, Kaspars Bērziņš, Valdis Krebs, Inta Mieriņa, Anete Vingre ; 
zinātniskā redaktore Baiba Bela ; literārā redaktore Agita Kazakeviča. — Rīga : 
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu 
institūta Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(65 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,27 MB. — Bibliogrāfi-
ja: 48.-51. lp. — ISBN 978-9934-18-392-8 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījumā analizēts, kā Latvijas diasporas zinātnieki iepazīstas un kā sadar-
bojas ar Latvijas un citiem diasporas zinātniekiem. Analizēti iemesli, kas palīdz un kas traucē 
sadarbībai, kā arī sniegti ieteikumi zinātnes diasporas mobilizēšanai un mērķtiecīgai sadarbības 
veidošanai. Pētījuma mērķis ir izprast zinātnieku profesionālos tīklus, lai attīstītu mērķtiecīgu 
sadarbību ar zinātnieku diasporu ārvalstīs kopīgu pētniecības un attīstības pasākumu īsteno-
šanai.

UDK	 001(474.3)

004  Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000920016
Aizstrauta, Dace. Integrated Technology Acceptance and Sustainability Asses-
sment Model : summary of doctoral thesis / Dace Aizstrauta ; scientific advisor 
Dr.sc.eng. Egils Ginters ; official reviewers: Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Dr.sc.comp. 
Jānis Bičevskis, Ivan Castilla Rodriguez ; Vidzeme University of Applied Scien-
ces. Faculty of Engineering. — Valmiera : Vidzeme University of Applied Scien-
ces, 2018. — 40 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 36.-
40. lpp. — ISBN 978-9984-633-48-0 (brošēts).
UDK	 004.05(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919706
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920016
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Kopkataloga Id: 000920009
Aizstrauta, Dace. Integrētais tehnoloģiju pieņemšanas un ilgtspējas novērtēša-
nas modelis : promocijas darba kopsavilkums / Dace Aizstrauta ; zinātniskais 
vadītājs Dr.sc.ing. Egils Ginters ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Dr.sc.
comp. Jānis Bičevskis, Ivans Kastiļja Rodrigess ; Vidzemes Augstskola. Inženier-
zinātņu fakultāte. — Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2018. — 38 lpp. : diagram-
mas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 34.-38. lpp. — ISBN 978-9984-633-
47-3 (brošēts).
UDK	 004.05(043)

Kopkataloga Id: 000920007
Aizstrauta, Dace. Integrētais tehnoloģiju pieņemšanas un ilgtspējas novērtēša-
nas modelis : promocijas darbs inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā 
grāda iegūšanai informācijas tehnoloģijas nozarē, sistēmu analīzes, modelēšanas 
un projektēšanas apakšnozarē / Dace Aizstrauta ; darba zinātniskais vadītājs 
Dr.sc.ing. Egils Ginters ; Vidzemes Augstskola. Inženierzinātņu fakultāte. — Val-
miera : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 99 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shē-
mas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 88.-99. lp. — Teksts latviešu valodā, anotā-
cija arī angļu valodā.
UDK	 004.05(043)

Kopkataloga Id: 000919859
Applied Informatics / Peteris Apse-Apsitis, Boris Assanovic, Jelena Caiko, Ilja 
Galkins, Dmitry Kovalenko, Elias Kyriakides, Nadezhda Kunicina, Viktar Liau-
chuk, Leonids Ribickis, Andrei Varuyeu, Anatolijs Zabasta, Anastasija Zhiravec-
ka ; editors: Leonids Ribickis, Nadezhda Kunicina. — Riga : [RTU Izdevniecība], 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (258 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 5,27 MB. — Bibliogrāfija: 256.-258. lp. — ISBN 978-9934-22-144-6 (PDF).
UDK	 004.7(075.8)+681.51(075.8)+621.3(075.8)

070  Laikraksti. Prese

Kopkataloga Id: 000920182
Rīmenis, Māris. Veiksmei līdzās : aculiecinieka stāsts / Māris Rīmenis ; Ivara 
Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; foto: 
Jānis Brencis, Māris Millers. — Rīga : Jumava, [2018]. — 253, [1] lpp., 32 nenumu-
rētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-20-298-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Žurnālista darbs šķietami ir ļoti vienkāršs, īpaši televīzijā. Gluži kā aktie-
rim — nedaudz parunā, pagrozies TV studijā, pastāsti to, ko visi jau zina… Darbs padarīts, vari 
atpūsties. No malas grūti aptvert to milzīgo koncentrēšanos ētera laikā, kā arī ieguldīto darbu 
pirms tam. Protams, žurnālistika ir ļoti interesanta profesija, īpaši jau sporta jomā, jo vienmēr ir 
kas jauns, vari būt bieži klāt lielākajās sacensībās, un tas jau ir gluži vai katra līdzjutēja sapnis. 
Komentētājs var izdzīvot līdzi daudzu sportistu likteņiem, būt vidutājs starp atlētu un vienkāršo 
līdzjutēju. Tā ir lieliska iespēja sajust dinamisko dzīves ritmu un laika ritējumu. Karjeras sākumā 
arī pats grāmatas autors bija jaunāks par tālaika varoņiem sporta arēnās, gadiem ritot, situācija 
jau ir pretēja. Sports ir jauno privilēģija, savukārt žurnālistikā nav tāda ierobežojuma, pieredze 
nāk ar gadiem.

UDK	 070(474.3)(092)+796.072.3(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920009
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920007
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919859
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920182
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000921607
Gadalaiki : kustīgās bildītes / [ilustrācijas]: Nathalie Choux ; redaktors Iveta Ika-
le. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — 
(Kustīgās bildītes). — „Bērniem no 6 mēnešu vecuma”—Uz 4. vāka. — Teksts 
latviešu valodā, tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Mon imagier 
des saisons. — ISBN 978-9934-0-7789-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirmā gudrību grāmatiņa pavisam maziem bērniem, kam noteikti patiks 
aplūkot skaidri saprotamos attēlus un pašam tos izmainīt. Kā? Pavisam vienkārši — pavelkot, 
pagrozot vai pabīdot bildītes. Mazulis būs pārtsteigts, ieraugot, kā rudenī mainās koka lapotne, 
kā pavasarī uzzied puķes, kā vasarā bērni peldas vai kā ziemā brauc ar ragaviņām no kalna. Klau-
soties pieaugušo runā, bērns apgūs jaunus vārdus, kas saistīti ar visiem četriem gadalaikiem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000921591
Krāsainā pasaule : grāmata-puzle mazuļiem / [ilustrācijas]: Vera Brüggemann ; 
redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigane ABC, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Erstes Puzzlebuch. — ISBN 978-9934-0-7894-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ko dara bitīte? Kas patīk sivēntiņam? Kur skraida kucēns? Atbildes uz jau-
tājumiem par dzīvniekiem rodamas grāmatas izteiksmīgajās ilustrācijās un puzlēs, kuras var iz-
jaukt un salikt. Grāmatu ieteicams lietot pieaugušo uzraudzībā, jo tā satur sīkas detaļas.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000920398
Mana atmiņas grāmata / no vācu valodas tulkojusi Skana Neimane. — Rīga : 
Madris, [2019].

Dzīvnieki. — 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm + pielikums (40 atmi-
ņas kartītes). — Oriģinālnosaukums: Mein Memo-Buch. Tiere. — ISBN 978-
9984-31-160-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī krāsainā un jautrā bilžu grāmata sniegs meitenēm un zēniem pirmās zinā-
šanas par dzīvniekiem. Kopā ar grāmatu ir 40 dzīvnieku kartītes, kas paredzētas „Atmiņas spēlei”.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000921605
Mežā : kustīgās bildītes / [ilustrācijas]: Nathalie Choux ; redaktors Iveta Ikale. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — (Kus-
tīgās bildītes). — „Bērniem no 6 mēnešu vecuma”—Uz 4. vāka. — Teksts latvie-
šu valodā, tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Mon imagier de la 
forêt. — ISBN 978-9934-0-7790-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirmā gudrību grāmatiņa pavisam maziem bērniem, kam noteikti patiks ap-
lūkot skaidri saprotamos attēlus un pašam tos izmainīt. Kā? Pavisam vienkārši — pavelkot, pa-
grozot vai pabīdot bildītes. Mazulis būs pārsteigts, ieraugot, kā no krūmāja iznāk stalts briedis, kā 
no lapām izspraucas sēnes vai kā starp papardēm pavīd mežacūkas mazuļi. Klausoties pieaugušo 
runā, bērns apgūs jaunus vārdus, kas saistīti ar mežu un tā iemītniekiem.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000919375
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019].

Kucēni palīdz lauku darbos : izkrāso stāstu!. — 48 nenumurētas lpp., 1 nenu-
murēta lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. 
Emergency on the farm. — ISBN 978-9934-16-612-9 (brošēts).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921607
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921591
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920398
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921605
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919375
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Kopkataloga Id: 000919377
PJ Masks. Iepazīsimies! : uzdevumu grāmata / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redak-
tore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 16 lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: PJ Masks. — ISBN 978-
9934-16-620-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gatavojies nebeidzamai jautrībai kopā ar pidžammaskām! Šķir lappusi pēc 
lappuses, risini aizraujošus uzdevumus un papildini attēlus ar košām uzlīmēm! Varoņi traucas 
naktī, lai glābtu pasauli!

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000919370
Princeses : 1001 uzlīme / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Dis-
ney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 48 lpp., 4 nenumurētas lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 27 cm. — (Disney Princeses). — „Ar milzīgu sienas līmbildi!”—Uz 
vāka. — Oriģinālnosaukums: Disney Princess 1001 Stickers. — ISBN 978-9934-
16-565-8 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000921601
Raibā pasaule : grāmata-puzle mazuļiem / [ilustrācijas]: Vera Brüggemann ; re-
daktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 20 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu valodas. — Oriģinālno-
saukums: Erstes Puzzlebuch. — ISBN 978-9934-0-7893-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kas garšo kāpuriņam? Ko dara putniņš? Kur dzīvo zivtiņa? Atbildes uz jau-
tājumiem par dzīvniekiem rodamas grāmatas izteiksmīgajās ilustrācijās un puzlēs, kuras var iz-
jaukt un salikt. Grāmatu ieteicams lietot pieaugušo uzraudzībā, jo tā satur sīkas detaļas.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919377
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919370
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921601
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 000920390
Račs, Andris. Mana nākotnes karte / Andris Račs ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; literārā redaktore Signe Krūzkopa. — Rīga : Jumava, [2018]. — 219, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-282-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mirklī, kad lasi šos vārdus, ir iestājusies tā nākotne, kuras pirms mirkļa vēl 
nebija… Vai vēlies ieraudzīt visu savu dzīves ceļu no putna lidojuma augstumiem? Šajā grāmatā 
atradīsi tūkstošiem gadu pārbaudītas astroloģijas metodes, kuras katram ļauj noteikt savu atra-
šanās vietu un ceļa zīmes nākotnei.

UDK	 133.52

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000920362
Orsillo, Sjūzena M. Raizējies mazāk, dzīvo viegli : pašpalīdzības grāmata — kā 
samazināt hronisku stresu, uztraukumu, trauksmi, bailes dažādās dzīves situāci-
jās / Sjūzena M. Orsillo, Lizabete Rēmere ; no angļu valodas tulkojis Normunds 
Pukjans ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva 
Jansone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 421, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Worry Less, Live More: the Mindful Way through Anxiety 
Workbook. — ISBN 978-9934-20-239-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Noderīga grāmata tiem, kas vēlas sevi pilnveidot un uzlabot savas dzīves kva-
litāti, kā arī visiem drosmīgajiem, kuri ir gatavi būt godīgi pret sevi un patiesi rūpēties par sevi un 
sabiedrību kā saistītu un mijiedarbīgu sistēmu.

UDK	 159.942.5+159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920390
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920362
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000921710
Katehumenu, slimnieku eļļas un hrizmas svētīšanas rituāle : Latvijas diecēzēm / 
Romas Pontifikāle. — [Latvija] : Latvijas Bīskapu konference, 2018. — 23, [2] lpp. ; 
30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un latīņu valodā, 
tulkots no latīņu valodas. — Oriģinālizdevums: Typis polyglottis Vaticanis MC-
MLXXI [1971] Pontificale Romanum. — Oriģinālnosaukums: Ordo benedicendi 
oleum catechumenorum et infirmorum et conficiendi chrisma. — ISBN 978-
9934-8803-0-8 (iesiets).
UDK	 272-524-035.8

Kopkataloga Id: 000920073
Linde, Māris. Indija un budisms / Māris Linde. Sanskrita skaidrojošā vārdnīca 
(Cildeno valoda : skaidrojošā pašizziņas vārdnīca), III [3] / Ivars Līdaka. — [Rīga] : 
[Sava grāmata], 2018. — 400 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — (Bibliothe-
ca Lindana / Māris Linde ; XXXIX [39]). — Sanskrita skaidrojošās vārdnīcas 3. 
sējums (resursā: turpinājums 2. sējumam): pikul-žubarum. — Bibliogrāfija: 371.-
392. lpp. — ISBN 978-9934-582-04-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā jūs uzzināsiet daudz ko jaunu par seno un mūsdienu Indiju, tās 
dabu, vēsturi, ļaudīm un viņu čaklo roku radīto. Uzzināt patieso vēstures gaitu, iepazīt Indijas pie-
redzi vienotas valsts veidošanā, saglabājot katras tās sastāvdaļas īpatnības — tāds ir šīs grāmatas 
uzdevums. Jo mums Indijas senākās valodas — sanskrita pamatu saglabāšanā jau ir tūkstošga-
dīga pieredze, un tas ir labi redzams sanskrita un tai radniecisko valodu vārdu skaidrojumos.

UDK	 24+811.211’374.8-022.215=174

Kopkataloga Id: 000921456
Šmits, P. Latviešu mitoloģija / P. Šmits. — Atkārtots izdevums. — [Code, Bauskas 
novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2019. — 173, [2] lpp. ; 21 cm. — 2019. gadā 
atkārtoti izdots 1926. gada papildinātais izdevums. — ISBN 978-9934-8765-0-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  P. Šmits — valodnieks, etnogrāfs, folklorists. Latvijā pazīstams ar saviem dar-
biem par latviešu folkloru un etnogrāfiju. Ieskatu mitoloģijā sniedz tautasdziesmas, hronikas un 
citas senas rakstiskas liecības par senlatviešu ticējumiem un rituāliem, kas saglabāti no 12. un 13. 
gadsimta. Senči dzīvoja saskaņā ar Dabas (Dieva) likumiem. Viņi zināja, ka dabā eksistē ne tikai 
acīm redzamais un rokām taustāmais, bet pastāv augstāki spēki. No visām dievībām visaugstākā 
ir Dievs.

UDK	 257.7-264

Kopkataloga Id: 000921239
Voins, Valdis. Musulmaņu kultūras, reliģijas un tiesību sistēmas izpratne cil-
vēktiesību aizsardzības kontekstā / Dr.iur. Valdis Voins, Dr.iur. Ēriks Treļs, Inese 
Boluža, Evita Lipe ; Valsts policijas koledža. — Rīga : [Valsts policijas koledža], 
2018. — 143 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabula ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 131.-143. lpp. 
un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8812-0-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Musulmaņu sabiedrībā cilvēktiesības bieži tiek uzlūkotas kā Rietumvalstu 
uzspiesta šķietama vērtība, kurai nav pamatojuma islāma tiesībās. Publikācijas mērķis ir no-
skaidrot, vai cilvēktiesību koncepcija ir atbilstoša, piemītoša un īstenojama islāma tiesību sistē-
mas ietvaros, kā arī analizēt iemeslus, kas līdz šim ir lieguši cilvēktiesību koncepcijai būt atbilsto-
šai šajās valstīs, vai radījuši šaubas par cilvēktiesību atbilstību islāma tiesību sistēmai.

UDK	 28-74(082)+28-4(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921710
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920073
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921456
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921239
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000918922
Pamment, James. The Role of Communicators in Countering the Malicious Use 
of Social Media : Countering Malicious Use of Social Media / James Pamment, 
Henrik Agardh-Twetman ; text editor Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis. — 
Riga : NATO StratCom COE, 2018. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-
9934-564-30-7 (brošēts).
UDK	 316.774:004.738.5+316.776

Kopkataloga Id: 000918871
Taylor, Emily. Industry Responses to the Malicious Use of Social Media : Cou-
ntering Malicious Use of Social Media / Emily Taylor, Stacie Walsh, Samanta 
Bradshaw ; text editor Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO 
StratCom COE, 2018. — 15 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-564-30-7 
(brošēts).
UDK	 316.774:004.738.5

32  Politika

Kopkataloga Id: 000921679
Frits, Alekss. Politika iesācējiem / Alekss Frits, Rozija Horeišija un Luja Stove-
la ; ilustrējis Kelans Stovers ; redaktore Zane Seņkova ; no angļu valodas tulkojis 
Āris Jansons. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 127 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 
25 cm. — Rādītāji: 120.-127. lpp. — Oriģinālnosaukums: Politics for Beginners. — 
ISBN 978-9934-0-7846-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Politika ir temats, par ko runā visi un visur: skolas stundās un starpbrīžos, 
darba kolektīvos, sabiedriskajā transportā, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos. Sekošana 
līdzi politikai daudziem šķiet aizraujoša nodarbe, bet citiem, gluži pretēji, tā liekas ļoti garlaicīga. 
Tiem, kurus politika neinteresē, nereti ir ļoti vāja izpratne par to, kas tad īsti ir politika. Dzirdams 
pat viedoklis, ka „politika mani neskar un neietekmē”. Tomēr doma, ka tu vari dzīvot politikas ne-
skarts, ir naiva ilūzija. Franču rakstnieks un politiķis Šarls Montalambērs šo situāciju raksturoja 
ar klasisku izteicienu: „Ja tu nenodarbosies ar politiku, politika vienalga nodarbosies ar tevi!”.

UDK	 32(02.053.2)

324  Vēlēšanas. Plebiscīti. Referendumi. Vēlēšanu kampaņas. 
Vēlēšanu korupcija, nelikumīga rīcība. Vēlēšanu rezultāti

Kopkataloga Id: 000920464
Saeimas vēlēšanas (13 : 2018 : Latvija) 13. Saeimas vēlēšanas 2018. gada 6. ok-
tobrī : vēlēšanu rezultāti / [ievads]: Arnis Cimdars ; Centrālā vēlēšanu komisi-
ja. — Rīga : Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija, 2018. — 198 lpp. : 
tabulas ; 27 cm. — ISBN 978-9984-9739-9-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Reizi četros gados, oktobra pirmajā sestdienā, Latvijā norisinās kārtējās 
parlamenta jeb Saeimas vēlēšanas. Tajās var piedalīties visi balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, kuri 
vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Saeimas vēlēšanas tiek organizētas arī ārvalstīs. 13. 
Saeimas vēlēšanas notika 2018. gada 6. oktobrī. Izdevumā apkopotas ziņas par partijām un to 
kandidātiem, vēlētāju aktivitāti, vēlēšanu norisi un rezultātiem, kā arī sniegti ieteikumi nākotnei. 
Izdevumā ietverts arī Saeimas vēlēšanu likums.

UDK	 324(474.3)(03)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918922
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918871
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921679
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920464
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339  Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās attiecības. 
Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 000919995
Alijevs, Balajars. Influence of Innovation Processes on the Competitiveness of 
the Latvian Shipbuilding Industry : doctoral thesis / Balajars Alijevs ; supervisor 
Dr.sc.ing. J. Kochetkov ; scientific consultant Dr.oec. I. Stecenko ; Baltic Internatio-
nal Academy. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 158 lp. : diagrammas, 
shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 143.-156. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 339.13(043)+656.612.078(043)+629.5:658.14(474.3)(043)+ 
	 +629.5:658.589(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000920003
Alijevs, Balajars. Inovācijas procesu ietekme uz Latvijas kuģu būves nozares 
konkurētspēju : promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr.oec.) 
zinātniskā grāda iegūšanai = Influence of Innovation Processes on the Competi-
tiveness of the Latvian Shipbuilding Industry : summary of the doctoral thesis 
for obtaining the doctoral degree in economics (Dr.oec.) / Balajars Aļijevs ; darba 
zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Jurijs Kočetkovs ; zinātniskā konsultante Dr.oec. 
Inna Stecenko ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Žanna Caurkubule, Dr.oec. Iveta 
Mietule, Ph.D. Marianna Drazhanova ; Baltijas Starptautiskā akadēmija. — Rīga : 
Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2018. — 120 lpp. : diagrammas, shēmas, tabu-
las ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-47-161-7 (brošēts).
UDK	 339.13(043)+656.612.078(043)+629.5:658.14(474.3)(043)+ 
	 +629.5:658.589(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000919037
Beņkovskis, Konstantīns. Eksports un produktivitāte globālajās vērtības ķē-
dēs: Latvijas un Igaunijas datu salīdzinošā analīze / Konstantīns Beņkovskis, Na-
omicu Jaširo (Naomitsu Yashiro), Jāns Maso (Jaan Masso), Oļegs Tkačevs, Prīts 
Vahters (Priit Vahter) ; tulkojumu latviešu valodā sagatavojusi Latvijas Banka. — 
[Rīga] : Latvijas Banka, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (43 lp., PDF) : diagrammas, 
tabulas ; 827,42 KB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 3/2018). — Virstitulā: Latvijas 
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 40.-43. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Ori-
ģinālnosaukums: Exports and Productivity in Global Value Chains: Comparative 
Evidence from Latvia and Estonia. — ISBN 978-9934-578-00-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šajā kopīgajā OECD, Latvijas Bankas un Tartu Universitātes (Igaunija) pētīju-
mā izzināta eksportēšanas sākšanas ietekme uz Latvijas un Igaunijas uzņēmumu produktivitāti, 
nodarbinātību un algām globālo vērtības ķēžu kontekstā. Darbā veikta abu valstu eksportētāju 
raksturojuma salīdzinošā analīze un novērtēta eksportēšanas sākšanas ietekme uz produktivi-
tāti, nodarbinātību un algām, izmantojot tieksmes vērtējuma saskaņošanas pieeju. Darbā pētīts, 
vai šī ietekme uz dažādiem eksporta veidiem atšķiras saistībā ar dalību dažādos globālo vērtības 
ķēžu segmentos, konkrēti, augšposmos vai lejasposmos.

UDK	 339(474.3)+339(474.2)+338.312(474.3)+338.312(474.2)

Kopkataloga Id: 000919027
Beņkovskis, Konstantīns. Exports and Productivity in Global Value Chains: 
Comparative Evidence from Latvia and Estonia / Konstantīns Beņkovskis, Jaan 
Masso, Oļegs Tkačevs, Priit Vahter, Naomitsu Yashiro. — [Rīga] : Latvijas Banka, 
[2018]. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 723,21 KB. — 
(Working Paper / Latvijas Banka ; 3/2018). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosis-
tēma. — Bibliogrāfija: 38.-41. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-578-
01-4 (PDF).
UDK	 339(474.3)+339(474.2)+338.312(474.3)+338.312(474.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919995
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920003
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919037
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919027
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000919919
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.

II [2.] daļa, Valsts un tiesību aktuālās problēmas : Daugavpils Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātes Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krā-
jums = Part II [2nd], Current Problems of State and Law : Proceedings of the 
International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugav-
pils University. — 151 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9984-14-855-7 (brošēts).

UDK	 34(062)+343(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000915641
Latvija. Satversmes tiesa. Pārskats par Satversmes tiesas darbu, 2017 / priekš-
vārda autore Ineta Ziemele ; Latvijas Republikas Satversmes tiesa. — [Rīga] : 
[Latvijas Republikas Satversmes tiesa], [2018]. — 69 lpp. : diagrammas, ilustrāci-
jas, portrets ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 66.-69. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Pārskatus par Satversmes tiesas darbu iecerēts veidot kā grāmatžurnālus, 
kuri ne tikai atspoguļo vienu gadu Satversmes tiesas darbā, bet arī atklāj Satversmes tiesas vei-
kumu visā tās pastāvēšanas laikā.

UDK	 342.565.2(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 000920540
Latvija. Satversmes tiesa. Report on the Work of the Constitutional Court of 
the Republic of Latvia in 2017 / foreword by Ineta Ziemele ; Constitutional Cou-
rt of the Republic of Latvia. — [Rīga] : [Latvijas Republikas Satversmes tiesa], 
[2018]. — 79 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portrets ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 74.-
78. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 342.565.2(474.3)(047)

Kopkataloga Id: 000919847
Rīgas apgabaltiesa. Rīgas apgabaltiesai 100 / [priekšvārds]: Daiga Vilsone ; Rī-
gas apgabaltiesa. — Otrais papildinātais izdevums. — [Rīga] : [Rīgas apgabal-
tiesa], 2018. — 96 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopota Rīgas apgabaltiesas vēsture, sākot no tās dibināšanas līdz 
mūsdienām. Izdevumā izskaidrota Rīgas apgabaltiesas vieta un loma Latvijas tiesu sistēmā, ie-
zīmēta Rīgas apgabaltiesas vēsturiskās ēkas Brīvības ielā 34 vēsture un sniegts ieskats tiesas un 
tiesnešu darbībā mūsdienās.

UDK	 347.9(474.362.2)(091)	

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919919
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915641
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920540
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919847
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351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000921235
Valsts policijas koledža. Starptautiskā zinātniskā konference (5 : 2018 : 
Rīga, Latvija). Valsts iekšējās drošības 100 gadu evolūcija. Attīstība. Dinamika. 
Problemātika : Valsts policijas koledžas V [5.] starptautiskā zinātniskā konferen-
ce, 2018. gada 10.-11. oktobris, Rīga : zinātniski-praktiskais materiālu krājums = 
State internal security: 100 years of evolution. Development. Dynamics. Prob-
lematics : V [5th] State Police College international scientific conference, 10-11 
October, 2018, Riga : scientific-practical collection of materials / redakcijas kolē-
ģija: Inese Boluža, Ērika Krutova, Iveta Salgrāve, Arvils Feierābends ; recenzenti: 
Dr.iur. Vitolds Zahars, Dr.iur. Aleksandrs Matvejevs ; Valsts policijas koledža. — 
Rīga : Valsts policijas koledža, [2018]. — 245 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un krievu 
valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-8717-9-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājumā apkopoti konferences „Valsts iekšējās drošības 100 gadu evo-
lūcija. Attīstība. Dinamika. Problemātika” dalībnieku referāti, kā dažādu rakursu atspoguļojums 
policijas evolūcijā, attīstībā, dinamikā un problemātikā. Valsts iekšējā drošība ir viena no iedzīvo-
tāju pamatvajadzībām, un šādas drošības īstenošana ir valsts primārā funkcija.

UDK	 351.74(062)+343(062)

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

Kopkataloga Id: 000920117
Linde, Māris. Kari, kaujas, karavīri / Māris Linde ; vāks: A. Baumanis. — [Rīga] : 
Sava grāmata, 2018.

V [5. grāmata], Cīņas par gaisu un gaisā. 2. daļa. — 304 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Bibliotheca Lindana / Māris Linde ; XXXXI [41]). — ISBN 978-9934-
552-87-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cilvēces zināšanas un tajās balstītās tehnoloģijas un tehniskās iespējas attīs-
tās aizvien ātrāk. Cik sen cilvēks spēra vēl tikai pirmos soļus ieskrējienā, kas tam ļāva pacelties 
gaisā, taču jau pēc dažiem gadu desmitiem radīja lidmašīnas, kuras spēja aplidot zemeslodi. Šajā 
grāmatā mēs izsekosim lidmašīnu būvei, kas nu jau labu laiku pāraugusi sacensībā arī par kos-
mosa apgūšanu.

UDK	 355.354(091)

Kopkataloga Id: 000920124
Linde, Māris. Kari, kaujas, karavīri / Māris Linde. — [Rīga] : [Sava grāmata], 2018.

VI [6. grāmata], Šķēps un vairogs. — 298 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm. — 
(Bibliotheca Lindana / Māris Linde ; XXXXII [42]). — Ietver bibliogrāfiju. — 
ISBN 978-9934-582-07-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jau kopš neatminamiem laikiem cilvēki ir karojuši. Karu iemesli ir bijuši 
visdažādākie — taču visiem tiem ir kopīga iezīme — tie ir veikti ar ieročiem rokās. Sākumā ar 
visvienkāršākajiem, lai, laikam ejot, tie pārtaptu aizvien postošākos un mūsdienās jau spētu iznī-
cināt pašu cilvēku uz visas Mātes Zemes.

UDK	 355/359(091)+623(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921235
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920117
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920124
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378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000921816
RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte : gadagrāmata / redakci-
jas kolēģija: Ēriks Geriņš, Aldis Balodis, Dace Šneidere, Aleksandrs Urbahs, Jurijs 
Dehtjars, Jānis Vība, Mareks Mezītis, Juris Kreicbergs, Sigurds Jaundālders, Va-
dims Oļhovojs ; literārā redaktore Rūta Lapsa ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 95 lpp. : ilustrācijas, 
portreti, shēmas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-22-223-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fa-
kultātes (MTAF) gadagrāmatā atspoguļota fakultātes vēsture, sniegtas ziņas par fakultātes struk-
tūru, personālu un apkopota informācija par fakultātes sastāvā esošajiem institūtiem, kas saga-
tavo inženiertehniskos speciālistus mehānikas, mašīnbūves, inženiertehnikas dizaina, mašīnu un 
aparātu būvniecības, mehatronikas, automobiļu, dzelzceļa, aviācijas transporta, kā arī transporta 
sistēmu inženierijas, medicīnas inženierijas un fizikas, siltumenerģētikas un siltumtehnikas, na-
noinženierijas un ražošanas tehnoloģijas jomās.

UDK	 378.6:62(474.362.2)(058)

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

Kopkataloga Id: 000921808
Dienvidkurzemes adītās jakas = South Kurzeme Knitted Jackets / sastādītāja 
Linda Rubena ; teksts: Inita Heinola ; tulkojums angļu valodā: Rita Kursīte ; foto-
grāfs Ingus Bajārs ; dizains: Laura Lūse ; tehniskie zīmējumi: Gunta Zommere ; 
redaktore Elita Priedīte. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2018. — 
47, [1] lpp. : faksimils, ilustrācijas, karte, tehniskie zīmējumi ; 27 cm. — Grāmata 
sagatavota sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-528-31-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Dienvidkurzemes adītās jakas” apkopota pamatinformācija par ja-
kām Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā, izveidoti nelieli jaku apraksti un jaku rotājumu 
zīmējumi, kā arī sniegtas pamatzināšanas jaku tehniskajā adīšanā. Skaisti. Silti. Tautiski. Vismaz 
ar trim apzīmētājiem var raksturot Dienvidkurzemes adīto jaku krāsaino rotājumu vēsturiski 
estētisko un apģērba gluži praktisko nozīmi. Izdevumā apkopotā informācija varētu kļūt par ie-
dvesmas avotu savas individuālās jakas adīšanā.

UDK	 391(474.32)+646.26(474.32)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921816
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921808
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

53  Fizika

Kopkataloga Id: 000920022
Applied Physics / Peteris Apse-Apsitis, Nikolay Fedosenko, Julia Fedotova, Julia 
Kasiuk, Dmitry Kovalenko, Ojars Krumins, Nadezhda Kunicina, Andrei Lavysh, 
Alexander Maskevich, Sergei Maskevich, Alexander Mazanik, Joan Peuteman, 
Leonids Ribickis, Alexander Rogachev, Natalia Strekal, Vitali Stsiapura, Iosif 
Sveklo, Anatolijs Zabasta, Anastasija Zhiravecka ; editor Joan Peuteman. — Riga : 
[RTU Izdevniecība], 2018. — 1 tiešsaistes resurss (392 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 11,17 MB. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 
978-9934-22-153-8 (PDF).
UDK	 53.06/.08(075.8)+537.08(075.8)

Kopkataloga Id: 000920028
Master Thesis Guidelines in Applied Physics / Stella Hadjistassou, Elias Kyria-
kides, Nikolai Gorbachuk, Nikolai Poklonski, Alexander Fedotov, Anik Janssens, 
Anatolijs Zabasta, Nadezhda Kunicina, Alina Galkina, Leonids Ribickis, Renars 
Reklaitis, Ivars Rankis, Aigars Vitols, Ina Gudele, Mikelis Ragainis ; editors: 
Stella Hadjistassou and Elias Kyriakides. — Riga : [RTU Izdevniecība], 2018. — 
1 tiešsaistes resurss (187 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
2,90 MB. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-22-101-9 (PDF).
UDK	 53.06/.08(476)(075.8)

Kopkataloga Id: 000919863
Photonics / Alexei Tolstik, Igor Agishev, Dmitry Gorbach, Viktor Myshkovets, 
Aliaksandr Maksimenka, Georgy Baevich, Alena Melnikova, Sergei Khakhomov, 
Alexander Lyalikov, Alexander Fedotov, Joan Peuteman, Mikhail Tivanov, Natalia 
Strekal, Gennady Vasilyuk, Igor Semchenko ; editor Alexei Tolstik. — Riga : [RTU 
Izdevniecība], 2019. — 1 tiešsaistes resurss (536 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 11,74 MB. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-22-225-2 
(PDF).
UDK	 535.14:621.37(075.8)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000920579
Leitis, Zigmārs. Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintē-
zē : promocijas darba kopsavilkums = New Methods for Synthesis of Chiral 
4-Aryl-6-Methyl-3,4-Dihydrocoumarines : summary of the doctoral thesis / Zig-
mārs Leitis ; zinātniskais vadītājs Dr.chem. Viesturs Lūsis ; oficiālie recenzenti: 
Dr.chem. Māris Turks, Dr.chem. Māra Plotniece, Dr.chem. Vilnis Liepiņš ; Rīgas 
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2019. — 42 lpp. : tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elek-
troniskā izdevuma ISBN 9789934222191. — Teksts paralēli latviešu un angļu va-
lodā. — ISBN 978-9934-22-218-4 (brošēts).
UDK	 547.587.5.057(043)+544.433.21(043)

Kopkataloga Id: 000920770
Leitis, Zigmārs. Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē : 
promocijas darbs / Zigmārs Leitis ; zinātniskais vadītājs Dr.chem. Vitālijs Lūsis ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 135 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. — Biblio-
grāfija: 126.-135. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 547.587.5.057(043)+544.433.21(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920022
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920028
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919863
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920579
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920770
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000920557
Lejnieks, Aivars. Saules karalis jeb stāsts par D vitamīnu : ieteikumi internis-
tiem / Aivars Lejnieks, Zane Lucāne ; literārais redaktors Jānis Loja. — [Rīga] : 
Medicīnas apgāds, [2019]. — 45, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Pirmā 
vāka noformējumā izmantota Hyacinthe Rigaud glezna „Luijs XIV” (1701). — Bib-
liogrāfija: 42.-[46.] lpp. — ISBN 978-9934-573-10-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pagājušā gadsimta pirmajā pusē tika atklāta D vitamīna nozīme kaulu veselī-
bas uzturēšanā. D vitamīns ir drošs līdzeklis veselības uzlabošanai ar daudziem pozitīviem efek-
tiem cilvēka organismā. Optimāls D vitamīna līmenis saistīts ar mazāku slimību risku daudzām 
mūsdienās izplatītām slimībām, tas nepieciešams arī normālai imūnsistēmas darbībai.

UDK	 612.392.015.6+615.35

Kopkataloga Id: 000920218
Meija, Laila. Uzturs pacientiem ar audzēju terapijas laikā / autores: Laila Meija, 
Daiga Šantare, Evija Kreislere ; konsultants Andis Brēmanis ; dizains: Ilze Slišā-
ne ; Latvijas Diētas ārstu asociācija. — Rīga : Roche Latvija, 2018. — 72 lpp. : ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 55.-56. lpp. un uz 3. vāka. — ISBN 978-
9934-19-732-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pareizs uzturs ieņem ļoti svarīgu lomu veselības un labas pašsajūtas nodro-
šināšanai. Tam jāsatur olbaltumvielas, taukus, ogļhidrātus un jābūt daudzveidīgam. Ja cilvēks ir 
slims, vai viņam būtu jāmaina savi paradumi un jāievēro diēta? Onkoloģiskas saslimšanas gadī-
jumā īpaša uzmanība ir jāpievērš slimnieka uzturam. Tam jābūt sabalansētam. Uzturā jāietver 
dabīgi produkti un vitamīni. Grāmatā tiek detalizēti iztirzāti veselīga uztura aspekti un sniegtas 
profesionālas rekomendācijas.

UDK	 613.2+616-006.6

62  Inženierija. Tehnoloģija vispār

Kopkataloga Id: 000922262
Engineering Sciences: Development Prospects in Countries of Europe at the Be-
ginning of the Third Millennium : collective monograph / responsible for release 
Malgorzata Korecka ; Economics College in Stalowa Wola. — Rīga ; Stalowa Wola, 
Poland : Baltija Publishing, 2018. — iv, 453 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un ukraiņu 
valodā. — ISBN 978-9934-571-63-3 (brošēts).
UDK	 62(082)

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

Kopkataloga Id: 000919857
Functional Nanomaterials : (electronic book) / editor Alexander Fedotov (BSU, 
Belarus). — Riga : [RTU Izdevniecība], 2019. — 1 tiešsaistes resurss (334 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 12,58 MB. — Bibliogrāfija no-
daļu beigās. — ISBN 978-9934-22-224-5 (PDF).
UDK	 620.22-022.532(075.8)+620.3(075.8)+539.2-022.532(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920557
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920218
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922262
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919857
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624  Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā

Kopkataloga Id: 000920447
Ozola, Lilita. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana / Lilita Ozola. — 3. 
izdevums, koriģēts, papildināts. — Jelgava : [Lilita Ozola], 2018. — 380 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 324.-325. lpp. — ISBN 978-
9934-19-739-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apskatīti koksnes materiālu un būvproduktu veidi, būvelementu 
darbība statiskā slogojumā, robežstāvokļu metodes pamatprincipi, slodžu noteikšanas metodo-
loģija, koka pārseguma konstrukciju risinājumi un atbilstošie aprēķina modeļi, būvelementu un 
konstrukciju stiprības, stabilitātes un stinguma nosacījumi, savienotājlīdzekļu veidi, to nestspē-
jas noteikšana, savienojumu konstruēšana un darbības prognoze ilgstošā slogojumā. Robežstā-
vokļu metodes pielietojums ir demonstrēts vairākos konstrukciju elementu un mezglu aprēķina 
piemēros.

UDK	 624.011.1.04

625  Sauszemes transporta civilās inženierbūves. Dzelzceļa 
mašīnbūve. Automaģistrāļu inženierbūves

Kopkataloga Id: 000920534
Sviķis, Hamilkārs. Latvijas autoceļi : 1990-2019 / Hamilkārs Sviķis, Vilnis 
Andrejsons ; redaktores: Inese Hildebrante, Indra Dziedātāja ; atbildīgais par iz-
devumu Hamilkārs Sviķis ; tulkojums angļu valodā: Mārtiņš Dambergs ; māksli-
nieks Rihards Delvers ; Latvijas Valsts ceļi. — [Rīga] : Latvijas Valsts ceļi, 2018. — 
415, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, shēmas, tabulas ; 
25 cm. — (Latvijas ceļu nozarei 100 ; Trešā grāmata). — Bibliogrāfija: 413. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-8807-0-4 
(iesiets) (3. grāmata).

A n o t ā c i j a :  Sērijas „Latvijas ceļu nozarei 100” trešā grāmata „Latvijas autoceļi 1990-2019” 
atspoguļo mūsu valsts ceļu nozares attīstības vēsturi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. 
gadā, ar nelielu atkāpi par ceļu un ceļiniekiem Atmodas laikā. Grāmata stāsta ne tikai par ceļiem 
un tiltiem, par dabu, veiksmēm un problēmām, tā iepazīstina arī ar cilvēkiem. Grāmata ir vēstu-
risko faktu, notikumu un atmiņu apkopojums, to veidojušas izcilas personības, kuras spējušas 
ceļiniekus iedvesmot savstarpējai sapratnei un komunikācijai.

UDK	 625.7/.8(474.3)(091)

630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000920354
Hānbergs, Ēriks. Bērzs : „Latvijas finiera” Bērzu programma / Ēriks Hānbergs ; 
konsultants un līdzdarbinieks Agris Meilerts ; mākslinieks Gunārs Vīķelis ; atbil-
dīgā redaktore Liene Soboļeva ; portreti, gleznas: Andrejs Ģērmanis. — Rīga : Ju-
mava, [2018]. — 215, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Dzejas autori: Daina 
Avotiņa, Marta Bārbale, Leons Briedis, Lija Brīdaka, Valija Brutāne, Māra Cielēna, 
Skaidrīte Kaldupe, Velga Krile, Aleksandrs Pelēcis, Jānis Peters, Jānis Rokpelnis, 
Bruno Saulītis, Arvīds Skalbe, Laimonis Vāczemnieks, Kārlis Vērdiņš, Māra Zālīte, 
Imants Ziedonis. — ISBN 978-9934-20-286-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Upes plūdumu uz jūru vairo mazo strautiņu straumes. Kalnu varenība balstās 
smilšu graudiņu miriādēs. Meža šalkoņas simfoniju veido neskaitāmu lapu čuksti. Salīdzināt var 
bezgalīgi — katrs lielums vienmēr būs mazāku daļu summa. Arī „Bērzu programma” ir kopī-
gi veidots veselums, par kuru vienlīdz liels paldies pienākas ikvienam tās dalībniekam. Spilgts 
meža nozares sadarbības apliecinājums, kur „Latvijas finierim” ir bijis tas gods būt dažādu jomu 
speciālistu kopā pulcinātājam. Liels paldies sabiedrībai par mūsu kopīgās ierosmes uzklausīšanu 
un noticēšanu bērzam kā mērķtiecīgi audzējamai un saimnieciski nozīmīgai koku sugai Latvijas 
mežsaimniecībā.

UDK	 630*2:582.632.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920447
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920534
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920354
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633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000919207
Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā / redaktore Ilze Skudra ; literārā redak-
tore Dace Millere ; dizains: Dzintars Melnis un Sandra Ruicēna. — [Ozolnieki] : 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2018].

2018. — 77, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Autori: Dai-
nis Arbidāns, Oskars Balodis, Indra Eihvalde, Antra Gražule, Ilmārs Gruduls, 
Daina Jonkus, Daina Kairiša, Laura Kirsanova, Inese Māla, Santa Pāvila, Anita 
Siliņa, Ilze Skudra, Brigita Skujiņa. — Bibliogrāfija rakstu beigās.

A n o t ā c i j a :  Izdevumā apkopoti izmēģinājumu rezultāti piena lopkopībā, gaļas liellopu 
audzēšanā un aitkopībā. Lasītājiem būs iespēja uzzināt par kūtsmēslu lietošanas efektivitāti lau-
kaugu sējumos, izmantojot inovatīvu tehnoloģiju Latvijā — kūtsmēslu skābināšanu. Augkopībā 
tika salīdzinātas atšķirīgas sējas tehnoloģijas rapša sējumā, kā arī novērtēta dažādu kaļķojamo 
materiālu lietošanas efektivitāte ziemas kviešos. Brošūrā sniegts arī katra izmēģinājuma ekono-
miskais novērtējums.

UDK	 633/635(474.3)(082)+636(474.3)(082)

662  Sprāgstvielas. Kurināmais

Kopkataloga Id: 000920582
Lazdoviča, Kristīne. Graudkopības atlikumu vidēji ātrā pirolīze : promocijas 
darba kopsavilkums = The Intermediate Pyrolysis of Grain Residue : summary of 
the doctoral thesis / Kristīne Lazdoviča ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.chem. Val-
dis Kampars ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Aivars Žūriņš, Dr.habil.chem. Gaļina 
Dobele, Dr.phys. Jānis Kalnačs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un 
lietišķās ķīmijas fakultāte. Lietišķās ķīmijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2019. — 66 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 64.-66. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-220-7 (brošēts).
UDK	 662.63.092(043)

Kopkataloga Id: 000920774
Lazdoviča, Kristīne. Graudkopības atlikumu vidēji ātrā pirolīze : promocijas 
darbs / Kristīne Lazdoviča ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.chem. Valdis Kampars ; 
oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Aivars Žūriņš, Dr.habil.chem. Gaļina Dobele, Dr.phys. 
Jānis Kalnačs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 
fakultāte. Lietišķās ķīmijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 165 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 145.-163. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 662.63.092(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919207
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920582
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920774
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68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi

Kopkataloga Id: 000920403
Дубска, Жанна. Тайны рижанки : путеводитель по Риге и Юрмале от гуру 
стиля Жанны Дубской / художественное оформление: Анда Клявиня ; ри-
сунки: Инга Бриеде ; составление: Алла Оболевича ; ответственный ре-
дактор Лиене Соболева ; фото: Айга Рамане, Александра Бубнова, Татьяна 
Власова, Наталья Березина, Алексей Белокопытов, Олег Зернов, Лена Не-
женцева, Андрей Никифоров, Андрис Тоне, Хенрийс Лакис, Лиене Петерсо-
не, Валтс Клейнс, Ансис Старкс, Артурс Кондратс. — Рига : Jumava, [2018]. — 
223 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-310-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Žanna Dubska ir ne tikai pazīstama imidža dizainere, bet arī zinātņu dok-
tore, šovbiznesa zvaigžņu, politiķu un sabiedrībā pazīstamu personu stila konsultante, foto un 
video reklāmu stiliste. Šo grāmatu veido vairākas atsevišķas nodaļas, kurās aplūkoti jautājumi 
no sieviešu ikdienas dzīves, piemēram — „Kā rīdziniece iepērkas?”, „Kā rīdziniece veido savu 
garderobi?”, „Apģērba etiķete ofisā”, „Aksesuāri visiem dzīves gadījumiem”, „Visvarenā veļa” un 
citi. Grāmatu papildina atbilstošs vizuālais materiāls, kā arī praktiski padomi, piemēram, kur ie-
gādāties Latvijā darinātas rotaslietas, aksesuārus un citas ikdienā nepieciešamās lietas.

UDK	 687.12.01(474.362.2)+159.923.5-055.2(474.362.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920403
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000918602
Izstāde „Valda Podkalne. Ideju kolekcijas” (2018 : Rīga, Latvija). BLOG.KS : 
katalogs : izstāde „Valda Podkalne. Ideju kolekcijas” Rīgas Porcelāna muzejā no 
2018. gada 14. decembra līdz 20019. gada 30. janvārim / kuratore Ieva Nagliņa ; 
teksts: Helmuts Caune, Daiga Rudzāte, Ieva Lejasmeijere ; dizains: Kirils Kira-
sirovs ; foto: Valts Kleins, Valda Podkalne, Anatolijs Pjatkins ; literārā redakcija: 
Ieva Lejasmeijere ; tulkojums angļu valodā: Filips Jānis Birzulis, Ieva Maurāne. — 
Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs, 
2018. — 91, [2] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Ziņas par māksliniekiem: [78.]-83. 
un 91.-[93.] lpp. — Mākslinieki: Evita Vasiļjeva, Jānis Krauklis, Valda Podkalne, 
Ieva Kraule-Kūna, Katrīna Neiburga, Haralds Jegodzienskis, Andrejs Lavrinovičs, 
Ojārs Pētersons, Beate Poikāne, Evelīna Vida, Lote Vilma Vītiņa, Maija Kurševa, 
Krišs Salmanis, Anete Melece, Kaspars Groševs, Katrīna Čemme, Amanda Zieme-
le, apvienība „GolfClayderman”. — Krūzītes, kas pirmo reizi tika eksponētas 1993. 
gadā galerijā „Bastejs” izstādē „Kolekcionāriem”, apgleznojuši: Inese Brants, Ro-
mis Bēms, Anatolijs Borodkins, Andris Breže, Indulis Gailāns, Helēna Heinrihso-
ne, Ivars Heinrihsons, Pēteris Martinsons, Sarmīte Māliņa, Anita Meldere, Andra 
Neiburga, Juris Putrāms, Maruta Raude, Māris Subačs, Ingrīda Zābere un Vilnis 
Zābers. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-566-12-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Valda Podkalne ar 25 gadu laika distanci uzrunājusi māksliniekus — savus 
līdzgaitniekus — strādāt ar viņas radītu formu. 1993. gadā tā bija krūzīte un apakštasīte, kuras 
dizains arī šodien nav zaudējis savu aktualitāti. Savukārt, gatavojoties izstādei Rīgas Porcelāna 
muzejā 2018. gadā, Valda Podkalne radīja abstraktāku formu — porcelāna bloku. Tos apgleznoju-
ši vai kā citādi radoši izmantojuši daudzi citi, pašas autores izraudzīti un uzaicināti mākslinieki.

UDK	 7.038(474.3)(083.824)+738.1(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000919673
Starptautiska laikmetīgās un modernās mākslas izstāde ART RIGA FAIR 
(2018 : Rīga, Latvija). Art Riga Fair 2018 : international contemporary and mo-
dern art exibition = Starptautiska laikmetīgās un modernās mākslas izstāde, 
November 27-December 2, Riga / Happy Art Museum. — [Rīga] : Happy Art Mu-
seum, [2018]. — 72, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Mākslinieki: Anna Abidina, 
Ilze Avotiņa, Boriss Bērziņš, Zigmunds Bielis, Sergey Bolshakov, Andrejs Bovto-
vičs, Jelena Dashunina-Naidjonok, Aleksandrs Dembo, Juris Dimiters, Alla Dze-
valtovska, Aleksey Grishkovec, Svetlana Grishkovec-Kiisky, Edvards Grūbe, Ma-
reks Gureckis, Ingrīda Irbe, Agija Jansone, Vitālijs Jermolajevs, Elena Kaftailova, 
Ingvilda Knavina, Ivans Koršunovs, Polina Košele, Vadims Kovalevs, Anastasija 
Kuznetsova-Ruf, Igors Leontjevs, Valter Liepinsh, Elena Lukina, Elmar Magerram, 
Aleksandrs Makarenko, Sergey Marinaki, Svetlana Miroshnichenko, Jānis Andris 
Osis, Aleksandrs Oskins, Rūdolfs Pinnis, Irina Plohiha, Paulis Postažs, Rita Pran-
ča, Leonīds Purigins, Oļegs Putilins, Rahmet Redzepov, Iveta Rozenblūma, Mod-
ris Rozenblūms, Natālija Savicka, Herberts Siliņš, Igors Smirnovs, Stelna, Niklāvs 
Strunke, Irina Sukhorukova, Aigars Tavkins, Dags Vidulejs. — Teksts angļu un 
latviešu valodā. — ISBN 978-9934-19-727-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Starptautiskais projekts, kas sākās 2014. gadā, Rīgai valdot Eiropas kultūras 
galvaspilsētas tronī, jau 5. reizi Latvijā pulcē māksliniekus no vairāk nekā desmit pasaules val-
stīm. Atšķirībā no citām izstādēm, šai nav konkrēta temata, un māksliniekus izraugās galerijas 
vai to apvienības, tāpēc ik reizi mākslas kaleidoskops Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā ir ne-
prognozējams.

UDK	 7.038(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000918602
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919673


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 3, 1.–15. februāris

18

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000920066
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā = Restored Cultural Monuments in Lat-
via / dizains: Sandra Betkere ; vāka foto: Iveta Berga-Muižniece ; ievads: Juris 
Dambis ; Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu doku-
mentācijas centrs. — [Rīga] : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, [2018].

2017. — 62, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27×14 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-8630-8-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Katrs gads Latvijā dod jaunus restaurācijas sasniegumus. Šajā izdevumā at-
spoguļotais nav viss restaurācijā paveiktais, bet nozīmīgi akcenti nozares attīstībā. Kultūras man-
tojuma aizsardzība un restaurācija ir mērķtiecīga, pacietīga un ar iedvesmu piepildīta nozare, kas 
gadsimtos radītām vērtībām dod jaunu mūžu, orientierus vērtību sistēmā un palīdz sabiedrībai 
būt vērīgākai.

UDK	 7.025.4(474.3)(083.82)+72.025.4(474.3)(058)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 000921347
Sordē, Bernārs. Homo-Natura alteritas : filozofija un māksla 2015-2018 / Ber-
nārs Sordē ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Našeniece ; Jura Kalniņa fotog-
rāfijas ; tulkojuma latviešu valodā redaktore Astra Feldmane ; Ilmāra Latkovska 
eseju franču valodā tulkojis Aivars Vaivods ; Zigmunda Lapsas dizains. — Rīga : 
Mansards, [2019]. — 159, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 
25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un franču 
valodā, tulkots no franču valodas. — Oriģinālnosaukums: Homo-Natura alteritas: 
philosophie et art 2015-2018. — ISBN 978-9934-12-217-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  B. Sordē ir kibernētiķis, nākotnes pētnieks, pasniedzējs un mākslinieks. B. 
Sordē grāmatā runā par nākotnes sabiedrību. Pakļautam letālas mutācijas riskam, cilvēkam stei-
dzami jāīsteno jauna atšķirīga dzīves forma. Ar savu jauno cilvēka redzējumu autors aicina laika-
biedrus cienīt otru cilvēku un ņemt vērā viņa viedokli, līdztiesības, solidaritātes un vienlīdzības 
vērtības, kuras papildina cerības un atbildīgas rīcības, dalīšanās ar otru, deprivatizācijas, prāta 
atvērtības migrācijām centienus. Varbūt tieši tā mēs nonāksim līdz kopā dzīvošanas revolūcijai, 
kas garantētu patiesu mieru?

UDK	 75.038(44)+141.7+316.421

Kopkataloga Id: 000921811
Ziemele, Inese. Inese Ziemele : mākslinieces ceļš = the Artist’s Path / Inese Zie-
mele ; dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule ; redaktors Edvarda Šmite ; fotogrāfi: 
Alberts Ziemelis, Ojārs Martinsons ; tulkotājs Jānis Frišvalds ; teksta autore Irēna 
Bužinska. — [Jūrmala] : [Focus Group], 2019. — 245, [5] lpp. : ilustrācijas, portre-
ti ; 28 cm. — Ziņas par mākslinieci: 234.-238. lpp. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-
19-129-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gleznotāja Inese Ziemele pieder latviešu gleznotāju vecākajai paaudzei, viņa 
mākslai ir veltījusi vairāk nekā piecdesmit dzīves gadus. Tomēr tikai tagad māksliniece savu ra-
došo gājumu apkopojusi tik apjomīgā izdevumā, kurš dod iespēju izsekot viņas mākslinieciskā 
rokraksta attīstībai un novērtēt tā savdabību gan noteikta laika periodā, gan plašākā vēsturiskā 
griezumā. Nozīmīga viņas daiļrades daļa ir abstraktas kompozīcijas. Labākais no gleznotājas daiļ-
rades apkopots šajā izdevumā.

UDK	 75.071.1(474.3)(084.1)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920066
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921347
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921811
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76  Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Kopkataloga Id: 000919674
Izstāde „Igaunijas simtgade Latvijā” (2018 : Daugavpils, Latvija). Igaunijas 
simtgade Latvijā : izstādes katalogs = Eesti 100 Lätimaal : näituse kataloog = Esto-
nia 100 in Latvia : the exhibition catalog / izstādes kuratore, fotogrāfe un dizaina 
autore Inga Heamägi ; teksts: Vappu Thurlow, Lilli-Krōōt Repnau, Inga Heamägi ; 
tulkojums angļu valodā: Inga Gedžūne, Vappu Thurlow. — Daugavpils : Daugav-
pils Marka Rotko mākslas centrs, 2018. — 78 lpp. : ilustrācijas ; 20×20 cm. — Iz-
stāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, 17.11.2018.-13.01.2019. — Teksts 
paralēli latviešu, igauņu un angļu valodā ; tulkots no igauņu valodas. — ISBN 
978-9934-535-77-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Igaunijas Grafiķu asociācijas izstāde laikmetīgajā Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrā ir veltījums valsts simtgadei. Ar šo izstādi tiek pārbaudīta patiesā interese par 
grafiku Igaunijas mākslas pasaulē. Laimīgā kārtā interese par grafikas prasmēm pasaulē kopumā 
sāk atjaunoties. Veidojas jauna paaudze, kas ar lielu aizrautību atklāj un pēta dažādas tehnikas. 
Ik dienu dzimst jaunas tehnikas, dodot visiem iespēju uzzināt ko jaunu par šo mākslas mediju.

UDK	 76(474.2)(083.824)

791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 000920452
Grūbe, Antra. Kino un dzīve Talsos : (1902-1939) / Antra Grūbe ; ilustrācijas zī-
mējusi Ilga Lēmane. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2018. — 399 lpp. : fak-
simili, ilustrācijas, portreti ; 21×30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
personu rādītājs: 396.-399. lpp. — ISBN 978-9934-513-32-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sabiedrības vērtēšanai tiek nodots Antras Grūbes pētījums par Talsu kinote-
ātru vēsturisko attīstību. Protams, tas būtu nepilnīgs, saliekot kopā demonstrēto filmu, īpašnieku 
biogrāfiju un kino vajadzībām uzcelto ēku uzskaitījumu. Tādēļ šajā grāmatā atradīsiet arī infor-
māciju par saistītiem normatīvajiem aktiem, par politisko situāciju, par dažādu viedokļu cīņu 
pilsētā un to, kā tā ietekmēja sadzīves norises. Vizuālais noformējums ir cieši saistīts ar saturu un 
domāts precīzākai rakstītā uztveršanai.

UDK	 791.65(474.324)(091)+725.824.4(474.3)(091)+908(474.324)(091)

Kopkataloga Id: 000894125
National Film Centre of Latvia. Films from Latvia / National Film Centre of Lat-
via. — [Riga] : National Film Centre of Latvia, [2018].

2018/2020. — 112 lpp. : ilustrācijas ; 15×21 cm. — Rādītāji: 106.-112. lpp. 
UDK	 791.2(474.3)(083.82)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000920571
Ar sportu sirdī / par izdevumu atbild D. Znatnajs, I. Brikmane ; foto: G. Ber-
nhards ; Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība. — Rīga : Latvijas Sporta 
veterānu-senioru savienība, [2018]. — 120 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
27 cm. — ISBN 978-9934-8738-3-6 (iesiets) (precizēts).

A n o t ā c i j a :  Atceroties Latvijas simts gados paveikto, Latvijas Sporta veterānu senioru 
savienība 2018. gadā sarīkoja Latvijas simtgades sporta spēles, kas izvērtās par skaistiem tautas 
sporta svētkiem, vienojot jaunos un seniorus, dažādu tautību sportistus no pašvaldībām un viesu 
valstīm, pulcinot pasaules latviešus no mītnes zemēm uz Latviju Dzimtenes 100-gades jubilejā. 
Lai simtgadē veikto saglabātu nākošajām paaudzēm, Latvijas Sporta veterānu senioru savienība 
izdod šo grāmatu.

UDK	 796:061-053.9(474.3)+796.07-053.9(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919674
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920452
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894125
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920571
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Kopkataloga Id: 000920167
Staģis, Andris. Latvijas vieglatlētikas vēsture : 1992-2018 / Andris Staģis ; māk-
slinieks Edgars Švanks ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore 
Keta Īve ; ievads: Egīls Jurisons. — Rīga : Jumava, [2018]. — 533, [2] lpp., 56 ne-
numurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-262-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Andra Stuģa „Latvijas vieglatlētikas vēsture” ir fundamentāls darbs, kas ļauj 
gan izzināt, gan saprast, kā šajā sporta veidā ar tā daudzajām sporta disciplīnām klājies laika 
gaitā. Šajā sējumā atspoguļots laika periods, sākot no neatkarības atjaunošanas, līdz valsts simt-
gadei. Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no sportistu personiskajiem arhīviem un Latvijas Vieglat-
lētikas savienības foto arhīva fondiem.

UDK	 796.42(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920167
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000920070
Līdaka, Ivars. Cildeno valoda. Sanskrita skaidrojošā vārdnīca / Ivars Līdaka. — 
[Rīga] : [Sava grāmata], [2018].

III [3]. — 446 lpp. ; 21 cm. — Sanskrita skaidrojošās vārdnīcas 3. sējums 
(resursā: 2. sējuma turpinājums): pradžā-žubarum. — Bibliogrāfija: 403.-
446. lpp. — ISBN 978-9934-582-06-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lasītāja priekšā ir sanskrita pētnieka desmit gadu neatlaidīga sirdsdarba 
iznākums. Lai arī darbs nepiesakās uz akadēmiskuma godu, autors izmantojis vien citu zinātā-
ju gudrības, lielākoties no vēdu un latviešu kultūras dzīlēm, beigās sniedzot tiešām apjomīgu 
izmantoto avotu sarakstu. Sākuma ierosmi ir snieguši tādu aizrautīgu zinātnieku kā, piemēram, 
Viktora Ivbuļa, Rudītes Raudupes, Janīnas Kursītes, Jāņa Radvila Paliepas, Marijas Gimbūtienes 
darbi, nerunājot nemaz par indiešu dižgariem. Enciklopēdiskā vārdnīca satur ļoti vērtīgus dzī-
vesziņas un viedības dārgumus.

UDK	 811.211’374.8-022.215=174

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000921718
Līdaka, Jolanta. Kur pazūd garumzīmes? : praktiski materiāli patskaņu jaukša-
nas novēršanai / Jolanta Līdaka ; recenzente Dr.paed. Sarmīte Tūbele ; zīmējumi: 
Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2019].

2. grāmata. — 85 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — ISBN 978-9984-46-
393-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopoti vingrinājumi, kas palīdz novērst īso un garo patskaņu 
jaukšanu. Tā ir problēma, ar ko saskaras daudzi bērni. Pirmajā grāmatā bija sniegts teorētisks 
ieskats šajā problēmā un metodiski ieteikumi, kā arī vingrinājumi darbam ar burtiem un zilbēm. 
Otrajā grāmatā atrodami vingrinājumi ar vārdiem un teikumiem. Ievadā sniegtas arī radošas me-
todiskas idejas. Autore ir vairāku vingrinājumu krājumu autore ar plašu praktiskā darba piere-
dzi. Viņas izdevumus recenzējuši un augstu novērtējuši labākie Latvijas speciālisti logopēdijā un 
speciālajā pedagoģijā.

UDK	 811.174’352(076)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000920239
Hantere, Ērina. Bīstamā taka / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 365 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Klanu kaķi / Ērina Hantere ; V [5]). — Oriģinālnosaukums: 
Warrior Cats. Dangerous Path. — ISBN 978-9934-0-7690-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ērinu Hanteri iedvesmo mīlestība pret kaķiem un aizraušanās ar savvaļas 
dabu. Ēnas klans ir izvēlējies Tīģernagu par savu jauno vadoni, un Ugunssirds baidās, ka tumša-
jam runcim nu būs vairāk iespēju kaitēt Pērkona klanam. Turklāt mežā ir iemājojis kāds ļauns, 
neizprotams spēks, kas apdraud ikkatra kaķa dzīvību, un Pērkona klana mīļotā barvede Zvaig-
žņuzilgme ir uzgriezusi muguru karotāju senčiem. Ugunssirds te neko nespēj līdzēt, taču — ja nu 
viņai ir taisnība? Ja nu tiešām Pērkona klans ir atstāts likteņa varā?

UDK	 821.111-93-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920070
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921718
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920239
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Kopkataloga Id: 000922493
Smeila, Hollija. Viss, kas mirdz / Hollija Smeila ; no angļu valodas tulkojusi Daina 
Ozoliņa ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 414, [1] lpp. ; 
21 cm. — (Geek Girl / Hollija Smeila ; [4]). — Oriģinālnosaukums: All That Glit-
ters. — ISBN 978-9934-0-7617-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Angļu rakstnieces Hollijas Smeilas romānu seriāla ceturtajā grāmatā galve-
najai varonei Harietai Mennersai, kā vienmēr, nākas risināt neatliekamas problēmas, kuras galve-
nokārt izraisa attiecības ar vienaudžiem. Tas ir stāsts par meiteni, kura nemitīgi un reizumis pat 
izmisīgi pūlas noskaidrot, kāda ir patiesībā un kāpēc viņa tāda ir, arī šoreiz neatstās vienaldzīgu 
nevienu — nedz tos, kam ir līdzīgas problēmas, nedz tos, kuri sen jau no tām ir izauguši!

UDK	 821.111-93-3

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000920221
Kronins, Džastins. Spoguļu pilsēta / Džastins Kronins ; no angļu valodas tulko-
jusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
702, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — „Spoguļu pilsēta” ir triloģijas („Pāreja” (2010)” 
un „Divpadsmit” (2014)) noslēdzošā daļa. — Oriģinālnosaukums: The City of Mir-
rors. — ISBN 978-9934-0-7611-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Divpadsmit ir iznīcināti, ir beidzies briesmīgais, simts gadus ilgais tumsas 
valdīšanas laiks pēc visas līdzšinējās pasaules gala. Izdzīvojušie dodas ārā aiz sava patvēruma 
sienām, apņēmušies veidot jaunu civilizāciju un ar gaišu cerību raudzīdamies nākotnē. Taču tālu 
mirušā metropolē gaida viņš. Entonijs Kārters. Nulle. Pirmais, Divpadsmit tēvs. Kārteru joprojām 
vajā sāpes, kas satrieca pīšļos viņa cilvēka dzīvi, spilgti deg pārtapšanas uzšķiltā naida liesma. 
Nulles niknums tiks dzēsts vien tad, kad viņš nogalinās Eimiju — cilvēces vienīgo cerību, Meiteni 
no Nekurienes, kura dzimusi, lai stātos viņam pretī. Vēl pēdējo reizi tumsa cīnīsies ar gaismu, un 
Eimija un viņas sabiedrotie uzzinās savu likteni…

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000920260
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela sadarbībā ar 
Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redak-
tore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Ne pārāk slepenas iemīlēšanās katastrofas stāsti. — 258, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Nikijas dienasgrāmata / Reičela Renē Rasela ; 12). — Oriģinālnosau-
kums: Dork Diaries. Tales from a Not-So-Secret Crush Catastrophe. — ISBN 
978-9934-0-7906-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību gads tuvojas noslēgumam, un Nikija kaļ fantastiskus plānus vasarai. 
Taču pirms tam viņai jāpārstāv skola skolēnu apmaiņas programmā un vienu nedēļu jāpavada 
daudz laika ar apmaiņas skolēnu Andrē, kurš izrāda lielu interesi par Nikiju. Kā šī jaunā drau-
dzība ietekmēs viņas attiecības ar labākajām draudzenēm Hloju un Zoju un meitenes sirdsāķīti 
Brendonu? Ko iesākt, ja gadās nejauši nodarīt pāri puisim, kurš ļoti patīk?

UDK	 821.111(73)-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922493
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920221
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920260
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821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000920247
Keizerlinka, Linde fon. Tavas asaras uz mana vaiga / Linde fon Keizerlinka ; 
no vācu valodas tulkojusi Vija Brangule ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. — 
[Rīga] : Jumava : Liegra, [2018]. — 174, [1] lpp. ; 20 cm. — (Stāsti bērna dvēselei ; 
3. grāmata). — Oriģinālnosaukums: Da war es auf einmal so still. — ISBN 978-
9934-572-22-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ģimenes psihoterapeite Linde fon Keizerlinka ir daudzu grāmatu autore un 
savā profesijā strādājusi gan Vācijā, gan Latvijā. Kas notiek bērna dvēselē, kad vecmāmiņas pēk-
šņi vairs nav? Kad māsiņa, brālītis vai kāds cits no tuviniekiem ir smagi slims? Sērijas „Stāsti 
bērna dvēselei” trešā grāmata „Tavas asaras uz mana vaiga” māca palīdzēt bērniem bēdās — kā 
mierināt, ļaujoties sērām un tiekot pāri tām. Grāmata domāta bērniem, kas piedzīvojuši krasas 
un sāpīgas pārmaiņas savā mazajā pasaulē.

UDK	 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 000920439
Špeilhofa, Barbara van den. 13 ņipri Ziemassvētku vīriņi / Barbara van den 
Špeilhofa ; Zuzannes Gēlihas ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krasti-
ņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. — Rīga : 
Jumava : Liegra, [2018]. — 172, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Dreizehn wilde Weihnachtskerle. — ISBN 978-9934-572-27-2 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  „Apsolīts ir apsolīts un vārds arī tiks turēts!” saka trīspadsmit ņipri Ziemas-
svētku vīriņi no Islandes, kuri grib piepildīt māsas un brāļa, Smillas un Snorres, karstāko vē-
lēšanos un sarūpēt viņiem īstu Ziemassvētku eglīti. Knuts, mazākais no vīriņiem, pat zina, kā 
sauc zemi, no kuras nāk eglītes: Hamburga. Viņi nekavējoties dodas ceļā. Tomēr nav nemaz tik 
vienkārši orientēties svešā vietā un nepastrādāt nevienu nedarbu!

UDK	 821.112.2-93-32

821.112.2(436)  Austriešu literatūra

Kopkataloga Id: 000920180
Šodere, Sabīne. Tā notiek tikai ar idiotiem. Kā mēs : romāns / Sabīne Šodere ; 
no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; 
literārā redaktore Ilze Fogele. — Rīga : Jumava : Liegra, [2018]. — 333, [2] lpp. ; 
23 cm. — Oriģinālnosaukums: So was passier nur Idioten. Wie uns. — ISBN 978-
9934-572-26-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vikija un Džejs ir absolūtais sapņu pāris, kas arī pēc vairākiem mēnešiem 
vēl lidinās septītajās debesīs. Beidzot viss ir labi, beidzot Vikija ir atradusi kādu, kuram var uz-
ticēties, kas viņu pilnībā atbalsta. Bet tad viņa atklāj, ka Džejs pēcpusdienās slepus iet dušā. Tā 
taču rīkojas tikai kāds, kam ir ko slēpt. Džejs kaut ko viņai noklusē. Kaut ko, kas nesaudzīgi dur 
Vikijas sirdī.

UDK	 821.112.2(436)-31

821.112.5  Holandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000920443
Nīvenhūzena, Martīne van. Tik daudz, ko tev teikt… / Martīne van Nīvenhū-
zena ; tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : 
Jumava, [2018]. — 21, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Tulkots no: So much to 
tell you. — Oriģinālnosaukums: Ik had je nog zoveel willen zeggen. — ISBN 978-
9934-20-214-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Āpsis un Draudziņš ir labākie draugi. Viņi dara pilnīgi visu kopā: rotaļājas, ēd, 
sarunājas un vēl daudz ko citu. Un tad pēkšņi Draudziņš nomirst. Āpsis bez Draudziņa jūtas ļoti 
vientuļš. Viņš dodas viņu meklēt, jo tik ļoti ilgojas pēc viņa. Un tāpēc, ka viņam vēl ir tik daudz, 
ko Draudziņam pastāstīt…

UDK	 821.112.5-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920247
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920439
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920180
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920443
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821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000920183
Horsts, Džorns Ljērs. Medību suņi : kriminālromāns / Džorns Ljērs Horsts ; no 
angļu valodas tulkojusi Rūta Vilīte ; vāka grafiskais noformējums: Emīls Garjā-
nis ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 270, [1] lpp. ; 
23 cm. — (Skandināvu detektīvs). — Ziņas par autoru: [8.] lpp. — Turpinājums 
grāmatai „Ziemā slēgts”. — Tulkots no: Hunting Dogs. — Oriģinālnosaukums: 
Jakthundene. — ISBN 978-9934-20-306-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atklājas, ka pirms 17 gadiem notiesātais nav noslepkavojis jaunu sievieti, par 
ko tika iesēdināts cietumā. Atbildīgo izmeklētāju Viljamu Vistingu atstādina no darba, un viņam 
virsū metas skandāla kārie žurnālisti. Vistings nemet „plinti krūmos”, bet turpina izmeklēšanu ar 
savas meitas — žurnālistes — palīdzību. Tikmēr pazūd vēl viena jauna sieviete…

UDK	 821.113.5-312.4

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000919056
Keplers, Lārss. Hipnotizētājs : kriminālromāns / Lārss Keplers ; no zviedru 
valodas tulkojusi Dace Deniņa ; Zigmunda Lapsas dizains. — [Rīga] : Mansards, 
[2018]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 744,01 KB. — (Mansards detektīvi). — 
„Hipnotizētājs” ir pirmais romāns inspektora Jona Linnas piedzīvojumu sērijā. — 
Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789984872605. — Oriģinālnosau-
kums: Hypnotisören. — ISBN 978-9934-12-224-8 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Trīskārša slepkavība vienā ģimenē. Noziedznieks ir brīvībā, un šķiet, ka tikai 
vecākā māsa paglābusies no bojāejas. Taču viņa ir pazudusi, un tas ir tikai laika jautājums, pirms 
viņa tiks nogalināta. Pretēji valsts policijas vēlmēm detektīvinspektors Jona Linna pieprasa, lai 
šaušalīgo mīklu ļauj izmeklēt viņam. Kā Linnam sākt? Vienīgais izdzīvojušais liecinieks ir zēns, 
Jūsefs, kura mamma, tētis un mazā māsa nogalināti viņa acu priekšā, taču viņš pēc pārdzīvotā 
šoka atrodas komā. Izmisumā Linna vēršas pie nežēlastībā kritušā speciālista Ērika Marijas Bar-
ka.

UDK	 821.113.6-312.4

821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000921576
Bisī, Mišels. Laiks ir slepkava : romāns / Mišels Bisī ; no franču valodas tulkojusi 
Agnese Kasparova ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 477, [1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. — (Zvaigznes tril-
leris). — Oriģinālnosaukums: Le temps est assassin. — ISBN 978-9934-0-7778-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Klotilde pavada atvaļinājumu Korsikā kopā ar vīru un pusaudzi meitu. Šī ir 
pirmā reize, kad viņa atgriezusies uz salas pēc vecāku un brāļa bojāejas automašīnas avārijā, kas 
notika pirms divdesmit septiņiem gadiem. Arī viņa toreiz atradās mašīnā, taču brīnumainā kārtā 
izdzīvoja. Atgriešanās Korsikā liek Klotildei atminēties pusaudzes gadus, un viņa atkal satiekas 
ar vecvecākiem — salā ietekmīgas korsikāņu ģimenes locekļiem. Bet tad viņa saņem vēstuli, kuru 
parakstījusi Palma, viņas māte, it kā sieviete vēl būtu dzīva. Pamazām atgriežas atmiņas, liekot 
Klotildei apšaubīt pagātnes notikumus.

UDK	 821.133.1-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920183
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919056
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921576
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821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000920329
Peļevins, Viktors. Kukaiņu dzīve : romāns / Viktors Peļevins ; no krievu valo-
das tulkojusi Maija Kudapa ; Nataljas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Irīda Miska. — [Rīga] : 
Jumava ; [Liepāja] : Liegra, [2018]. — 228, [3] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Жизнь насекомых. — ISBN 978-9934-572-28-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viktors Peļevins pelnīti dēvēts par kulta rakstnieku un krievu literatūras dzī-
vo klasiķi. Katrs viņa darbs ir pārsteidzis lasītājus. Romānu „Kukaiņu dzīve” kritiķi raksturo kā 
daudzkrāsainu mozaīku, kas iemieso gan grotesku, gan filosofisku traktātu, maģisko reālismu un 
„postsociālistisko sirreālismu”. Šo tekstu asociē pat ar Lafontēna fabulām. Peļevina romānā ale-
gorija, satīra un ironija cieši saistās ar cilvēciskās dzīves reālijām. Spilgta, saistoša un interesanta 
grāmata.

UDK	 821.161.1-31

Kopkataloga Id: 000919681
Вехи времени : поэтический сборник : стихотворения, проза / редактор 
Ирина Страздоника-Плячко ; составитель Валентина Прудникова ; оформ-
ление обложки: Ольга Ракеле ; Русская писательская организация Дауга-
впилса. — [Daugavpils] : [Русская писательская организация Даугавпилса], 
2018.

Том 2. — 424 lpp. : ilustrācijas, notis ; 22 cm. — Ietver ziņas par autoriem. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu un latviešu valodā, daži 
dzejoļi arī poļu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8541-5-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Dzejas krājums ir Daugavpils krievu rakstnieku organizācijas veltījums Lat-
vijas simtgadei. Krājums kārtots tematiski — veltījumi Latvijai, Latgalei, Daugavpilij, kā arī bērnu 
literatūra un vēstures tematika. Daugavpils jau izsenis ir daudznacionāla pilsēta, tādēļ krājumā 
iekļautas dažādu tautību pārstāvju — latviešu, krievu, latgaļu, poļu, baltkrievu — biogrāfijas un 
literārie darbi. Jo plaši krājumā pārstāvēta Daugavpils krievu rakstnieku organizācijas biedru 
daiļrade. Katram autoram savs stils, sava izpratne par dzejas struktūru un risināmo tēmu loku, 
taču tieši šī dažādība arī piesaista lasītājus.

UDK	 821.161.1-1(474.3)(082)+821.174-1(082)+821.161.1-3(474.3)(082)+ 
	 +821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 000920553
Новиков, Владимир. На разных широтах : рассказы штурмана : рассказы 
для детей / Владимир Новиков ; рисунки автора ; редактор Надежда Весё-
лая. — Rīga : Rīdzene-1, [2019]. — 55, [1] lpp. : ilustrācijas, karte ; 21 cm. — ISBN 
978-9984-553-43-6 (brošēts) ; ISBN 9789984553434 (kļūda).
UDK	 821.161.1-93-32(474.3)

Kopkataloga Id: 000920575
Ханин, Семён. Посигналь : стихотворения / Семён Ханин. — Рига : [Orbīta], 
2018. — 79 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8753-1-1 (iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920329
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919681
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920553
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920575
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821.162.3  Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 000921798
Kratohvīls, Milošs. Burvestībnieki / Milošs Kratohvīls ; ilustrējis Milans Starijs ; 
no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Māra Kalve. — Rīga : Pēter-
gailis, [2019]. — 146, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Labo darbu vaininieki / Mi-
lošs Kratohvīls ; 3). — Oriģinālnosaukums: Kouzláci. — ISBN 978-9984-33-462-2 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mihaels Součeks un Filips Fialka — grāmatas galvenie varoņi ir nešķirami 
draugi. Viņiem ir labas sirdis. Ja viņi jūt, ka kādam ir vajadzīga palīdzība, abi ar joni metas palīgā. 
Abi draugi smagi pārdzīvo izsmejošo iesauku „Spocinieki”, kuru izpelnījušies skolā. Viņi nolemj 
viltīgi pārliecināt klasesbiedrus par to, ka spoki eksistē, un uzsāk buršanas apmācības pēc dažā-
dām senām rokasgrāmatām.

UDK	 821.162.3-93-32

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000921801
Kasparavičs, Ķēstutis. Zemeņu diena : noslēpumaini stāsti / Ķēstutis Kaspara-
vičs ; autora ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Indra Brūvere ; redak-
tore Daina Vilemsone. — Rīga : Pētergailis, [2019]. — 92, [3] lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — Oriģinālnosaukums: Braškių diena. — ISBN 978-9984-33-464-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir par notikumiem, kas nekad nav notikuši, nenotiek tagad un, vis-
ticamāk, nekad arī nenotiks. Taču šie notikumi patiešām ir aprakstīšanas vērti, jo citādi neviens 
par tiem neuzzinātu, un tie pazustu gadsimtu gaitā uz visiem laikiem, tā arī nekur pienācīgi nepa-
rādījušies. Lasītājs iepazīs mākslinieku Lācīti, dziedātāju Sivēntiņu, zemeņmīli Krokodīlīti, kā arī 
ceļotāju Āpsi. Uzzinās, kā norisinās mācības Zaķu skolā, kā izklaidējas zobi saimnieka mutē, kāda 
ir dzīve Mjaulandē un kas notiek, ja atver aizliegtās durvis…

UDK	 821.172-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000920483
Andrejauska, Ieva. Takša piedzīvojumi / Ieva Andrejauska. — [Rīga] : Sava grā-
mata, [2018]. — 55 lpp. ; 30 cm. — ISBN 978-9934-582-10-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir autores veltījums pašas takša sugas sunītim — Maksim.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000920465
Bidzāns, Eduards. Manas dzīves atmiņas / Eduards Bidzāns. — [Latvija] : [izde-
vējs nav zināms], [2018]. — 248 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm.
UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921798
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921801
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920483
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920465


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 3, 1.–15. februāris

27

Kopkataloga Id: 000920391
Denisa-Liepniece, Solvita. Caps — un ciet jeb Vilks manipulators / Solvita De-
nisa-Liepniece ; Marinas Heniņas ilustrācijas ; no krievu valodas tulkojusi Inga 
Karlsberga. — Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2018. — 26 lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — ISBN 978-9984-633-41-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā lieli un mazi lasītāji atradīs medijpratības pasaku, kas uzskatāmā 
veidā palīdzēs labāk izprast informācijas manipulācijas procesus un tehnikas. Grāmata veidota 
kā izglītojošs un izklaidējošs stāsts, kas bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem palīdzēs saprast, kā 
veidojas informatīvā vide, un mācīties kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto, tostarp, internetā 
atrastos apgalvojumus tādās lapās, kas nav uzticami mediji, paturot prātā, ka ne viss ir tāds, kā 
tas izskatās.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000922090
Dimante, Inguna. Paslēptā dzīve : romāns / Inguna Dimante ; Nataļjas Kuga-
jevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 
221, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2/2019 (236)). — „Romānu konkursa 
laureāts”—Uz vāka. — ISBN 978-9934-15-569-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romāna centrālais tēls ir Agneta, kuru jau agrā jaunībā dzīve savedusi kopā 
ar cilvēkiem, kuri piedzīvojuši ko neparastu. Arī pati Agneta gluži neviļus attopas kāda maģiska 
spēka ietekmē. Tieši šis maģiskais spēks, vēsturiskie nostāsti un noslēpumi, kas tos apvij ir tas, 
kas ļauj Agnetai tikt galā ar pašas pārdzīvojumiem un skumjām, ko radījusi pašas neveiksmīgā 
pirmā mīlestība. Dzenot pēdas Zīres hercoga meitas liktenim, Agneta ne tikai atklāj noslēpumus, 
bet arī atrod savu nākotnes profesiju. Agnetai viņas mazais projektiņš palīdz iepazīt pašai sevi un 
ļauj viņas dzīvē ienākt mīlestībai un arī apkārtējo atzinībai. Taču vai Zīres hercogienes noslēpums 
tiešām ir atrisināts?

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000920162
Dzintars. Dienas / Dzintars. — Rīga : Medicīnas apgāds, 2018. — 102 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-573-09-5 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000922094
Felkere, Anete. Neparastā misija : fantastikas žanra romāns / Anete Felkere, 
Andris Marts ; ilustrācijas: Māris Baumanis ; vāka salikums: Dace Solovjeva. — 
[Varakļāni] : Domu Pērles, 2019.

II [2.] daļa, Zēns, meitene, internets un gadījums. — 108 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-579-40-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna notikumi risinās pēc pirmā Kosmiskā sūtņa Kristapa atgriešanās uz 
savu dzimto planētu. Zemes iedzīvotāji, zinot par citu Kosmisko civilizāciju eksistenci, sāk gata-
voties uzņemšanai Lielajā Kosmiskajā Brālībā. Lai novērotu, kā notiek šī gatavošanās, uz Zemi no 
Gulbja zvaigznāja planētas tiek nosūtīti divi citi novērotāji. Viņus sauc Elza un Maikls. Šobrīd viņi 
ir tikai sešpadsmitgadīgi pusaudži.

UDK	 821.174-312.9

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920391
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922090
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920162
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922094
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Kopkataloga Id: 000920153
Godiņš, Guntars. Miera ķēķis. Kas stāv aiz teksta? : sarunas / sastādītājs, redak-
tors un ievadvārdu autors Guntars Godiņš ; recenzente Mārīte Āboltiņa ; fotogrā-
fiju autors Juris Bērziņš-Soms ; vāka dizaina autore Baiba Lazdiņa ; priekšvārda 
autors Jānis Valdmanis. — Rīga : Latviešu valodas aģentūra, [2018]. — 247 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Ziņas par sarunu cikla dalībniekiem: 237.-
247. lpp. — ISBN 978-9984-829-60-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā „Miera ķēķis. Kas stāv aiz teksta?” iekļautas sarunas, kas 2017. gadā 
norisinājās Latviešu valodas aģentūras organizētajā Valodas vakaru ciklā. Sarunas vadīja dzej-
nieks un tulkotājs Guntars Godiņš, kurš kopā ar dzejniekiem un rakstniekiem meklēja atbildes 
uz jautājumu „Kas stāv aiz teksta?”. Intelektuāli un emocionāli piesātināto sarunu teksti atklāj 
rakstnieku un dzejnieku darba aizkulises, attiecības ar valodu un mazāk zināmas biogrāfiskās 
lappuses.

UDK	 821.174(092)(047.53)+821.174.09+821.174-1.09

Kopkataloga Id: 000920856
Kalniņa, Lonija. Baltā ziema ievijusies matos : dzeja : veltījums Latvijas simtga-
dei / Lonija Kalniņa. — [Ogre] : [Lonija Kalniņa], [2018]. — 176 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8569-2-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejnieces Lonijas Kalniņas krājumā ievietoti dzejoļi, kuri sarakstīti laikā no 
2012. līdz 2018. gadam. Daļa no tiem publicēti agrāk izdotajos dzejoļu krājumos, daļa izlasāma 
sociālajos tīklos, Ogres literāri radošās apvienības „Sirdsdoma” kopkrājumos, laikrakstā „Ogres 
Vēstis Visiem” un citviet.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000920566
Kikōne. jūs kavējaties : dzeja, 2001-2006 / Kikōne ; sastādītāji: Aleksandrs Zapo-
ļs un Svens Kuzmins ; Svena Kuzmina pēcvārds. — [Rīga] : Orbīta, [2019]. — 221, 
[1] lpp. : portrets ; 19 cm. — (Orbītas bibliotēka). — Teksts latviešu, krievu un 
latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8753-5-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Talantīgais latviešu dzejnieks un dramaturgs Kikōne (arī kikōne jeb Edgars 
Mednis, 1984-2006) no dzīves aizgāja ļoti jauns — tikai 22 gadu vecumā. Kikōnes rakstīšanas 
dotības novērtēja gan viņa paaudzes labākie literāti, gan vecākās paaudzes kolēģi. Viņa unikālā 
eksperimentālā dzeja īsā laikā paspēja atstāt paliekošu iespaidu uz Latvijas literatūru. Šajā izde-
vumā iekļauti apmēram 150 autora dzejoļi.

UDK	 821.174-1+821.174-1=161.1+821.174’282-1

Kopkataloga Id: 000920570
Kuprišs, Andris. Berlīne / Andris Kuprišs ; sastādītājs Aleksandrs Zapoļs ; re-
daktore Laura Brokāne. — [Rīga] : Orbīta, [2019]. — 145, [4] lpp. ; 19 cm. — (Orbī-
tas bibliotēka). — ISBN 978-9934-8753-6-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Andris Kuprišs ir rakstnieks, tulkotājs un „Prozas lasījumu” autors. Šis ir A. 
Kupriša pirmais krājums, un tajā iekļauti 22 dažādu laika posmu stāsti — labākais no jau periodi-
kā publicētā, kā arī iepriekš publikai nerādīti oriģināldarbi, starp kuriem ir arī garstāsts „Berlīne”.

UDK	 821.174-34
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Kopkataloga Id: 000919889
Kupšāne, Ingrīda. „Ar savu suni vienmēr esmu runājis latviski” : Gunara Ja-
novska prozas cilvēks vēstures likteņgriežos : zinātniskā monogrāfija / Ingrī-
da Kupšāne ; recenzenti: Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.philol. Inguna 
Daukste-Silasproģe ; literārā redaktore Jana Butāne-Zarjuta ; tulkotāja Sandra 
Meškova ; vāka dizains: Solvita Kukle. — Daugavpils : Daugavpils Universitā-
tes Akadēmiskais apgāds „Saule” sadarbībā ar apgādu „Mansards”, 2018. — 223, 
[1] lpp., 12 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Letonika 
(Daugavpils Universitāte)). — Personu rādītājs: 217.-[224.] lpp. — Bibliogrāfija: 
185.-205. lpp. un nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-14-826-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieka literārā pasaule un tā varoņi dzīvo arī pēc autora, kurš nereti 
savos darbos ievijis pieredzēto, pārdzīvoto vai dzirdēto. Tas attiecināms uz rakstnieka Gunara 
Janovska (1916-2000) pamatīgo literāro devumu — viņa grāmatas lasa, literārie varoņi „dzīvo” uz 
skatuves. Tādējādi literāro tekstu un arhīva materiālos balstītais monogrāfiskais pētījums pavērš 
plašāku skatījumu un Gunara Janovska prozas cilvēka dzīvi laikā, telpā, vēstures notikumos un 
krustpunktos, bet vienlaikus tas pastiprināti ir arī stāsts par pašu rakstnieku.

UDK	 821.174(092)+821.174-3.09

Kopkataloga Id: 000920332
Kurzemnieks, Kārlis. Trīsreiz nogalināts : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzem-
nieks ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jan-
sone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 223, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-299-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā atspoguļota naudas vara pār cilvēku saprātu, vietvaras nekontrolē-
tība, dzīves grūtdieņu uzraugošo instanču bezzobainība un bezdarbība, kuru birokrātisms moti-
vē viņus pastrādāt noziegumus, kā arī neveselīgi uztvert dzīves realitāti. Krimināldetektīvs, kas 
vilināt vilina lasītāju vēlā nakts stundā iegrimt tā dzīlēs un lielā aizrautībā liek šķirt lapu pēc 
lapas, līdz grāmata ir izlasīta!

UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000920309
Kuzminskis, Leons. Atmiņas par izsūtījumu Sibīrijā / Leons Kuzminskis. — Car-
nikava : Carnikavas novada dome ; [Rīga] : Sava grāmata, 2018. — 247 lpp. : faksi-
mili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-582-05-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Leons Kuzminskis savā darbā ir spējis aprakstīt šaušalīgos apcietinājuma un 
Gulaga nometņu pārdzīvojumus izjusti, dzīvelīgi un brīžiem ar vieglu garu, apliecinot savu spēju 
spītēt padomju totalitārisma likteņu gaļasmašīnai un saglabājot savu „es”, savu gara spēku.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000920299
Kūla, Jolanta. Par mežu, mājām savām un sevi pašu : dzeja / Jolanta Kūla. — 
[Rīga] : Sava grāmata, [2018]. — 47, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-582-09-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Savās dzejas rindās autore apbrīno skaisto zemi, kurā dzīvojam, īpaši mežus 
un piejūru, atzīstas mīlestībā un saka paldies saviem mīļajiem, un aizdomājas par mums, cilvē-
kiem, un sevi pašu.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000920345
Kūlis, Ēriks. Ervīna Krīva mīlestības / Ēriks Kūlis ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 173, 
[2] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-302-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tas ir stāsts par puisi, kas iedomājās, ka savu likteni izvēlēsies pats, un tas 
būs gaišs kā ejot pretī saullēktam. Taču liktenim piedurknē ir allaž kāds dūzis…

UDK	 821.174-3
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920332
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920309
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920299
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920345


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 3, 1.–15. februāris

30

Kopkataloga Id: 000918992
Lācītis, Vilis. Sekss un vardarbība / Vilis Lācītis ; redaktori: Kaspars Poikāns, 
Jānis Oga ; Ilvas Kalnbērzas dizains. — Rīga : Mansards, [2018]. — 1 tiešsaistes 
resurss (ePUB) ; 811,64 KB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934877155. — ISBN 978-9934-8771-6-2 (ePUB).

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

UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000921665
Neiburga, Andra. Stāsts par Tilli un Suņu vīru / Andra Neiburga ; mākslinieks 
Andris Breže ; redaktore Kristīne Skrīvele. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 95 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Lasītprieks! ; ISSN 1407-
3730). — Vāka noformējumā izmantota Ulda Brieža fotogrāfija no laikraksta 
„Diena” fotoarhīva. — ISBN 978-9934-0-1942-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vīrs saviem suņiem bija ielicis skaistus un neparastus vārdus — Princis un 
Mūks, lai gan viņu rados nebija ne karaļu, ne bīskapu un pat ne kāda godalgota sugas ciltstēva. 
Mūks bija liels, melns suns stāvām ausīm un gredzenā sagrieztu asti. Princis bija liels krēmkrāsas 
suns garu, lēkšķainu spalvu. Meitenītes vārds bija Tille, vismaz tā viņu bija saukusi māmiņa, un 
meitenītei bija tikai septiņi gadi. Tā bija vāja meitenīte bāliem vaigiem un skumjām acīm.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000922576
Neimane, Kristīne. Rolis un Brunis iepazīst pasauli / Kristīne Neimane ; māksli-
niece Olga Gogole ; Māras Alševskas grāmatas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 
978-9934-0-7158-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaka mudinās uz sarunu ģimenē par draudzību un drosmi, zinātkāri un 
ticību priecīgām pārmaiņām.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000920413
Ozola, Māra. Anšlava Eglīša meklējumos / Māra Ozola ; Emīla Garjāņa vāka gra-
fiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; foto: Gunārs Janaitis, Vi-
tolds Mašnovskis. — Rīga : Jumava, [2018]. — 124, [4] lpp., 8 nenumurētas lpp. 
ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-245-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata par ceļu pie izkaisītajiem, izdzenātajiem, aizklīdušajiem tautas ta-
lantiem un gaišajiem prātiem. Grāmatā skartas vispārcilvēciskas vērtības. Tā raisa pārdomas par 
atbildību sabiedrības priekšā, par to, kādi ir mūsu ikdienas veikumi. Māra Ozola savā grāmatā 
izteiksmīgi atklāj, kā cilvēka darbs mūža garumā, šajā gadījumā talantīgā literāta Anšlava Eglīša 
radošā darbība, spēj atstāt būtisku iespaidu arī uz paaudzēm nākotnē, mainoties tām, un līdz ar 
to izpratnei par kultūru.

UDK	 821.174(092)

Kopkataloga Id: 000920296
Ozols, Antons Edmunds. pārdomas / Antons Edmunds Ozols. — Pārkārtots 
un papildināts iepriekšējais izdevums. — Rīga : Sava grāmata, 2018. — 199 lpp. ; 
21 cm. — Iepriekšējais izdevums: „Dzeja” (2016). — ISBN 978-9934-582-11-0 (ie-
siets).
UDK	 821.174-1
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Kopkataloga Id: 000920341
Pakraste, Lida. Laika lokos : romāns / Lida Pakraste ; Emīla Garjāņa vāka grafis-
kais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 
198, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-311-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Lauku meitene Malva pēc studijām Rīgā atgriežas dzimtajā Sērsnas ciemā. Ar 
laiku viņa uzsāk rakstīt ciema vēsturi un kopā ar savu skolotāju apkopo cilvēku dzīvesgājumus. 
Tikmēr viņas brālis Daniels nodarbojas ar nelegālu biznesu — pāri robežai ved robežpārkāpē-
jus. Izzinot pagātni, atklājas visnegaidītākie ļaužu noslēpumi… Un paralēli tam visam ieskanas 
arī mīlestības stīgas, jo Renārs, kurš Anglijā mācās par ārstu, ciemojoties sava dzimtajā Sērsnas 
ciemā, nejauši satiek Malvu…

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000916670
Repše, Gundega. Tuvplāni. Džemma Skulme / Gundega Repše ; atbildīgā re-
daktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ineta Strazdiņa. — [Atkārtots izde-
vums]. — Rīga : Jumava, [2018]. — 142, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : 
ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Grāmatā izmantotas Džemmas Skulmes darbu 
reprodukcijas un Erika Fridrihsona, Gunāra Janaiša, Gvido Kajona, Borisa Koļes-
ņikova, Jura Krieviņa un Eduarda Šīraka fotogrāfijas. — Dzejas autori: Vizma Bel-
ševica, Ojārs Vācietis. — Grāmatā izmantoto Džemmas Skulmes darbu saraksts: 
[143.] lpp. — ISBN 978-9934-20-267-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pie lasītājiem atkārtoti dodas grāmata „Tuvplāni”, kuras centrā ir nesen apaļo 
90 gadu jubileju atzīmējusī izcilā māksliniece Džemma Skulme. Džemma Skulme ir personība, 
kuru mēģināt saprast var vienīgi pieņemot viņas pašas radīto protokolu, kritērijus un mērogus. 
Grāmatā ietverta ievērojamās mākslinieces dzīve, daiļrade, karjera.

UDK	 821.174-94+75.071.1(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000921368
Sniķere, Velta. Husks / Velta Sniķere. — Rīga : Mansards, [2019]. — 60, [1] lpp. ; 
19 cm. — ISBN 978-9934-12-225-5 (brošēts).
UDK	 821.174-1=111

Kopkataloga Id: 000922581
Stīla, Juta. Putniņa Toma ziemas stāsti / Juta Stīla ; no angļu valodas tulkojusi 
Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 54 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Birdie Tom. — ISBN 978-9934-0-8046-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Putniņa Toma ziemas stāsti” ir jau otrā grāmata par labestīgā, drosmīgā Put-
niņa Toma piedzīvojumiem. Šajos stāstos Toms kopā ar labāko draugu Deniju, māmiņu, vectēvu 
un citiem grāmatas varoņiem izbauda ziemas priekus — ragaviņas, pikošanos (kas gan teju vai 
beidzas nelāgi!), Ziemassvētku eglītes meklēšanu un, protams, pašus svētkus! Īsie, koši ilustrētie 
stāstiņi māca mazo lasītāju pieņemt pareizos lēmumus, neatstāt draugus nelaimē, vienmēr būt 
izpalīdzīgam, laipnam un godīgam.

UDK	 821.174-93-32=111

Kopkataloga Id: 000920527
Trops, Jūlijs Augusts. Vactāva pādūs īt / Jūlijs Augusts Trops ; redaktore Valentī-
na Unda ; vāku noformējums: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra 
izdevnīceiba, 2019. — 113 lpp. ; 17 cm. — Ziņas par autoru: 105.-106. lpp. — Teksts 
latviešu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-319-6 (brošēts).
UDK	 821.174’282-1+821.174-1
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Kopkataloga Id: 000919894
Vasiļjeva, Elīna. Ebreju teksts latviešu literatūrā : zinātniskā monogrāfija / Elī-
na Vasiļjeva ; recenzenti: Dr.philol. Māra Grudule, Dr.habil.hist. Aivars Stranga ; 
literārās redaktores: Ieva Jansone, Jana Butāne-Zarjuta ; tulkotāja Sandra Meš-
kova ; vāka dizains: Solvita Kukle ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Dau-
gavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule” sadarbībā ar apgādu „Man-
sards”, 2018. — 279 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 20 cm. — (Letonika (Daugavpils 
Universitāte)). — Personu rādītājs: 271.-279. lpp. — Bibliogrāfija: 257.-262. lpp. 
un nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9984-14-851-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Elīnas Vasiļjevas monogrāfija „Ebreju teksts latviešu literatūrā” ir novators 
pētījums latviešu literatūrzinātnē — pirmoreiz ebreju tēmas kontekstā tik pamatīgi skatīts viss 
latviešu nacionālās literatūras process no 19. gadsimta līdz mūsdienām un aktualizēti latviešu 
rakstnieku mazāk zināmi darbi, parādot ne tikai autoru daiļrades jaunas šķautnes, bet nereti arī 
papildinot un revidējot ierastos priekšstatus par latviešu literatūru kopumā.

UDK	 821.174.09

Kopkataloga Id: 000921166
Zīle, Austra. Aiztaupīto patiesību stāsti : stāsti pieaugušiem bērniem / Austra 
Zīle ; vāka dizains: Aija Bāliņa. — [Līvāni] : [Aija Pastare], [2019]. — 232, [3] lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-8763-9-4 (brošēts).
UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919894
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921166
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902  Arheoloģija

Kopkataloga Id: 000920069
Arheoloģija / māksliniece Agnese Spridzāne ; tekstu autori: Iveta Berga-Muiž-
niece, Baiba Mūrniece, Sandra Zirne, Jānis Asaris. — [Rīga] : Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde, [2018]. — 37, [2] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [39.] lpp. — ISBN 978-9934-8630-7-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas arheoloģiskais mantojums ir unikāls un nav atjaunojams, tādēļ ir 
svarīgi to saglabāt un aizsargāt. Kultūras mantojums, tāpat kā valoda un tradīcijas, rada piede-
rības sajūtu un lepnumu. Saudzējot mantojumu, mēs varam atklāt savu daudzveidību un sākt 
sarunu ar citiem par to, kas mums kopīgs.

UDK	 902(02.053.2)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000920471
Briedis, Pēteris. „Viesturu” zeme un ļaudis gadsimta ritējumā / Pēteris Briedis, 
Lija Briede. — Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2018. — 40, [1] lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 29 cm.
UDK	 908(474.3)(092)+929(474.3)

Kopkataloga Id: 000921696
Neretas novada ļaužu spēka vārdi : almanahs / sastādītājs un foto: Lidija Ozoli-
ņa. — [Pilskalne, Neretas novads] : Lidija Ozoliņa, 2018.

II [2.] gadagājums. — 200 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — (Mēs — neretie-
ši ; V [5]). — Autori: Imants Auziņš, Maija Briede, Lūcija Ķuzāne, Zenta Liepa, 
Pēteris Lodziņš, Lidija Ozoliņa, Anna Pārlauka, Kārlis Pelēkais, Velta Toma, 
Jānis Veselis, Alfreds Žubītis. — Bibliogrāfija: 199.-200. lpp. — ISBN 978-9934-
8660-3-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2018. gads ir Latvijas simtās jubilejas gads, Neretas 720. gadadiena un Nere-
tas luterāņu baznīcas 425. jubileja. Almanahs veidots kā kalendārs, kurā katrā mēnesī publicē-
ti novadnieku dzejoļi, apcerējumi un īsa Neretas pagasta hronika, kā arī katra mēneša jubilāri. 
Simts gadi aizritējuši… Kas bija pirms mums un būs pēc mums? Kā paaudžu, notikumu, darbu 
mijiedarbībā radīto nesīsim tālāk?.

UDK	 908(474.34)(059)

Kopkataloga Id: 000920174
Simts stāstu par Lubānu / sastādījums: Aija Andersone, Ilze Kraukle, Juris Lo-
rencs, Vilnis Strautiņš, Imants Zembergs ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformē-
jums ; atbildīgais redaktors Krišjānis Brakovskis. — Rīga : Jumava, [2018]. — 501, 
[1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Miķeļa Gruzīša dzejolis „Manam nova-
dam”, 5. lpp., Jāņa Gavara dzejolis „Pie Aiviekstes”, uz 4. vāka. — Dzejas autori: 
Jānis Jaunsudrabiņš, Broņislava Martuževa, Māra Zālīte. — Uz grāmatas 1. vāka 
Alfreda Grāvera fotogrāfija, uz 4. vāka — Aleksandra Lebeda fotogrāfija. — ISBN 
978-9934-20-268-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Simts stāstu par Lubānu, par ko tie stāsta? Par Lubānu, neparasto vietu Vi-
dzemes malā un Latgales pierobežā, kas sevī uzņēmusi abu tradīcijas un skaistumu. Par baznīcas, 
skolas un kluba celšanu, par revolūcijām, kariem un pretošanos svešām varām. Par Aiviekstes 
rakšanu, ozoliem, zaļumballēm un ceļu uz Dziesmu svētkiem. Bet visvairāk — par stipriem, dar-
bīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri visos laikos palikuši uzticīgi savai zemei, savai dzimtajai 
pusei.

UDK	 908(474.36)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920069
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920471
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921696
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920174
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Kopkataloga Id: 000920128
Šenberga, Ruta. Cilvēku un māju likteņi : apceres un atmiņu stāsti : veltījums 
krustpiliešiem tuvumā un tālumā / Ruta Šenberga ; literārais redaktors Jānis Apī-
nis ; ievada autors Viesturs Zanders. — Rīga : Sava grāmata, 2018. — 470, [1] lpp. : 
faksimili, ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās, Rutas Šenbergas rak-
stu bibliogrāfiskais saraksts: 462.-466. lpp. — ISBN 978-9934-582-08-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ievietotas agrāk novada laikrakstos publicētas, papildinātas un jau-
nas apceres par izcilām, interesantām un neparastām, taču mūsdienās joprojām maz zināmām 
vai pat nezināmām Krustpils puses personībām un dzimtām. Te atrodami raksti par latviešu 
leģionāriem, nepamatoti represētajiem cilvēkiem. Autore pavērusi mazāk zināmas novada vēs-
tures lappuses un izsekojusi krustpiliešu gaitām tālu pasaulē. Ļoti vērtīgas, citur neatrodamas 
vēsturiskās liecības satur izcilāko krustpiliešu atmiņu stāsti.

UDK	 908(474.344)(092)

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

Kopkataloga Id: 000921273
Latvian Institute. ةيريوصت ةياكح ١٠٠ يف ايفتال (Latvia 100 Snapshot Sto-
ries) / [tulkotājas]: Ingrīda Kleinhofa, Sausana Hašaba ; design: Jānis Birznieks ; 
The Latvian Institute. — Rīga : [Latvijas Institūts], [2018]. — 126 lpp. : ilustrā-
cijas ; 24 cm. — „Latvia Celebrates 100 Years! 2018”—[1.] lpp. — Teksts arābu 
valodā. — Oriģinālnosaukums: Latvia 100 Snapshot Stories. — ISBN 978-9984-
736-57-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Simts īsi stāsti par mūsu apziņas kodiem, vērtībām un tikumiem, īpašiem cil-
vēkiem, lietām un vietām. Par godu Latvijas simtgadei Latvijas institūta izdotās grāmatas „Latvia 
100 Snapshot Stories” tulkojums arābu valodā. 

UDK	 913(474.3)

Kopkataloga Id: 000920383
Riņķe, Linda. Kā Sprīdīte mājās pārnāca / Linda Riņķe ; atbildīgā redaktore 
Eva Jansone ; Lindas Riņķes un Sergio Ruiz Díaz ilustrācijas. — Rīga : Jumava, 
[2018]. — 221, [2] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. — (Aiz 
apvāršņa). — ISBN 978-9934-20-249-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autores ceļojumu stāsta trešā un noslēdzošā grāmata izved cauri Jaunzēlan-
des skaistumam un dabiskumam, Singapūras modernajai dzīvei, Malaizijas salīdzinošajai dārdzī-
bai un pirmajiem kultūršokiem, Taizemes kanālā redzamajiem varāniem un pitoniem, Kambo-
džas bagātajai kultūrai un neaizmirstamajiem iespaidiem par vietējo dzīvesveidu, Indijas pasaku 
cienīgiem stāstiem par īstām kāzām, bezgala garšīgu ēdienu un kultūru, kas gāž no kājām ar savu 
unikalitāti.

UDK	 910.4(5)

929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 000920433
Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji: Pāvils 
Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva ; autoru kolektīvs: Arnolds Auziņš, Ilona Bērziņa, Lia Guļevska, 
Juris Lorencs, Kristīne Matīsa, Pāvils Raudonis, Valdis Rūmnieks, Pēteris Stru-
bergs, Juris Visockis ; foto: Juris Dzenis, Rolands Kalniņš, Jānis Rieksts ; priekš-
vārds: Andrejs Ēķis. — Rīga : Jumava, [2018].

VIII [8]. — 170, [3] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — (Jumavas grāmatas — Tava laika patiesā vērtība). — ISBN 978-9934-
20-288-9 (iesiets).

UDK	 929(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920128
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921273
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920383
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920433
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Kopkataloga Id: 000917944
Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji: Pāvils 
Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva ; teksta autori: Arnolds Auziņš, Ilona Bērziņa, Lia Guļevska, Juris 
Lorencs, Kristīne Matīsa, Pāvils Raudonis, Valdis Rūmnieks, Pēteris Strubergs, 
Juris Visockis ; foto: Juris Dzenis, Rolands Kalniņš, Jānis Rieksts ; priekšvārds: 
Andrejs Ēķis. — Rīga : Jumava, [2018].

VIII [8]. — 170, [3] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — (Jumavas grāmatas — Tava laika patiesā vērtība). — ISBN 978-
9934-20-289-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Leģenda ir stāsts par neparastu notikumu, vietu vai personību. Mūsu vēsture, 
mūsu zeme, mūsu cilvēki — tūkstošiem mazu leģendu vienā… Grāmatā stāstīts par cilvēkiem un 
tautas varoņiem, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē un dara Latviju lielāku.

UDK	 929(474.3)(082)+94(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000920290
Maļinovska, Dzintra. Ķekavas novada personības / Dzintra Maļinovska ; Tonija 
Stroda vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļe-
va. — Rīga : Jumava : Liegra, [2018]. — 231 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — 
Antona Bārdas dzejolis „Es brīnos” 13. lpp. — Bibliogrāfija: 231. lpp. — ISBN 978-
9934-572-29-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tieši tāpat kā Latvijas, arī Ķekavas novada lielākā bagātība ir cilvēki — strā-
dīgi, radoši, talantīgi, novērtēti un godināti. Grāmata ir veltīta Ķekavas novada personībām, Ķe-
kavas novada ļaudīm Latvijas simtās dzimšanas dienas gadā. Paldies par viņu mūža ieguldījumu 
Ķekavas novada attīstībā un izaugsmē. Grāmatā apkopoti 62 novadnieku, kuri saņēmuši dažādus 
apbalvojumus par savu darbu novada un valsts labā, dzīvesstāsti.

UDK	 929(474.362)

930.85  Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 000920322
Resorts-Cultural-Historical Landscape and Cultural Space : conference papers, 
Jūrmala 2017 / translations: A.D. Sarma, D. Ulpe, I. Sarma ; editing I. Sarma. — 
Rīga : Sava grāmata, [2019]. — 258 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
582-13-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums ir zinātniskās konferences referātu krājums par kūrortu vēstures 
tēmām. Pašlaik apkopots un izdots izdevums angļu valodā, bet sagatavošanā arī izdevums lat-
viešu valodā.

UDK	 930.85(4)(062)+930.85(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000920457
Tukuma novada kultūrvēsture : rakstu krājums / sastādītāja Agrita Ozola ; lite-
rārā redaktore Liene Akmens ; redkolēģija: Agrita Ozola (atbildīgā redaktore), 
Santa Silava, Inta Dišlere. — Tukums : Tukuma muzejs, 2018.

XII [12]. — 158 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, portreti ; 30 cm. — Ziņas par 
autoriem: 154.-156. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latviešu valo-
dā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-8463-8-0 (iesiets).

UDK	 930.85(474.324)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917944
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920290
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920322
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920457
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Kopkataloga Id: 000920358
Urtāns, Juris Tālivaldis. Ogres novada kultūrvēstures pieminekļi / sastādītājs 
un zinātniskais redaktors Juris Urtāns ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; teksts: 
Arnis Āboltiņš, Juris Urtāns, Jānis Zilgalvis, Egita Lūsēna, Sandra Zirne ; foto: Ul-
dis Asarītis, Arnis Āboltiņš, Arveds Gusars, Roberts Johansons, Raimo Lielbriedis, 
Egita Lūsēna, Nils Miķelsons, Arno Smiltnieks, Valerians Šaicāns, Juris Urtāns, 
Fricis Zilbers, Jānis Zilgalvis. — Rīga : Jumava, [2018]. — 197, [1] lpp. : ilustrācijas, 
plāni, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 189.-[196.] lpp. — ISBN 978-9934-20-293-3 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katrā mūsu valsts novadā atrodas gan apzinātas, gan pagaidām vēl nezi-
nāmas vēstures liecības. Arī Ogres novads ir bagāts ar kultūrvēsturiskām vērtībām — gan ar 
senākiem un ne tik seniem laikiem saistītām, gan izpētītām un ierindotām kultūrvēsturisko pie-
minekļu sarakstā, gan tādām, par kurām ziņu ir maz vai pat nemaz, un kuru izzināšana ir laika 
jautājums. Katram cilvēkam ir savas saknes. Latviešu tautai saknes ir Latvijas zemē, kurā savas 
pēdas ir atstājuši gan pamatiedzīvotāji, gan svešas ciltis un tautas. Kopumā šajā grāmatā atradī-
siet 100 arheoloģijas, vēstures un arhitektūras kultūras pieminekļus, sākot no senatnē celtajām 
ēkām līdz pat padomju laika benzīntankam.

UDK	 930.85(474.361)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000921779
Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi = Scholarly Readings of Young Histori-
ans : starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē / krājuma sastādītāji: Ilze Bol-
dāne-Zeļenkova un Alberts Rokpelnis ; zinātniskā redkolēģija: Dr.hist. Viktorija 
Bebre (atbildīgā redaktore), Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr.hist. Rūdolfs Brū-
zis, Dr.hist. Ilgvars Butulis, Dr.hist. Anita Čerpinska, Dr.hist. Eva Eihmane, Dr.hist. 
Edvīns Evarts, Dr.art. Jānis Kudiņš, Dr.hist. Tālis Pumpuriņš ; redaktores: Ruta 
Puriņa (latviešu valodā) un Eva Eihmane (angļu valodā) ; vāka dizains: Baiba 
Lazdiņa ; Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs, Latvijas Universitātes 
Latvijas vēstures institūts. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

III [3]. — 134 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabula ; 24 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-18-379-9 (brošēts).

UDK	 94(474.3)(062)

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=000920358
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921779
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