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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana. 
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000888244
Kadiķis, Roberts. Efektīvas video apstrādes 
metodes kustīgu objektu atklāšanai un rakstu-
rošanai : promocijas darba kopsavilkums / Ro-
berts Kadiķis ; zinātniskais vadītājs: Dr.sc.
comp. Modris Greitāns ; oficiālie recenzenti: 

Dr.habil.phys. Andris Ozols, Dr.sc.ing. Aleksandrs Gra-
kovskis, Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. Ra-
dioelektronikas institūts. — Rīga : RTU izdevniecība, 
2018. — 32 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — „ISBN 
9789934220586 (epub)”—Titullapas otrā pusē. — Biblio-
grāfija: 28.-32. lpp. — ISBN 978-9934-22-057-9 (brošēts).

UDK	 004.93:656.02(043)
	 656.02:004.9(043)

Kopkataloga Id: 000888243
Kadiķis, Roberts. Efficient Methods for De-
tection and Characterization of Moving Ob-
jects in Video : summary of the Doctoral The-
sis / Roberts Kadiķis ; scientific supervisor 
Dr.sc.comp. Modris Greitāns ; official re-

viewers: Dr.habil.phys. Andris Ozols, Dr.sc.ing. Aleksandrs 
Grakovskis, Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Electronics and Telecommunications. 
Institute of Radio Electronics. — Riga : RTU Press, 2018. — 
32 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas 
par autoru: uz 4. vāka. — „ISBN 9789934220609 (epub)”—
Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija: 28.-32. lpp. — ISBN 
978-9934-22-059-3 (brošēts).

UDK	 004.93:656.02(043)
	 656.02:004.9(043)

Kopkataloga Id: 000888254
Kadiķis, Roberts. Efficient Methods for De-
tection and Characterization of Moving Ob-
jects in Video : Doctoral Thesis / Roberts Kadi-
ķis ; scientific supervisor Dr.sc.comp. Modris 
Greitāns ; official reviewers: Dr.habil.phys. 

Andris Ozols, Dr.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis, Dr.sc.ing. 
Pēteris Grabusts ; Riga Technical University. Faculty of 

Electronics and Telecommunications. Institute of Radio 
Electronics. — Riga : RTU Press, 2018. — 132 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. 
vāka. — Bibliogrāfija: 124.-132. lpp. — Teksts angļu valodā, 
anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 004.93:656.02(043)
	 656.02:004.9(043)

Kopkataloga Id: 000890812
Vagale, Vija. Uz lietotāja modeli balstīta personalizēta 
adaptīva e-studiju sistēma : promocijas darbs datorzi-
nātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai, 
nozare: datorzinātnes, apakšnozare: datoru un sistēmu 
programmatūra / Vija Vagale ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.
comp. Laila Niedrīte ; Latvijas Universitāte. Datorikas fa-
kultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2017. — 241 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Biblio-
grāfija: 163.-173. lp., zemsvītras piezīmēs un saistīto publi-
kāciju beigās. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā, publikācijas pielikumā angļu valodā.

UDK	 004.42:37.091.3(043)
	 004.414.2(043)
	 004.89(043)
	 37.018.43:004(043)

Kopkataloga Id: 000890808
Vagale, Vija. Uz lietotāja modeli balstīta per-
sonalizēta adaptīva e-studiju sistēma : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora grāda iegū-
šanai datorzinātnes nozarē, apakšnozare: 
datoru un sistēmu programmatūra / Vija Vaga-

le ; darba zinātniskā vadītāja Dr.sc.comp. Laila Niedrīte ; 
darba recenzenti: Dr.sc.comp. Māris Vītiņš, Dr.phys. Atis 
Kapenieks, Dr. Valentina Dagienė ; Latvijas Universitāte. 
Datorikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2017. — 
58 lpp. : diagramma, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 55.-58. lpp. — ISBN 978-9934-556-31-9 (bro-
šēts).

UDK	 004.42:37.091.3(043)
	 004.414.2(043)
	 004.89(043)
	 37.018.43:004(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888244
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888243
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888254
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890812
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890808
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Kopkataloga Id: 000890810
Vagale, Vija. User’s Model-Based Personalized 
Adaptive E-Learning System : summary of 
Doctoral Thesis, submitted for the degree of 
Doctor of Computer Science, subfield: Softwa-
re and Systems Engineering / Vija Vagale ; 

supervisor: Dr.sc.comp. Laila Niedrīte ; reviewers: Dr.sc.
comp. Māris Vītiņš, Dr.phys. Atis Kapenieks, Dr. Valentina 
Dagienė ; University of Latvia. Faculty of Computing. — 
Riga : University of Latvia, 2017. — 60 lpp. : diagramma, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 57.-
60. lpp. — ISBN 978-9934-556-32-6 (brošēts).

UDK	 004.42:37.091.3(043)
	 004.414.2(043)
	 004.89(043)
	 37.018.43:004(043)

070 Laikraksti. Prese. Žurnālistika

Kopkataloga Id: 000890201
Žīgure, Anna Velēda. Ziemeļzemes cēlā tau-
ta : Somijas tēls latviešu presē, 1822-1945 / 
Anna Velēda Žīgure ; mākslinieks Modris Bras-
liņš ; redaktore Jolanta Treile. — Rīga : Zināt-
ne, [2018]. — 287 lpp. : faksimili, portreti ; 

22 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Grāmata ir veltīta 
neatkarīgās Somijas un neatkarīgās Latvijas simtgadei. — 
Bibliogrāfija nodaļu beigās, personu rādītājs: [272.]-
287. lpp. — ISBN 978-9934-549-45-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstniece un tulkotāja, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
goda locekle, bijusī Latvijas vēstniece Somijā un Igaunijā Anna Žīgure 
šajā darbā apkopojusi latviešu avīzēs atrodamās publikācijas, kas stās-
tījušas par Somiju un somiem no 1822. līdz 1945. gadam. Iespēju robe-
žās apskatīti visi raksti latviešu valodā, atstājot ārpusē Latvijā iznākošo 
krievu un vācu presi. Nav iekļauti arī latviešu rakstnieku un žurnālistu 
ceļojuma apraksti, ja tie iepriekš nav nodrukāti avīzēs. Autorei pavisam 
izdevies atrast vairāk nekā 2200 rakstu. Lielākā daļa no tiem kopā veido 
„mūsu, latviešu Somiju”, reizē metot plašu skatu uz Somijas vēsturi vai-
rāk nekā 120 gadu garumā. Grāmatā apkopotās publikācijas presē ļauj 
izsekot, kāds bijis abu tautu vēsturiskās attīstības ceļš uz neatkarīgas 
valsts izveidi. Ar Somiju mūs saista līdzīga vēsture vairāku gadsimtu 
garumā, šodiena kā neatkarīgām valstīm — Eiropas Savienības dalīb-
valstīm — un cerība uz neapdraudētu mierīgu nākotni. Joprojām, tāpat 
kā 19. gadsimta otrajā pusē, aktuāls ir jautājums — ja somi spēja, kāpēc 
lai mēs nespētu kā valsts un sabiedrība izveidot savu ideālo valsti. 2017. 
gadā Somijas simtgadē šī grāmata iznāca somu valodā „Graniittisen 
maan jalo kansa. Suomi ja suomalaiset latvilaisissa lehdissä, 1822-1945”.
UDK	 070(=174)(480)
	 327(474.3:480)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000888722
Aukstās svinības : krāso! / Disney. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2018]. — 16 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Frozen Fever Colouring Book. — ISBN 
978-9934-16-514-6 (brošēts).

UDK	 087.5
	 791-57

Kopkataloga Id: 000888725
Draudzīgie kucēni : krāsojamā grāmata / tul-
kojusi Anna Bērziņa ; redaktore Linda Kalna ; 
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 
32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
(Disney junior). — Oriģinālnosaukums: Pup-

py Dog Pals. Coloring book. — ISBN 978-9934-16-517-7 
(brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000888757
Hot Wheels : krāso un domā! / tulkojusi Linda 
Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 
16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — „16 lappuses pie-
dzīvojumu”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: 
Hot Wheels. — ISBN 978-9934-16-516-0 (bro-

šēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000890510
Kroiča, Inga. Krāsojam auto / teksts un 
uzdevumi: Inga Kroiča. — [Rīga] : Kuma, 
[2018]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrāci-
jas ; 21×30 cm.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000890687
Latvija : darbojies ar prieku! / Astrīdas Meie-
res, Unas Leitānes un Aivara Rušmaņa zīmēju-
mi ; redaktore Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
Šī izdevuma sagatavošanā izmantota 2013. 

gadā izdotā grāmata „Latvija. Sameklē, uzzīmē, izkrāso!”. — 
ISBN 978-9934-0-7555-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atšifrē teicienus, atjauno zīmējumus, atrodi pazudu-
šos burtus un paslēpušos dzīvniekus, saskati ačgārnības un atšķirības, 
izej labirintus, seko pēdām un veic vēl daudz citu interesantu uzdevu-
mu! Tā, pavisam nemanot, tu labāk iepazīsi Latviju, tās dabu un vēsturi.
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000888732
Littlest Pet Shop : aizrautīgai krāsošanai / tul-
kojusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2018]. — 32 lpp., 2 nenumurētas lp. uzlī-
mes : ilustrācijas ; 28 cm. — (Littlest Pet 
Shop). — „Ar uzlīmēm”—Uz vāka. — Oriģināl-

nosaukums: Littlest Pet Shop. — ISBN 978-9934-16-494-1 
(brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000888738
Maša un Lācis : krāso aizrautīgi! / idejas un 
tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais māksli-
nieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, N. Za-
lomajeva. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilus-

trācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и 
Медведь. — ISBN 978-9934-16-512-2 (brošēts).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890810
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890201
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888722
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888725
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888757
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890510
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890687
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888732
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888738
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Kopkataloga Id: 000888747
Minnie : krāso! / Disney. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2018]. — 16 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney Minnie). — Ori-
ģinālnosaukums: Minnie Colouring Book. — 
ISBN 978-9934-16-513-9 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000890234
Pavizināsimies!. — [Rīga] : Liegra, [2018]. — 
16 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlī-
mes : ilustrācijas ; 29 cm. — (Izkrāso pats!). — 
„Ar 16 uzlīmēm”—Uz vāka. — ISBN 
978-9934-572-04-3 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000888756
Paw Patrol / tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2018].

Sardzē! : krāsojamā grāmata. — 16 nenumu-
rētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Paw Patrol Jumbo Coloring 

book. To the Lookout!. — ISBN 978-9934-16-511-5 (bro-
šēts).
UDK	 087.5
	 791-57

Kopkataloga Id: 000888735
Pūkaiņi un ķepaiņi : krāsojamā grāmata / 
[ilustrācijas]: David Thelwell. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2018]. — 16 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-16-515-3 
(brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000889720
Rudzīte, Agnese. Izkrāso Liepāju! / zīmē-
jumi: Agnese Rudzīte. — Liepāja : Liepājas 
pilsētas pašvaldības administrācija, 
[2018]. — 13 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 

21×30 cm. — Bez lingvistiska satura.
A n o t ā c i j a :  „Izkrāso Liepāju!” ir zīmēšanas bloks jeb krāsojamā 

grāmatiņa ar 13 mākslinieces Agneses Rudzītes radītiem zīmējumiem, 
kuros attēloti dažādi Liepājas objekti un sajūtas mākslinieces redzē-
jumā.
UDK	 087.5(474.321.2)

Kopkataloga Id: 000890233
Strode, Raimonda. Darīsim kopā! / Raimon-
da Strode, ilustrācijas. — [Rīga] : Liegra, 
[2018]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
29 cm. — (Izkrāso pats!). — ISBN 978-9934-
572-03-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000888753
Vāģi 3 / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore 
Linda Kalna ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2018].

Raksti kopā ar vāģiem. — 23, [1] lpp., 2 ne-
numurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — 

(Uzdevumu grāmata ABC). — „Ar uzlīmēm”—Uz vāka. — 
Oriģinālnosaukums: Cars 3. Activity book ABC. — ISBN 
978-9934-16-483-5 (brošēts).
UDK	 087.5
	 791-57

Kopkataloga Id: 000888743
Vāģi 3 / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore 
Linda Kalna ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2018].

Skaiti kopā ar vāģiem. — 23, [1] lpp., 2 ne-
numurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — 

(Uzdevumu grāmata 123). — „Ar uzlīmēm”—Uz vāka. — 
Oriģinālnosaukums: Cars 3. Activity book 123. — ISBN 
978-9934-16-482-8 (brošēts).
UDK	 087.5
	 791-57

Kopkataloga Id: 000891366
Vinnijs Pūks : krāsu darbi mazākajiem / 
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. — 24 nenumurētas lpp. : pārsvarā 
ilustrācijas ; 22 cm. — (Disney Vinnijs 
Pūks). — „Based on the „Winnie the Pooh” 

works by A.A. Milne and E.F. Shepard”—Uz 4. vāka. — Ori-
ģinālnosaukums: Winnie the Pooh Colouring Book for the 
Youngest. — ISBN 978-9934-16-524-5 (brošēts).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. 
Ezotērika

Kopkataloga Id: 000890536
Kuno, Aija Marija. Cīņa par labestību / Aija 
Marija Kuno. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018]. — 208 lpp. ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 
205.-208. lpp. — ISBN 978-9934-555-81-7 (bro-
šēts).

UDK	 130.12
	 17.02

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000890435
Ābele, Agita. Sporta psiholoģija: teorija un prakse / Agita 
Ābele ; recenzenti: Ph.D.Phys., Ph.D.Educ.Sc. Emanuele Isi-
dori, Dr.paed. Juris Grants, Dr.psych. Anita Pipere, Dr.paed. 
Agrita Tauriņa ; konsultants Mg.psych., Mg.sp.sc. Pēteris 
Egle ; zīmējumu autore: Rudīte Kravale ; galvenais redak-
tors Vilnis Purēns ; priekšvārds: Aldons Vrubļevskis. — 
Rīga : RaKa, [2018]. — 348 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 
23 cm. — Uz 4. vāka foto autors Lauris Vīksne. — Biblio-
grāfija: 327.-339. lpp. — Teksts latviešu valodā, satura rādī-
tājs, kopsavilkums un recenzija angļu valodā. — ISBN 978-
9984-46-377-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autore ir Latvijas Sporta pedagoģijas aka-
dēmijas profesore, pedagoģijas doktore, psiholoģijas un sporta zināt-
nes maģistre. Monogrāfijā apkopotas būtiskākās psiholoģijas atziņas, 
kas ir aktuālas ikvienam sporta pedagogam un trenerim, kurš ikdienā 
strādā ar bērniem un jauniešiem vai ar profesionāliem sportistiem. 
Grāmatas pirmā daļa veltīta sporta psiholoģijas pamatiem, sporta vi-
des psiholoģiskajam raksturojumam un personības (kā sportista, tā 
trenera) izpausmēm sportā. Otrajā daļā autore aplūko psiholoģiskās 
aktualitātes, gatavojoties startam, sacensību laikā un mentālās noturī-
bas jautājumus. Trešā daļa veltīta attiecībām komandā, bet ceturtā — 
psiholoģiskajai palīdzībai un atbalstam, kas nepieciešams sportistam. 
Grāmatu papildina praktiskā darbā izmantojami pielikumi. Monogrāfi-
ja būs vērtīgs ieguvums ikviena sporta skolotāja un trenera bibliotēkā. 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888747
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890234
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888756
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888735
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889720
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890233
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888753
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888743
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891366
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890536
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890435
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To kā mācību grāmatu var izmantot studenti. Tā noderēs arī vecākiem, 
kuri aktīvi piedalās savu bērnu sportiskās karjeras veidošanā.
UDK	 159.98:796

Kopkataloga Id: 000890669
Heigs, Mets. Iemesli dzīvot tālāk / Mets 
Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Till-
berga ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 255, [1] lpp. ; 
18 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bib-

liogrāfija: 247.-[250.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Reasons 
to Stay Alive. — ISBN 978-9934-0-7181-2 (iesiets).

UDK	 159.9

Kopkataloga Id: 000890437
Ozola, Inita. Grāmata pašizaugsmei : meto-
disks materiāls pašvadības prasmju attīstī-
bai / Inita Ozola ; galvenais redaktors Vilnis 
Purēns. — Rīga : RaKa, [2018]. — 68 lpp. : ilus-
trācijas, tabulas ; 28 cm. — Bibliogrāfija: 

32. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-46-
380-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ietverts metodisks materiāls pašvadības 
prasmju attīstībai. Šīs prasmes ir viens no centrālajiem jautājumiem 
jaunajos mācību standartos. Pašvadības prasmes ir tās, kas mudina 
skolēnu plānot kā savu mācību procesu, tā dzīvi kopumā. Tās ir ļoti ak-
tuālas mūsdienu daudzveidīgajā sabiedrībā un tās var attīstīt dažādos 
veidos. Grāmata autore piedāvā visdziļāko personības pašvadības pras-
mju attīstības veicināšanas modeli. Viņa izmanto folkloras pētnieku un 
psihologu izstrādātās personības attīstības teorijas, kas šo attīstību at-
aino kā iniciācijas procesu. Pēc tām personības attīstība norit vairākās 
pakāpēs, sākot ar to, ka cilvēks vēl īsti neapzinās, kas viņš ir, un beidzot 
ar to, ka cilvēks valda pār sevi un var patstāvīgi sasniegt savus mērķus. 
Pārejā no pakāpes uz pakāpi notiek iniciācija — savu jauno prasmju 
apzināšanās. Metodiskajā materiālā autore parāda, kā, izmatojot lite-
rārus darbus, piemērus no vēstures un skolēnu personīgās dzīves, var 
attīstīt skolēnu izpratni par sevi, lai pārietu arvien augstākās apziņas 
pakāpēs. Materiālu var izmantot vidusskolas klasēs ne tikai literatūras, 
valodas un vēstures stundās, bet arī klases stundās un individuālā dar-
bā ar skolēniem.
UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 000888948
Vanags, Agris. Laimas pēdās / Agris Vanags ; 
literārā redaktore Linda Lemhena ; dizaina au-
tores: Laima Hauks, Anna Aizsilniece. — [Si-
gulda] : Autorizdevums, [2018]. — 159 lpp. : 
ilustrācijas, notis, portrets ; 22 cm. — Ietver 

bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-19-282-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  A. Vanags ir personības izaugsmes treneris, mežā ve-

dējs Laimas takās un tēvs saviem bērniem. Dzīvojot saskaņā ar latvisko 
dzīvesziņu un Latvijas dabu, daudz laika pavadot mežā, autors nolēmis 
dalīties ar dziļi sakrālām zināšanām un vedināt tautiešus atgriezties 
pie savām saknēm, sava spēka un dzīvesprieka. Grāmata veltīta mek-
lētājiem un cilvēkiem, kuri vēlas būt uz pašizziņas takas. Grāmatā ir 
trīs nodaļas, kuras dod izpratni par dzīves būtību un iedvesmo iet sa-
vas laimes pēdās. Pirmā daļa ir dainu un vēdu apceres, kuras izskaidro 
latvisko dzīvesziņu un pasaules uzskatu saistībā ar vēdisko kultūru. 
Grāmatas otrā daļa atklāj 27 cilvēka rakstura īpašības, kuras jāizkopj, 
lai cilvēks labi justos pasaulē. Savukārt trešā daļa ir autora izstrādāts 
piedāvājums apzinātai dzīvei ikdienas gaitās un individuālajai garīgajai 
higiēnai.
UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 000890222
Zuili, Robērs. Kā izprast mūsu bērnu emoci-
jas : vecumā no 0-10 gadiem / Robērs Zuili ; no 
franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča ; atbil-
dīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā re-

daktore Ilze Fogele. — [Rīga] : Jumava : Liegra, [2018]. — 
167 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Comprendre les émotions de nos enfants. — ISBN 978-
9934-572-11-1 (brošēts).

UDK	 159.922.7
	 159.942-053.2

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000889716
Jānis (Aleksejevs), shiigumens. Valaamas 
stareca vēstules, 1939-1956 / shiigumens Jānis 
(Aleksejevs) ; redakcija: virspriesteris Jānis 
Kalniņš ; tulkojums no krievu valodas: Bruno 
Falks ; mākslinieciskais noformējums: Līga 

Sakse. — Latvija : Eikon, 2018. — 191 lpp. : ilustrācijas, port-
rets ; 17×12 cm. — Grāmatas vākam izmantota stareca shii-
gumena Jāņa (Aleksejeva) fotogrāfija. — Oriģinālnosau-
kums: Письма Валаамского старца, 1939-1956 гг. — ISBN 
978-9934-8698-1-5 (iesiets).

UDK	 271.2-725(470+571)(044)

Kopkataloga Id: 000888701
Romas Pontifikāle / Latvijas Bīskapu konfe-
rence. — [Rīga] : Latvijas Bīskapu konference, 
2017.

Baznīcas un altāra konsekrācijas rituāli Lat-
vijas diecēzēm. — 156 lpp. ; 25 cm. — Biblio-

grāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
daļēji arī latīņu valodā; tulkots no latīņu valodas. — Ori-
ģinālizdevums: Pontificale Romanum. Ordo dedicationis 
ecclesiae et altaris, Citta del Vaticano : Libreria Editrice 
Vaticana, 1977. — Oriģinālnosaukums: Pontificale Roma-
num. Ordo dedicationis ecclesiae et altaris. — ISBN 978-
9984-9662-7-4 (iesiets).
UDK	 272-5

Kopkataloga Id: 000888692
Romas Pontifikāle / Latvijas Bīskapu konfe-
rence. — [Rīga] : Latvijas Bīskapu konference, 
2017.

Bīskapa, priesteru un diakonu ordinācijas 
rituāle Latvijas diecēzēm. — 289 lpp. : notis ; 

30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
latviešu valodā, daļēji arī latīņu valodā; tulkots no latī-
ņu valodas. — Oriģinālizdevums: Pontificale Romanum. 
De ordinatione episcopi, presbyterorum et diaconorum, 
Typis Polyglottis Vaticanis, 1990. — Oriģinālnosaukums: 
Pontificale Romanum. De ordinatione episcopi, presby-
terorum et diaconorum. — ISBN 978-9984-9662-6-7 (ie-
siets).
UDK	 272-725

Kopkataloga Id: 000888698
Svētību rituāle Latvijas diecēzēm / Latvijas 
Bīskapu konference. — [Rīga] : Latvijas Bīska-
pu konference, 2017. — 686 lpp. : ilustrācija ; 
25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
alfabētiskais svētību rādītājs: 665.-676. lpp. — 

Teksts latviešu valodā, daļēji arī latīņu valodā; tulkots no 
latīņu valodas. — Oriģinālizdevums: Rituale Romanum. De 
Benedictionibus, Citta del Vaticano : Libreria Editrice Vati-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890669
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890437
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888948
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890222
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889716
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888701
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888692
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888698
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cana, 1993. — Oriģinālnosaukums: Rituale Romanum. De 
Benedictionibus. — ISBN 978-9984-9662-3-6 (iesiets).

UDK	 272-5

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000889745
Lipša, Ineta. LGBTI vēsture Latvijā pēdējos 
100 gados / teksts: Ineta Lipša ; literārais re-
daktors Jānis Kulmanis ; dizains: Agnese Med-
ne. — Rīga : LGBT un viņu draugu apvienība 
„Mozaīka”, [2017]. — 109 lpp. : diagrammas, 

faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — Nosaukumā: LGBTI=lesbie-
tes, geji, biseksuāļi, transpersonas un interseksuālas per-
sonas.

A n o t ā c i j a :  LGBT un viņu draugu apvienība „Mozaīka” izdevu-
si vēstures doktores Inetas Lipšas sagatavotu grāmatu „LGBTI vēsture 
Latvijā pēdējos 100 gados”. Izdevuma saturs veidots ilgstošā izpētē, un 
ir pirmais detalizētais vēstures izdevums Baltijas valstīs par LGBTI. 
Materiālu apkopošana uzsākta jau 2013. gadā sākotnēji gan izstādes 
„LGBTI vēsture Latvijā 20. gadsimtā” tapšanai, kas tika izrādīta 2015. 
gadā EuroPride 2015 Rīga laikā. Tikai vēlāk izstādes autoriem dzimu-
si doma materiālus iekļaut grāmatā, lai tie būtu pieejami vēl plašākai 
sabiedrībai. Kā norāda grāmatas autore Ineta Lipša, tā ir īss ceļvedis 
vairāk nekā 100 gadus senā pagātnē, kuras notikumi ir saistīti ar tiem 
Latvijas iedzīvotājiem, kurus mūsdienās ietver abreviatūra „LGBTI” — 
tas būtu precīzākais šīs grāmatas būtības raksturojums. Grāmata ie-
tver 16 sadaļas par 4 Latvijas vēstures posmiem: 20. gadsimta sākums 
„Baltijas province Krievijas impērijā”, Pirmais pasaules karš un Latvijas 
Neatkarības karš, Latvijas Republika, Otrais pasaules karš, Latvijas PSR 
un mūsdienu Latvija.
UDK	 316.367.7(091)

Kopkataloga Id: 000888483
Sila, Inita. 100 vēstules sievietei / Inita Sila ; 
grāmatas dizains: Baiba Roze ; literārā redak-
tore Zanda Batņa ; foto: Ieva Andersone. — 
[Skujene, Amatas novads] : Apgāds „Sirds 
Ceļš”, [2018]. — 303 lpp. ; 21 cm. — Grāmatas 

vāka noformējumam izmantots autores meitas Šarlotes Si-
las zīmējums. — ISBN 978-9934-8598-4-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Inita Sila septiņpadsmit gadus strādājusi dažādos 
sieviešu žurnālos, visilgāk vadījusi žurnālu „Ieva”, bet pēc desmit ga-
diem šajā amatā, klausīdama savai sirdsbalsij, pieņēmusi drosmīgu 
lēmumu — aiziet. I. Sila uzsver: viņa nav gribējusi mainīt darbu, viņa 
vēlējusies mainīt dzīvi. „100 vēstules sievietei” ir Initas Silas atklāsmes 
par savu dzīvi: par aizvainojumu un piedošanu, par šķiršanos un izlīg-
šanu, par sevis šaustīšanu un sevis pieņemšanu, par zaudējumiem un 
spēka avota atrašanu, par viņas dzīves galvenajiem cilvēkiem un sieviš-
ķības meklējumiem, par baudīšanu un sevis ierobežošanu, par ikdienu 
un svētku svinēšanu. Par to, lai katra diena būtu kā maza svētku diena. 
Taču šīs 100 vēstules nav tikai stāsts par autores dzīvi, tās liek ikvienai 
lasītājai šos pašus jautājumus pavaicāt sev: kas ir mani dzīves laimīgā-
kie mirkļi? Ko es varu darīt, lai savu dzīvi piepildītu un kļūtu laimīgāka? 
Vai es spēju piedot? Vai es protu svinēt dzīvi? Atbildot uz tiem, mēs ik-
viena varam radīt savu grāmatu. Savas 100 vēstules.
UDK	 316.61
	 159.923.2-055.2

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu 
ekonomika

Kopkataloga Id: 000886656
Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģio-
nu dzīvotspējai / zinātniskie recenzenti: Dr. M. 
Pūķis, Dr. Ņ. Linde ; galvenā redaktore, ievads: 
Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; zinātniskā redaktore 
Maiga Krūzmētra ; literārā redaktore Ausma 

Mukāne ; priekšvārds: Gints Kaminskis. — [Rīga] : [Latvijas 
Zinātņu akadēmija], 2018. — 325 lpp. : diagrammas, ilustrā-
cijas, kartes, tabulas ; 22 cm. — „Autoru kolektīva monogrā-
fija „Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvot-
spējai” sagatavota, balstoties uz paveikto Valsts pētījumu 
programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra iz-
augsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrī-
bas ilgtspējīgai attīstībai — jaunas pieejas ilgtspējīgas zi-
nāšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” projektā 
5.2.3. — „Lauku reģionālā attīstība zināšanu ekonomikas 
kontekstā”, kas ietilpst telpiskās attīstības projektu blokā. 
Monogrāfijas izdošana finansēta no programmas EKO-
SOC-LV līdzekļiem”—Titullapas otrā pusē. — „ISBN 
9789934874413 (PDF)”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, anotācija angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-8744-0-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā tiek atspoguļotas ekonomiskās izaug-
smes tendences Latvijā kā lauku dzīvotspējas faktors un tālāk sniegts 
priekšstats par tautsaimniecības transformācijas procesiem un rezul-
tātiem katrā Latvijas reģionā — Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē 
un Pierīgā. Noslēgumā ir sniegtas tautsaimniecības transformācijas 
vadlīnijas Latvijas lauku telpas viedajai attīstībai. Sniegts apkopojums 
par projektā tapušajām zinātniskajām publikācijām, līdzdalību un ziņo-
jumiem konferencēs. Izdevumu ieteicams izmantot pašvaldību darbā, 
politiķiem, augstskolu mācībspēkiem un studentiem, esošajiem un to-
pošajiem zinātniekiem.
UDK	 332.146.2(474.3)
	 338.43(474.3)

338 Ekonomiskais stāvoklis. Ekonomiskā politika. 
Pārvalde un plānošana ekonomikā. Ražošana. 
Pakalpojumi. Cenas

Kopkataloga Id: 000886660
Simtam pāri. Viedā Latvija / zinātniskie re-
cenzenti: Dr.oec. Elīna Konstantinova, Dr.oec. 
Tatjana Volkova ; redakcijas kolēģija: Dr.habil.
oec. Baiba Rivža (galvenā redaktore), Dr.habil.
oec. Juris Krūmiņš, Dr.habil.oec. Remigijs Počs, 

Dr.iur. Ārija Meikališa, Dr.oec. Elita Jermolajeva (zinātniskā 
redaktore), Ausma Mukāne (atbildīgā redaktore) ; priekš-
vārds: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis. — [Rīga] : Latvijas Zināt-
ņu akadēmija, 2018. — 416 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 25 cm. — „Valsts pētījumu programma 
EKOSOC-LV — Tautsaimniecības transformācija, gudra iz-
augsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrī-
bas ilgtspējīgai attīstībai — jaunas pieejas ilgtspējīgas zi-
nāšanu sabiedrības veidošanai”—Titullapā. — „Autoru 
kolektīva monogrāfija „Simtam pāri. Viedā Latvija. Valsts 
pētījumu programma EKOSOC-LV”, sagatavota VPP „Taut-
saimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība 
un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīs-
tībai — jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības 
veidošanai (EKOSOC-LV)”, kas bija 2014.-2017. gadam ap-
stiprināto 6 prioritāro zinātnes fundamentālo un lietišķo 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888483
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886656
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886660
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pētījumu virzienu 5. virzienā: valsts un sabiedrības ilgtspē-
jīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimnie-
cība, demogrāfija, vide). Monogrāfija izdota ar VPP EKO-
SOC-LV finansiālu atbalstu”—Titullapas otrā pusē. — Ietver 
bibliogrāfiju. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī 
angļu valodā. — ISBN 978-9984-9542-9-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autoru kolektīva monogrāfija sagatavota, balstoties 
uz 2014.-2017. gadā veiktajiem pētījumiem 10 projektos, kas iekļāvās 
minētajam laika posmam apstiprināto sešu prioritāro zinātnes funda-
mentālo un lietišķo pētījumu virzienu 5. virzienā: valsts un sabiedrības 
ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, 
demogrāfija, vide). Monogrāfijā ir dots ieskats blokos sastrukturētajos 
projektos: 1. telpiskās attīstības projektu bloks, 2. sabiedrības attīstības 
projektu bloks, 3. ekonomiskās attīstības projektu bloks, 4. tiesiskais 
ietvars — ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara 
efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde. Katrā projektu blokā ir 
sniegti secinājumi un ieteikumi, problēmu uzstādījumi un risinājumi. 
Tāpat katrā projektu blokā ir ietverti labās prakses piemēri un eksper-
tu viedokļi. Ekspertu viedokļi ir pausti arī saistībā ar zinātnieku izvir-
zītajiem valsts attīstības scenārijiem, kas izstrādāti ar Tomasa L. Sātī 
(Thomas L. Saaty) Hierarhiju analīzes metodi. Monogrāfija ir izmanto-
jama studiju darbos, lēmumu pieņemšanā dažāda līmeņa pārvaldībā, 
reģionālo attīstības plānu u.c. dokumentu izveidē un NVO darbā.
UDK	 338.2(474.3)
	 332.146.2(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000890228
Klišs, Pēteris. Latvijas interešu pārstāvēšana 
Apvienoto Nāciju Organizācijā / Pēteris Klišs ; 
vāka noformējums: Inese Gura. — [Rīga] : 
[Sava grāmata], 2018. — 190 lpp. : tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 166.-190. lpp. — ISBN 

978-9934-552-72-4 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Galvenā uzmanība darbā pievērsta Latvijas līdzda-

lībai Apvienoto Nāciju Organizācijā: izanalizēta interešu pārstāvēšana 
kopš Latvijas uzņemšanas globālajā starptautiskajā organizācijā; iztir-
zāta Latvijas dalība ANO; atspoguļota tās pozīcija diskusijās par ANO 
reformām. Veiktais pētījums ir Latvijas dalības ANO pieredzes apkopo-
jums un ar to saistīto problēmu sistemātisks izklāsts, kas var kalpot par 
uzziņu materiālu plašam interesentu lokam. Pētījuma materiāls ir iz-
mantojams mācību procesā vēstures, politoloģijas, sabiedrības vadības 
un citu zinātņu nozaru studentiem. Latvijas dalības ANO izvērtējuma 
nostādnes var izmantot arī valsts institūciju darbinieki un pētnieki, kas 
nodarbojas ar globālo procesu un Latvijas ārpolitikas analīzi.
UDK	 341.123(474.3)
	 327(474.3)

Kopkataloga Id: 000890033
Krastiņš, Uldis. Krimināltiesību teorija un 
prakse: viedokļi, problēmas, risinājumi / Uldis 
Krastiņš. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018.

[3.] grāmata, 2015-2017. — 223 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts 

latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un krievu valodā, 
daži rakstu nosaukumi paralēli latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-508-58-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir trešā grāmata, kurā apkopoti tiesībzinātnieka 
un ilggadēja Latvijas Universitātes profesora Ulda Krastiņa raksti par 
aktuāliem Krimināllikuma normu piemērošanas jautājumiem. Pirmā 
grāmata iznākusi 2009. gadā, otrā — 2015. gadā. Izdevumā ir ievietoti 
autora raksti, kas tapuši laikā no 2015. līdz 2017. gadam, tas ir, jau pēc 
otrās grāmatas iznākšanas 2015. gadā. Te ir gan raksti, kas jau bijuši 
publicēti citos izdevumos, gan arī līdz šim nekur nepublicētie raksti. 
To vidū ir lasāmas profesora U. Krastiņa vēstules dažādām valsts insti-
tūcijām, kurās profesors, bieži vien oponējot citiem autoriem, pamato 

savas atziņas, akcentējot pareizas Krimināllikuma normu piemēroša-
nas nozīmīgumu. Grāmatā atrodams arī rādītājs ar to rakstu nosauku-
miem, kuri bijuši ievietoti pirmajos divos izdevumos. Tā kā profesors 
U. Krastiņš, daloties ar uzkrātajām zināšanām un pieredzi, vedina uz 
diskusiju un krimināltiesisku problēmu risinājumu, tad šis izdevums 
galvenokārt var uzrunāt jurisprudences studentus un jau praktizējošus 
juristus, kuriem nākas saskarties ar Krimināllikuma normu piemēroša-
nas jautājumiem savā darbā.
UDK	 343(474.3)

Kopkataloga Id: 000890223
Sūna, Jānis. Starp piecu varu likumiem : advo-
kāta atmiņu grāmata / Jānis Sūna ; priekšvārds: 
Agija Sūna ; Ingas Jurānes vāka māksliniecis-
kais noformējums ; Egila Spura fotoreprodukci-
jas ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : 

Jumava, [2018]. — 221, [2] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielī-
mes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — „Latvijai 
100”—Titullapā. — ISBN 978-9934-20-207-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jāņa Sūnas atmiņas ir unikāls vēstures avots. Lai 
arī tās ir tapušas gandrīz pirms pusgadsimta, pārsteidzoša ir šī manu-
skripta mūsdienu aktualitāte. Laikā, kad pašmāju sabiedrībā liesmo 
kaislības ap „čekas maisiem”, brūk padomju laikā radītie mīti par Otrā 
pasaules kara notikumiem, tostarp Salaspils koncentrācijas nometnes 
patiesā loma un nozīme. Šīs atmiņas sniedz ne tikai unikālu informāciju 
vēsturniekiem, bet arī liek jebkuram lasītājam izdzīvot tās situācijas, 
kurās neviļus iekļuva sabiedriski aktīvais advokāts Jānis Sūna. Latvijas 
simtgades kontekstā ļoti nozīmīga ir tā informācija, ko autors sniedz 
par 1917. gadu, laiku, kad tā pa īstam dzima ideja par neatkarīgu Latvi-
jas valsti. Atmiņas apzināti nav daudz rediģētas, saglabājot autora stilu 
un rokrakstu. Noteikti jāpiebilst, ka rakstīt ko šādu padomju okupāci-
jas ziedu laikos — 20. gadsimta 70. gados, bija ļoti liela drosme. Manu-
skriptam nonākot nepareizajās rokās, lielas nepatikšanas būtu ne tikai 
pašam rakstītājam, bet arī visai viņa ģimenei.
UDK	 347.965(474.3)(092)
	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000890025
Tieslietu ministrijas juristi Latvijas simtgadei: 
tiesībpolitikas aktuālie jautājumi / priekš-
vārds: Mg.iur. Laila Medina ; Marina Selunska, 
mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Tiesu 
namu aģentūra, 2018. — 398 lpp. : diagram-

mas, portreti ; 25 cm. — Grāmatā izmantotas Borisa Koļes-
ņikova fotogrāfijas un fotogrāfijas no Tieslietu ministrijas 
darba grupu locekļu un rakstu autoru personīgajiem arhī-
viem. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-508-59-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata aptver visdažādākās jomas: valststiesības, 
civiltiesības, krimināltiesības, kā arī sniedz ieskatu tieslietu nākotnē 
Latvijā. Grāmatā apkopoti Tieslietu ministrijas juristu raksti par šobrīd 
aktuālām tiesību tēmām. Tajā atrodami pētījumi par politisko partiju 
darbības ierobežošanu, intelektuālā īpašuma tiesībām, lietu izskatīša-
nas efektivitāti tiesu procesos, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, 
terorisma jaunākajām tendencēm, apbūves tiesībām, kas ir jauns tie-
sību institūts Latvijas tiesību sistēmā, un par daudziem citiem tiesību 
jautājumiem. Interesanti raksti atrodami nodaļā par Latvijas tiesību 
nākotni. Tie skar robotikas un mākslīgā intelekta ietekmi uz nākotnes 
tiesībpolitiku, e-pakalpojumus un to regulējuma attīstību nākotnē. Sa-
vas pārdomas un vēlējumus jaunajai grāmatai izteikušas arī vairākas 
vadošas amatpersonas tieslietās, kā arī sabiedrotie: tieslietu ministrs 
Dzintars Rasnačs, Saeimas Juridiskās komisijas vadītājs Gaidis Bērziņš, 
ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, Satversmes tiesas priekšsēdētāja 
Ineta Ziemele un daudzi citi. Tā kā grāmatas tematika ir ļoti daudzveidī-
ga, tad jebkuram tās lasītājam vienas grāmatas ietvaros būs iespējams 
gūt plašāku ieskatu šobrīd aktuālajos tieslietu jautājumos.
UDK	 34(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890228
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890033
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890223
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890025
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355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā 
zinātne. Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 000890176
Latvijas armijas komandieri / atbildīgā redak-
tore Eva Jansone ; mākslinieks Valdis Villerušs ; 
priekšvārds: Tālavs Jundzis ; jostas foto: Gatis 
Dieziņš. — Rīga : Jumava, [2018]. — 212, [3] lpp., 
16 nenumurētas lpp. ielīmes. : ilustrācijas, por-

treti ; 23 cm. — „Latvijai 100”—Priekštitullapā. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-20-210-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata, kurā vienkopus parādītas sešu pirmskara 
Latvijas armijas komandieru biogrāfijas, balstoties ne tikai uz jau pub-
licētiem materiāliem, bet papildinot tos arī ar arhīvu dokumentu ziņām 
un citiem līdz šim mazzināmiem faktiem. Ne mazāk nozīmīgi ir grāma-
tā iekļautie vēstījumi par sešu Latvijas bruņoto spēku komandieriem, 
kuri amatos bijuši pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā un kuri visi pa-
līdzējuši no jauna radīt Latvijas bruņotos spēkus, nostiprināt Latvijas 
drošību sadarbībā ar pārējām Baltijas valstīm un integrējoties NATO. 
Šāds materiāls, kas lielā mērā balstīts uz laikabiedru liecībām un vērtē-
jumiem, nepublicētiem avotiem, ir īpaši nozīmīgs zināšanu nostiprinā-
šanai par vēstures notikumiem nākamajām paaudzēm.
UDK	 355.08(474.3)(092)

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

Kopkataloga Id: 000890220
Linde, Māris. Mūsu senatne / Māris Linde. — 
[Rīga] : [Sava grāmata], 2018.

III [3. grāmata], Baltu tūkstošgadīgās cī-
ņas. — 425 lpp. : tabula ; 21 cm. — (Bibliotheca 
Lindana ; XXXII [32]). — Ietver bibliogrāfiju. — 

ISBN 978-9934-552-79-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  „Pasaule pazīst ticības, kuras priesteri ilgus gadus ir 

saglabājuši mutvārdu tradīcijā. Taču pasaule nezina otru gadījumu, kad 
pēc septiņsimts gadu garīgās apspiešanas un citas ticības dēstīšanas, 
tautas gudrāko dēlu iznīcināšanas un raganu dedzināšanas, pēc Vidze-
mes izkaušanas un Kurzemes izmiršanas mērī, tauta tikai nedaudzu 
dzīvajos palikušo galvās saglabātu kopš akmens laikmeta zinības tādā 
apjomā, kādu to ir paveikuši mūsu senči. Neesot rakstībai, mūsu zinā-
šanas ir saglabātas cilvēku prātos, kas pierāda to nepārtrauktību un tā-
tad arī iedarbību uz tautas garīgo pasauli. Šeit parādās milzu atšķirība 
starp mankurtizēto cilvēku izglītošanas rezultātiem un tūkstošgadīgu 
zināšanu veidoto cilvēku domāšanā. Zināšanas, kuras senlaikos tika ie-
liktas cilvēces garīgās pasaules pamatos, mums ir pamatā saglabājušās 
nemainīgas un savā tūkstošgadīgajā klātbūtnē veidojušas to mentalitā-
ti, kas baltus atšķir no pārējās pasaules”, Māris Linde.
UDK	 355.48(474.3)
	 355.48(470+571)
	 94(=17)
	 94(474.3)

37 Izglītība

Kopkataloga Id: 000889843
„Actual Problems of Education (MIP 2018)”, 
International Scientific and Educational 
Conference (2018 : Rīga, Latvija). Internatio-
nal Scientific and Educational Conference „Ac-
tual Problems of Education (MIP 2018) „ : 22-23 

March, 2018, Riga, Latvia : abstracts / edited by I. Ishmuha-
metov , B. Misnevs ; Transport and Telecommunication In-
stitute. — Riga : Transport and Telecommunication Institu-
te, 2018. — 80 lpp. ; 21 cm. — Nosaukumā: MIP 2018 = 

Mūsdienu izglītības problēmas 2018. — Bibliogrāfija tēžu 
beigās. — ISBN 978-9984-818-88-7 (brošēts).

UDK	 37(062)
	 378(062)
	 378.6:62(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000890477
Izglītības vadība = Education Management / 
redkolēģija: Dr.phys. Andris Kangro (galvenais 
redaktors), Dr.phys. Andris Grīnfelds (atbildī-
gais redaktors), Dr.phys. Andrejs Geske, Dr.
paed. Ilze Ivanova, Dr.paed. Dainuvīte Blūma, 

Dr.sc.admin. Antra Ozola ; latviešu valodas tekstu literārā 
redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas tekstu literārā re-
daktore Andra Damberga. — Rīga : Latvijas Universitātes 
Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 128 lpp. : diagrammas, 
shēma, tabulas ; 24 cm. — (Latvijas Universitātes raksti = 
Acta Universitatis Latviensis = Scientific Papers University 
of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 817. sējums). — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — Teksts un kopsavilkumi latviešu un angļu va-
lodā. — ISBN 978-9934-18-314-0 (brošēts).

UDK	 37.09(082)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās 
studijas

Kopkataloga Id: 000886870
Jurāne-Brēmane, Anžela. Formatīvā vērtēša-
na studiju procesā : promocijas darba kopsa-
vilkums doktora grāda iegūšanai pedagoģijas 
nozarē, apakšnozare: augstskolas pedagoģija / 
Anžela Jurāne-Brēmane ; darba zinātniskā va-

dītāja Dr.habil.paed. Tatjana Koķe ; darba recenzenti: Dr.pa-
ed. Rudīte Andersone, Dr.paed. Andra Fernāte, Dr.paed. Gu-
nārs Strods ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultāte = Formative Assessment in the Study 
Process : summary of Doctoral Thesis submitted for the de-
gree of Doctor of Pedagogy, subfield of higher education 
pedagogy / Anžela Jurāne-Brēmane ; supervisor: Dr. habil.
paed. Tatjana Koķe ; reviewers: Dr.paed. Rudīte Andersone, 
Dr.paed. Andra Fernāte, Dr.paed. Gunārs Strods ; University 
of Latvia. Faculty of Education, Psychology and Art. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 60 lpp. : shēmas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 54.-60. lpp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformē-
jums abās valodās. — ISBN 978-9934-556-30-2 (brošēts).

UDK	 378.147(043.2)

Kopkataloga Id: 000886882
Jurāne-Brēmane, Anžela. Formatīvā vērtēšana studiju 
procesā : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegū-
šanai pedagoģijā, augstskolas pedagoģijas apakšnozarē / 
Anžela Jurāne-Brēmane ; promocijas darba zinātniskā va-
dītāja Dr.habil.paed. Tatjana Koķe ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedago-
ģijas nodaļa. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 
204 lp. : shēmas, tabulas ; 31 cm + 1 CD. — CD: promocijas 
darba un kopsavilkumu elektroniskā versija PDF formā-
tā. — Bibliogrāfija: 151.-167. lp. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija arī angļu valodā.

UDK	 378.147(043.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890176
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890220
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889843
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890477
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886870
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886882
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39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas. 
Tradīcijas. Tautu dzīve. Folklora

Kopkataloga Id: 000887197
Skandinieki. Kāzas Sēļu zemēs / Skandi-
nieki ; sastādītāja Julgī Stalte ; tekstu auto-
res: Julgī Stalte, Maija Poiša, Māra Valpēte-
re ; tulkotāja Dace Veinberga ; redaktore 
Baiba Vanaga ; dizains: Mārtiņš Plotka. — 

[Amatas pagasts] : Kultūras menedžmenta centrs „Lauska”, 
[2018]. — 46 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 13 cm + 1 
CD. — Vēsturiskās fotogrāfijas: Latvijas Nacionālās digitā-
lās bibliotēkas kolekcija „Zudusī Latvija”. Kāzu aprakstu ci-
tāti: Latviešu folkloras krātuve. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā, dziesmu teksti sēļu izloksnē. — ISBN 978-
9934-8276-9-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Folkloras draugu kopa „Skandinieki” ir vadījusi un 
kuplinājusi neskaitāmus kāzu godus visā Latvijā un nu ir radījusi īpašu 
kāzu dziesmu kopumu sēļu izloksnē, kas palīdzēs ļaudīm svinēt godus, 
dziedot savas puses dziesmas.
UDK	 392.5(474.3)
	 784.4

398 Folklora

Kopkataloga Id: 000890194
Kotivāns, A. Biznesa burbuļi : anekdotes un spu-
rainas domas / sakopojis un pārstāstījis A. Koti-
vāns. — Rīga : Didam, [2018]. — 150, [1] lpp. ; 
19 cm. — (Anekdotes un spurainas domas ; 
37). — ISBN 978-9934-557-23-1 (brošēts).

UDK	 398.23

Kopkataloga Id: 000890198
Kotivāns, A. Kā var nesolīt : anekdotes un spu-
rainas domas / sakopojis un pārstāstījis A. Koti-
vāns. — Rīga : Didam, [2018]. — 150, [1] lpp. ; 
19 cm. — (Anekdotes un spurainas domas ; 
38). — ISBN 978-9934-557-22-4 (brošēts).

UDK	 398.23

Kopkataloga Id: 000890226
Latviešu tautas pasakas : 100 pasakas, 100 
mākslinieki / pasakas sakārtojusi un īsinājusi 
Inese Pelūde ; Edgara Švanka dizains ; Ilzes 
Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 

Mākslinieki: Mikus Čavarts, Santagora, Elizabete Cērpa, 
Olga Gogole, Anna Laicāne, Kaiva Zariņa, Armands Teodors 
Freibergs, Margarita Požidajeva, Arnis Zariņš, Zigmunds 
Vilnis, Baiba Līmane, Valta Klints, Jekaterina Grjazeva-Ve-
selkova, Linda Kukare-Aldersone, Hanuka Lorengela, Jānis 
Šulcs, Elita Ābele, Aivars Baranovs, Gvido Vizulis, Viktorija 
Matisone, Rūdolfs E. Švanks, Ineta Freidenfelde, Sandra 
Jaundaldere, Barbara Ābeltiņa, Rebeka Lukošus, Lote Vil-
ma Vītiņa, Līga Kļaviņa, Elvita Mazure, Māra Skuja, Jānis 
Šneiders, Valērija Lastoviča, Anita Rupeika, Renāte Kloviņa, 
Kuntī Horsta, Anita Zīverte, Gerda Furmane, Krista Brice, 
Eva Freidenfelde, Ieva Baumgarte, Didzis Upens, Lilija Ber-
zinska, Ilga Lēmane, Kristīne Kvitka, Svetlana Narkeviča, 
Santa Inda-Vengera, Rasma Torne, Marina Heniņa, Dairis 
Hofmanis, Māra Siliņa, Gunta Zaļaiskalna, Elīna Genīte, 
Mairita Tumpele, Inga Barkāne, Anda Sproģe, Tamāra Ka-
bakova, Vilnis Klints, Svetlana Tarsina, Maija Muižniece, 

Toms Kalninskis, Evija Timma-Novika, Linda Gabarajeva, 
Jurijs Tatarkins, Liene Mazulāne, Agnese Aizpuriete, Anda 
Lase, Elīna Salaka, Agnese Zariņa, Nijole Paula Zukule, Na-
nija Lība Zukule, Ketlīna Grolle, Agnese Feldmane, Agnese 
Apine, Valters Liberts Muzikants, Anete Bajāre-Babčuka, 
Zīle Ziemele, Renāte Logina, Dārta Stafecka, Elita Šmēdiņa, 
Vivianna Maria Stanislavska, Daniēla Sikorska, Līga Jaun-
zeme, Kate Seržāne, Rūdolfs Matīss Trops, Kristīne Krasti-
ņa-Indāne, Linda Lagzdiņa, Gusts Linkevičs, Artjoms Tara-
sovs, Estere Betija Grāvere, Ričards Znutiņš-Znutāns, 
Aigars Zemītis, Dāvis Ozols, Terēza Biezaite, Kazimirs 
Anspaks, Zanda Laula, Dzelde Ieva Mierkalne, Ieva Sarksņa, 
Beate Poikāne, Ksenija Studene, Dina Danosa, Baiba Tro-
pa. — Vāka dizainam izmantoti Terēzas Biezaites, Marinas 
Heniņas, Renātes Kļoviņas, Kristīnes Krastiņas-Indānes, Il-
gas Lēmanes, Santagoras, Dārtas Stafeckas un Guntas Za-
ļaiskalnas zīmējumi. — Titulu un satura dizainam izmanto-
ti Lilijas Berzinskas, Svetlanas Tarsinas un Evijas 
Timmas-Novikas zīmējumi. — ISBN 978-9934-0-7196-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Apgāds Zvaigzne ABC Latvijas simtgadei velta uni-
kālu izdevumu — grāmatu, kurā apkopotās 100 latviešu tautas pasa-
kas ilustrējuši 100 Latvijas mākslinieki. Pasaku krājumā esam devuši 
iespēju sevi parādīt gan pieredzējušajiem, gan jaunajiem, gan topoša-
jiem māksliniekiem. Ilustratoru pulkā ir vairāku tautību mākslinieki. 
Grāmatā iekļauta plaša pasaku izlase, kas apliecina latviešu tautas 
gudrību, asprātību un humora izjūtu, spēju dzīvespriecīgi paraudzīties 
uz pasauli, atklājot un izskaidrojot to tēlaini un ar mīlestību. Pasakās 
vēstīts gan par seniem, gan mazāk seniem laikiem, dzīvnieki tajās runā 
cilvēku valodā, priekšmeti atdzīvojas, un dzīve ir brīnumu pilna. Pasaku 
varoņi ir labsirdīgi, mīl, skumst, vēlas darīt labu, bet dažiem no viņiem 
piemīt arī dižošanās kāre, mantkārība un nenovīdība. Pasakas palīdz 
iegūt sapratni par nemainīgām latviešu tautas ētikas vērtībām un ap-
liecina to nepārtrauktību un pārmantojamību.
UDK	 398.21(=174)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

53 Fizika

Kopkataloga Id: 000888982
Štekleins, Antons. Vakuummetru pārbaudes 
metodoloģijas pētījumi : promocijas darbs / 
Antons Štekleins ; zinātniskais vadītājs Dr.
sc.ing. Ēriks Geriņš ; Rīgas Tehniskā universi-
tāte. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas 

fakultāte. Mašīnbūves tehnoloģijas institūts. — Rīga : [RTU 
Izdevniecība], 2018. — 111 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Biblio-
grāfija: 101.-106. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.

UDK	 531.788(043)

Kopkataloga Id: 000888989
Štekleins, Antons. Vakuummetru pārbaudes 
metodoloģijas pētījumi : promocijas darba 
kopsavilkums, nozare: mašīnzinātne, apakšno-
zare: mašīnbūves tehnoloģija / Antons 
Štekleins ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Ēriks 

Geriņš ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Viktors Miro-
novs, Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs, Dr.habil. Sigitas Tamulevi-
cius ; Rīgas Tehniskā universitāte. Mašīnzinību, transporta 
un aeronautikas fakultāte. Mašīnbūves tehnoloģijas insti-
tūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 48 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887197
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890194
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890198
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890226
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888982
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888989
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vāka. — „ISBN 9789934220647 (pdf)”—Titullapas otrā 
pusē. — Bibliogrāfija: 43.-46. lpp. — ISBN 978-9934-22-
063-0 (brošēts).

UDK	 531.788(043)

Kopkataloga Id: 000888994
Štekleins, Antons. Research on Vacuum 
Gauge Testing Methodology : summary of the 
Doctoral Thesis / Antons Štekleins ; scientific 
supervisor Dr.sc.ing. Ēriks Geriņš ; official re-
viewers: Dr.habil.sc.ing. Viktors Mironovs, 

Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs, Dr.habil. Sigitas Tamulevicius ; 
Riga Tehnical University. Faculty of Mechanical Engine-
ering, Transport and Aeronautics. Institute of Mechanical 
Engineering. — Rīga : RTU Press, 2018. — 48 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. 
vāka. — „ISBN 9789934220661 (pdf)”—Titullapas otrā 
pusē. — Bibliogrāfija: 43.-46. lpp. — ISBN 978-9934-22-
065-4 (brošēts).

UDK	 531.788(043)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000890508
Kirilova, Alise. Virsmas aktīvo vielu sintēze no 
Latvijas augu eļļām : zinātniski pētnieciskais 
darbs / Alise Kirilova ; Dr.chem. Jeļenas Kirilo-
vas un Ivana Griņeviča zinātniskajā un akadē-
miskajā redakcijā ; zinātniskie recenzenti: Mg.

chem. Oksana Dimitrijeva, Mg.chem. Irēna Nikolajeva. — 
Rembate : Starptautiskā Lauksaimniecības universitāte, 
2018. — 14, [5] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — (Zinātniskā monogrāfija). — Bibliogrāfija: 
14. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-885-32-2 (brošēts).

UDK	 544.77.051.13(474.3)
	 661.187.7:547(474.3)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000890212
Bāgante, Ieva. Deguna elpošanas funkcija un 
estētika bērniem ar vienpusēju caurejošu lū-
pas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni : 
promocijas darbs medicīnas doktora zinātnis-
kā grāda iegūšanai, specialitāte — mutes, sejas 

un žokļu ķirurģija / Ieva Bāgante ; darba zinātniskā vadītā-
ja Dr.med. Ilze Akota ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
[Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 103 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 81.-91. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 616.21-089-053.2(043)

Kopkataloga Id: 000890206
Bāgante, Ieva. Deguna elpošanas funkcija un 
estētika bērniem ar vienpusēju caurejošu lū-
pas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni : 
promocijas darba kopsavilkums medicīnas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitā-

te — mutes, sejas un žokļu ķirurģija / Ieva Bāgante ; darba 
zinātniskā vadītāja Dr.med. Ilze Akota ; oficiālie recenzenti: 
Dr.habil.med. Aigars Pētersons, Dr.med. Rūta Care, PhD Li-

nas Zaleckas ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas 
Stradiņa universitāte], 2018. — 56 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-52. lpp.

UDK	 616.21-089-053.2(043)

Kopkataloga Id: 000890208
Bāgante, Ieva. Nasal Function and Aesthetics 
in Patients with Complete Unilateral Cleft Lip, 
Alveolus and Palate : summary of the Doctoral 
Thesis for obtaining the degree of a Doctor of 
Medicine, speciality — oral and maxillofacial 

surgery / Ieva Bāgante ; scientific supervisor: Dr.med. Ilze 
Akota ; official reviewers: Dr.habil.med. Aigars Pētersons, 
Dr.med. Rūta Care, PhD Linas Zaleckas ; Rīgas Stradiņa uni-
versitāte. — Riga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 
55 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 47.-52. lpp. 

UDK	 616.21-089-053.2(043)

Kopkataloga Id: 000888161
Latvijas Universitāte. Starptautiskā zināt-
niskā konference (76 : 2018 : Rīga, Latvija). 
International Scientific Conference on Medici-
ne : 76th Conference of the University of Latvia, 
23rd of February, 2018 : book of abstracts / res-

ponsible for publishing: Mārcis Leja, Valdis Folkmanis ; 
compiled by Danute Ražuka-Ebela. — Riga : University of 
Latvia, 2018. — 183 lpp. : diagramma, tabulas ; 22 cm. — Uz 
vāka nosaukumā kļūdaini norādīts konferences norises 
gads (2017). — ISBN 978-9934-18-310-2 (brošēts).

UDK	 61(062)

629 Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 000889727
Zvaigzne, Andrejs. Lēmumu pieņemšanas 
metodes multifunkcionālā speciālā kuģa ar 
modulāro arhitektūru projektēšanas procesā 
sākuma fāzē : promocijas darbs izvirzīts inže-
nierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūša-

nai zinātņu nozares „Transports un satiksme” apakšnozarē 
„Telematika un loģistika” / Andrejs Zvaigzne ; zinātniskais 
vadītājs Dr.habil.sc.ing. Igors Kabaškins ; Transporta un sa-
karu institūts. — Rīga : Transporta un sakaru institūts, 
2017. — 182 lp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabu-
las ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 164.-174. lp. — Teksts latviešu 
valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā. — ISBN 
9789984818856 (kļūda).

UDK	 629.5.022.25(043)

631 Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 000889243
Gailīte, Mārīte. Siltumnīcas : uzbūvē sapņu 
māju saviem augiem! : uzbūve un seguma iz-
vēle ; laistīšanas un vēdināšanas ABC ; pārbau-
dītas un jaunas šķirnes / Mārīte Gailīte, Ilona 
Klovāne ; Aijas Andžānes vāka grafiskais no-

formējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā 
redaktore Inga Bērze ; zīmējumi: Elīna Kokareviča ; iekšla-
pu grafiskais noformējums: Baiba Lūsīte-Teikmane. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 215 lpp. : ilustrācijas ; 
24 cm. — Grāmatas nodaļas „Montējam polikarbonāta sil-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888994
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890508
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890212
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890206
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890208
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888161
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889727
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889243


10Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 8 2018. gada 16.–30. aprīlis

tumnīcu” teksta autore Inita Šteinberga. — „Arī lecek-
tis!”—Uz vāka. — ISBN 978-9934-15-441-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dārzeņkopības speciāliste Mārīte Gailīte un žurnā-
la „Praktiskais Latvietis” žurnāliste Ilona Klovāne atbild uz vairākiem 
būtiskiem jautājumiem, ko vēlas zināt katrs mazdārziņa īpašnieks: kā 
pareizi novietot siltumnīcu, kādu segumu un konstrukciju izvēlēties, kā 
siltumnīcu uzcelt pašam, vai apsildāma siltumnīca atmaksājas, kādas 
dobes veidot, kā rūpēties par laistīšanu, vēdināšanu un apputeksnē-
šanu, kā sargāt no salnām, kā audzēt stādus, kādas šķirnes tomātus, 
papriku, gurķus, burkānus izvēlēties, ar ko mēslot un cik daudz, kādi 
kaitēkļi un slimības apdraud siltumnīcu, ko darīt siltumnīcā gadalai-
ku ritumā, kam noder lecektis. Grāmata adresēta ikvienam, kas vēlas 
izmēģināt ko jaunu vai ļauties dārzkopības priekam bez iepriekšējās 
pieredzes.
UDK	 631.234
	 631.344.1/.5
	 631.544.4

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un 
sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 000890967
Apkārt pasaulei ar Roberto : 51 cittautu recep-
te / izdošanai sagatavojuši: Aija Baltā-Baikova, 
Gunta Kuļbanska, Dita Palmbaha, Roberto Me-
loni ; literārā redaktore Maija Olte ; foto: Karī-
na Ziemele, Agate Rubene, Madara Gritāne, 

Anete Atvare un no Roberto Meloni privātā arhīva ; vāka 
foto: Kristaps Jansons. — [Rīga] : Roberto Meloni, 2018. — 
125 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-19-460-3 
(brošēts). — ISBN 9781234567897 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veidota pēc skatītāju iecienītā Rīga TV24 
kulinārijas šova „La Dolce Vita”, kura vadītājs ir Latvijā pazīstamais itā-
lietis Roberto Meloni. Šī ir Roberto vadītā šova otrā grāmata, un tajā 
apkopotas receptes, ko Roberto raidījuma viesi uz Latviju atveduši no 
dažādām pasaules zemēm.
UDK	 641.568(083.12)

656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes 
organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000888958
Bolevics, Valters. The Impact of Governance on Port 
Performance : Doctoral Thesis, discipline: management 
science, sub-discipline: business administration / Valters 
Bolevics ; research supervisor: Dr.oec. Tatjana Volkova ; 
„RISEBA” University of Business, Arts and Technology. — 
Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 187 lp. : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 152.-
168. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 656.615.07(474)(043)

Kopkataloga Id: 000888966
Bolevics, Valters. The Impact of Governance 
on Port Performance : summary of Doctoral 
Thesis, discipline: management science, sub-
discipline: business administration / Valters 
Bolevics ; research supervisor: Dr.oec. Tatjana 

Volkova ; reviewers: Dr.oec. Tatjana Vasiljeva, Dr.oec. Kon-
stantīns Didenko, Dr. Theo Notteboom ; „RISEBA” Univer-
sity of Business, Arts and Technology = Pārvaldības ietek-
me uz ostu sniegumu : promocijas darba kopsavilkums 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē, apakšno-
zare: uzņēmējdarbības vadība / Valters Bolēvics ; darba 
zinātniskā vadītāja Dr.oec. Tatjana Volkova ; recenzenti: 

Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva, Dr.oec. Konstantīns Didenko, Dr. 
Theo Notteboom ; Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augst-
skola „RISEBA”. — Riga : „RISEBA” University of Business, 
Arts and Technology, 2018. — 115 lpp. : diagrammas, shē-
mas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 57.-62. lpp. — Teksts 
angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-315-7 
(brošēts).

UDK	 656.615.07(474)(043)

Kopkataloga Id: 000889748
International Conference „Reliability and 
Statistics in Transportation and Communi-
cation” (17 : 2017 : Rīga, Latvija). Reliability 
and Statistics in Transportation and Commu-
nication (RelStat’17) : the 17th International 

Multi-Conference, 18-21 October 2017, Riga, Latvia : abst-
racts / edited by Igor V. Kabashkin, Irina V. Yatskiv ; organi-
sed by Transport and Telecommunication Institute (Lat-
via) in co-operation with Latvian Academy of Science 
(Latvia). — Riga : Transport and Telecommunication Insti-
tute, 2017. — viii, 141 lpp. : shēma ; 30 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — ISBN 978-9984-818-86-3 (brošēts).

UDK	 656(062)
	 621.39(062)
	 629(062)
	 004(062)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000890126
Forands, Ilgvars. Menedžmenta mazā encik-
lopēdija / Ilgvars Forands ; redaktore Inta Ceļ-
doma. — [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, 
[2018]. — 488 lpp. : portreti, shēmas, tabulas ; 
25 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — ISBN 

978-9934-8413-3-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Grāmatas pirmajā daļā ievietoti grāmatas autora ag-

rāk publicētie materiāli, kurus papildina pasaulē pazīstamu zinātnieku 
atzinumi, secinājumi, ieteikumi. Tajā apskatīti menedžmenta teorijas 
un prakses jautājumi gan vēsturiskā aspektā, gan mūsdienu apstākļos. 
Grāmatas otrajā daļā dotas izcilāko menedžmenta zinātnieku īsas bio-
bibliogrāfijas, ievietotas atsauces uz viņu, pēc grāmatas autora domām, 
nozīmīgākajām publikācijām. Grāmata būs noderīga, studējot menedž-
menta teoriju, tajā varēs atrast padomus, kā pilnveidot organizācijas 
darbību, tā palīdzēs apzināt pasaules izcilāko zinātnieku dzīves un 
darba mūžu, iepazīties ar viņu viedokļiem un devumu menedžmenta 
teorijas un prakses attīstībā.
UDK	 658(07)
	 658(092)
	 005(07)

Kopkataloga Id: 000889639
Šmidre, Pēteris. Viss nav vienkārši, viss ir 
ļoti vienkārši / Pēteris Šmidre ; redaktore 
Māra Vilde ; literārais redaktors Oskars Lap-
siņš ; dizains: Aleksandrs Kosarevs ; priekš-
vārds: Ainis Saulītis. — Rīga : Rīgas Viļņi, 

2018. — 253 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — 
Izdevums krievu valodā: Шмидре, Петерис. Всё не про-
сто, всё очень просто. — ISBN 978-9984-9868-2-1 (ie-
siets).

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890967
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888958
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888966
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889748
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890126
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889639
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A n o t ā c i j a :  Grāmatas autors Pēteris Šmidre — pazīstams latvie-
šu uzņēmējs, Baltcom dibinātājs — stāsta par savām saknēm, biznesa 
veidošanu, vaļaspriekiem, dalās pārdomās par dzīvi un valsts nākotni.
UDK	 658(474.3)(092)
	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000889640
Шмидре, Петерис. Всё не просто, всё 
очень просто / Петерис Шмидре ; литера-
турный редактор и предисловие: Алексей 
Шейнин ; дизайн: Александр Косарев. — 
Rīga : Rīgas Viļņi, 2018. — 255 lpp. : faksimili, 

ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — Izdevums latviešu valodā: 
Šmidre, Pēteris. Viss nav vienkārši, viss ir ļoti vienkārši. — 
ISBN 978-9984-9868-3-8 (iesiets).

UDK	 658(474.3)(092)
	 821.174-94

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000888582
Latvian Book Illustrators Catalogue. — 
[Rīga] : [Zvaigzne ABC sadarbībā ar Latvijas 
Grāmatizdevēju asociāciju], [2018]. — 128 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Ietver ziņas par 
māksliniekiem. — Mākslinieki: Agnese Aizpu-

riete, Antra Augustinoviča, Katrīna Avotiņa, Laura Belēviča, 
Lilija Berzinska, Lelde Braķe-Claverie, Elīna Brasliņa, Rūta 
Briede, Mikus Čavarts, Ilze Dambe, Kristiāna Dimitere, Mi-
kus Duncis, Edgars Folks, Olga Gogole, Marina Heniņa, Dai-
ris Hofmanis, Anita Jansone-Zirnīte, Sandra Sabīne Jaun-
daldere, Ieva Jurjāne, Kristīne Jurjāne, Toms Kalninskis, 
Liga Kitchen, Vilnis Klints, Anita Kreituse, Alise Landsber-
ga, Una Leitāne, Maija Līduma, Renāte Logina, Linda Loši-
na, Inese Margēviča, Ieva Maurīte, Alise Mediņa, Gundega 
Muzikante, Aleksejs Naumovs, Andra Otto-Hvoinska, Arta 
Ozola-Jaunarāja, Dāvis Ozols, Anita Paegle, Līva Pakalne, 
Ilze Ramane, Anita Rupeika, Dace Sietiņa, Indra Sproģe, Ga-
tis Šļūka, Agija Staka, Vivianna Maria Staņislavska, Evija 
Stukle-Zuitiņa, Evija Timma-Novika, Gita Treice, Anna Vai-
vare, Veronika Veldze, Māra Viška, Lote Vilma Vītiņa, Zane 
Zlemeša, Mārtiņš Zutis, Anna Zvaigzne. 

A n o t ā c i j a :  Apgāds „Zvaigzne ABC” sadarbībā ar Latvijas Grāma-
tizdevēju asociāciju laidis klajā Latvijas grāmatu ilustratoru katalogu 
angļu valodā — „Latvian Book Illustrators Catalogue”. Katalogā iekļauti 
56 mākslinieki, īsa informācija par katra mākslinieka radošo darbu un 
kontaktinformācija, kā arī darbu attēli, kas raksturo katra mākslinie-
ka radošo rokrakstu. Katalogs lieliski atspoguļo visu paaudžu Latvijas 
mākslinieku rokrakstu dažādību un kopainas krāšņumu. Tas veltīts gal-
venokārt bērnu grāmatu ilustratoriem.
UDK	 74/76.05.071.1(474.3)(083.82)

75 Glezniecība

Kopkataloga Id: 000887218
Bušs, Valdis. Valdis Bušs. My Country : 
paintings / compiled by Guna Kalnača ; 
text by Edvarda Šmite ; photo by Armands 
Lācis ; design by Līga Sarkane ; translation 

into English by Klāvs Kalnačs ; foreword: Inta Baumane. — 
Jūrmala : Jūrmala City Museum, 2018. — 24 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 15×21 cm. — Grāmatas vāka noformēju-
mam izmantota mākslinieka Valda Buša glezna „Kalni” 
(„Hills”), 1983. — ISBN 978-9934-8484-3-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2018. gada 10. aprīlī Latvijas Republikas ģenerālkon-
sulātā Sanktpēterburgā tika atklāta gleznotāja Valda Buša (1924-2014) 
darbu izstāde „Mana zeme”, kurā eksponētas ainavas un klusās dabas, 
kas raksturo mākslinieka daiļrades periodu no 1974. līdz 2006. gadam. 
Valda Buša glezniecība pieder 20. gadsimta romantiskajam, ekspresīvi 
kāpinātajam pasaules redzējumam. Latviešu mākslā Valda Buša vieta ir 
īpaša, jo viņa gleznās vienotā veselumā savijas gan dabas raisītās izjū-
tas, gan personiskais pārdzīvojums, gan dekorativitāte. V. Buša gleznie-
cība ir dziļi individuāla un patiesi latviska, un tajā pat laikā, kā daudzu 
lielu personību radīta māksla, tā uzrunā un pārliecina skatītājus tālu 
pāri Latvijas robežām.
UDK	 75.071.1(474.362.4)(083.82)
	 75.047(474.3)(083.82)

Kopkataloga Id: 000887220
Буш, Валдис. Валдис Буш. Моя земля : 
живопись = Valdis Bušs. My Country : 
paintings / составитель: Гуна Калнача ; 
автор текста Эдварда Шмите ; фото-

граф Армандс Лацис ; дизайн: Лига Саркане ; перевод 
на английский язык: Клавс Калначс ; перевод на рус-
ский язык: Виола Ругайс ; предисловие: Инта Баума-
не. — Юрмала : Юрмальский городской музей, 2018. — 
24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15×21 cm. — Grāmatas 
vāka noformējumam izmantota mākslinieka Valda Buša 
glezna „Kalni” („Холмы” = „Hills”), 1983. — Teksts paralēli 
krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8484-2-1 (bro-
šēts).

UDK	 75.071.1(474.362.4)(083.82)
	 75.047(474.3)(083.82)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000889160
Grants, Andrejs. Andrejs Grants : fotoal-
bums / sastādītāji: Andrejs Grants, Laima 
Slava ; dizains: Mārtiņš Ratniks ; tekstu auto-
ri: Kārlis Vērpe, Artis Ostups, Ieva Raudse-
pa ; latviešu tekstu redaktore Antra Bula ; 

tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; angļu tekstu re-
daktore Iveta Boiko. — Rīga : Neputns, [2018]. — 335 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Ietver ziņas par fotogrāfu: 
330.-331. lpp. — Bibliogrāfija: 334.-335. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-565-40-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Fotoalbums ir līdz šim apjomīgākais A. Granta fo-
togrāfiju apkopojums pēc iepriekš izdotās grāmatas „Andrejs Grants. 
Fotogrāfijas” (2002). Fotoalbuma piecas nodaļas — pieci vizuāli stās-
ti — sniedz nesteidzīgu, izvērstu ieskatu tēmās, kuras autors attīstījis 
visas savas radošās darbības laikā un turpina papildināt aizvien: „Pa 
Latviju”, „Kolēģi, draugi, paziņas”, „Dubultportreti”, „Ceļojumu piezī-
mes”, „Iespaidi”. Šo melnbalto fotogrāfiju tematiskā dominante nemai-
nīgi ir Latvijas lauki un mazpilsētas, sastaptie cilvēki, dabas impresijas 
un garāmslīdoši esamības acumirkļi. Albumā latviešu un angļu valodā 
lasāmas filozofa Kārļa Vērpes un dzejnieka Arta Ostupa esejas, kā arī 
Andreja Granta skolnieces fotogrāfes Ievas Raudsepas teksts „Piecas 
lietas”, kurā apkopotas paša Granta atziņas par fotogrāfiju un fotogra-
fēšanu. Izdevumā ietverta arī Andreja Granta radošā biogrāfija, kā arī 
nozīmīgāko izstāžu un bibliogrāfijas apkopojums
UDK	 77-051(474.3)(084.12)
	 77.04(474.3)(084.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889640
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888582
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887218
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000887220
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889160
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78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000890428
Muktupāvels, Valdis. Folk music instru-
ments in Latvia / Valdis Muktupāvels ; scien-
tific reviewers: Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, 
Dr.art. Arnolds Klotiņš, Ph.D. Hannu Saha ; 
translator: Amanda Zaeska ; literary editor: 

Lauma Lapa ; proofreader: Laura Slišāne ; artist: Arta Ozo-
la-Jaunarāja ; photographer Aleksandrs Okonovs. — Rīga : 
Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 341, 
[2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, notis ; 28 cm. — Ziņas 
par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 297.-306. lpp. un rā-
dītāji: 324.-341. lpp. — Oriģinālnosaukums: Tautas mūzikas 
instrumenti Latvijā. — ISBN 978-9934-18-332-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Profesora mākslas zinātņu doktora Valda Muktu-
pāvela pētījums „Tautas mūzikas instrumenti Latvijā” ir plašākais un 
izsmeļošākais līdz šim pieejamais pētījums par tradicionālajiem mūzi-
kas instrumentiem Latvijā. Monogrāfijā apkopotas visdažādāko avotu 
ziņas, iekļaujot tās starptautiski aprobētā sistemātikā, izdevums papil-
dināts ar attēliem, nošu pielikumu un dažādiem rādītājiem.
UDK	 780.61/.66(474.3)
	 681.81(474.3)
	 785(474.3)

794 Galda spēles (balstītas uz domāšanu, veiklību 
un veiksmi)

Kopkataloga Id: 000890177
Ēlvests, Jāns. Šaha ģimnāzija / Jāns Ēlvests ; 
no angļu valodas tulkojusi Katrīna Amerika ; 
mākslinieks Kaspars Ēlvests ; zinātniskā re-
daktore Laura Rogule ; atbildīgā redaktore Eva 
Jansone ; literārais redaktors Braiens Smits. — 

Rīga : Jumava, [2018]. — 159, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Chess Gymnasium. — ISBN 978-9934-
20-196-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmatu „Šaha ģimnāzija” papildina arī 
darba burtnīca. Darba burtnīcā ir iekļauti uzdevumi, kas sastādīti at-
bilstoši šaha spēles sadalījumam mācību grāmatā „Šaha ģimnāzija”. Gan 
grāmata „Šaha ģimnāzija”, gan darba burtnīca ir paredzēta visiem šaha 
interesentiem. Autora veidotie uzdevumi ir efektīvs treniņš prātam, lai 
attīstītu stratēģisko un loģisko domāšanu.
UDK	 794.1(0.053.2)(035)

Kopkataloga Id: 000890232
Ēlvests, Jāns. Šaha ģimnāzija : darba burtnī-
ca / Jāns Ēlvests ; no angļu valodas tulkojusi 
Katrīna Amerika ; mākslinieks Kaspars Ēl-
vests ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; zināt-
niskā redaktore Laura Rogule ; literārais re-

daktors Braiens Smits. — Rīga : Jumava, [2018]. — 118, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Darba burtnīcā ir iekļauti 
uzdevumi, kas sastādīti atbilstoši šaha spēles sadalījumam 
mācību grāmatā „Šaha ģimnāzija”. — Oriģinālnosaukums: 
Chess Gymnasium. — ISBN 978-9934-20-197-4 (brošēts).

UDK	 794.1(076)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000891176
Kalme, Vilma. Vingrošana pēc 60 / Vilma Kal-
me ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilze 
Vācere ; fotogrāfiju autori: Lolita Frēliha un 
Guntis Pelēcis. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 114, [5] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 30 cm. — Zi-
ņas par autori: [115.] lpp. — Bibliogrāfija: 114. lpp. — ISBN 
978-9934-0-7413-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sastāv no divām daļām. Pirmajā, pavisam 
īsajā daļā iekļauts vingrošanas raksturojums, konspektīvs pārskats par 
vingrošanu saturu, vēsturi, vingrojumu uzbūvi un to izvēles nosacīju-
miem. Otrā daļa ietver ap 500 praktisku vingrojumu, no kuriem vai-
rākums papildināts ar attēliem. Grāmatā iekļautie vingrojumi atbilst 
sešdesmitgadīgo paaudzei.
UDK	 796.012.62-053.9
	 613.71-053.9

Kopkataloga Id: 000890163
Keisels, Guntis. Volejbols Latvijā : no saknēm 
līdz mūsdienām / sastādītājs Guntis Keisels ; 
autori: Dainis Āzens, Guntis Keisels, Andris 
Kļaviņš, Juris Visockis ; mākslinieks Edgars 
Švanks ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 

tulkojums angļu valodā: Ilze Kreišmane. — Rīga : Jumava, 
[2018]. — 240 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — 
Izmantotas Jura Bērziņa-Soma, Jāņa Egļa, Romāna Kokša-
rova, Borisa Koļesņikova, Zigurda Mežavilka un Armanda 
Pučes fotogrāfijas. — Teksts latviešu valodā, attēlu paraks-
ti arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-20-216-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autori izseko volejbola attīstībai Latvijā, 
sākot ar sporta veida pirmsākumiem 20. gadsimta 20. gadu sākumā, 
kad ar to latviešus iepazīstināja amerikāņu organizācijas YMCA (Jau-
nekļu kristīgā savienība) sporta instruktori, un beidzot ar 2017. gadu. 
Autori apzinājuši arhīvu dokumentus, publikācijas presē, muzeju bagā-
tības, kā arī apkopojuši atmiņas un privāto arhīvu fotogrāfijas. Grāmatā 
iekļauti gan notikumi valsts meistarsacīkstēs, gan izcilākie panākumi 
un starti starptautiskajās sacensībās dažādos formātos un sabiedriski 
ekonomiskajās formācijās, Latvijas labāko komandu (meistarkoman-
du) starti PSRS meistarsacīkstēs, neatkarības atgūšanas izraisītā eifo-
rija un sūrā realitāte, valstsvienību tiekšanās uz pasaules un Eiropas 
labāko komandu sarīkojumiem, kā arī Latvijas spēlētāju panākumi ār-
valstīs. Nav aizmirsti arī izcilākie latviešu izcelsmes spēlētāji citu valstu 
komandās, treneri, tiesneši un volejbola funkcionāri. Atsevišķas sada-
ļas atspoguļo senioru sportu, kā arī sēdvolejbolistu sniegumu.
UDK	 796.325(474.3)(091)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000890221
Linde, Māris. Dieva valoda / Māris Linde, 
Ivars Līdaka. — [Rīga] : [Sava grāmata], 2018.

I [1], Sanskrita skaidrojošā vārdnīca. — 
500 lpp. ; 21 cm. — (BL ; XXXV [35]). — ISBN 
978-9934-552-81-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Pastāv senās pasaules diženi brīnumi, viens no tiem 
ir Dieva valoda jeb sanskrits. Ne tikai pati valoda, bet arī tās garīgās 
zināšanas, kuras ir saglabātas ar sanskrita palīdzību. Piederība šai ga-
rīgās kultūras pasaulei rada patiesu lepnumu un tāpēc mūsdienās ir 
radušies ne tikai ļaudis, bet pat vesela valsts, kura cenšas apgalvot, ka 
tieši viņu senči un viņi ir bijuši sanskrita laiku garīgās kultūras radinie-
ki un mantinieki. Taču kā ir patiesībā? Lai to uzzinātu, nav jādodas ga-
ros ceļojumos un nav arī jāvairās no pretinieka teiktā. Bet nepieciešams 
apgūt pašu sanskritu un seno garīgo pasauli, iepazīt to, ko saglabājuši 
mūsu senči. Jo mēs taču zinām, ka patiesību varam ieraudzīt tikai salī-
dzinot. Un to var izdarīt, izlasot šo grāmatu”, Māris Krists Linde.
UDK	 811.211’362

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890428
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890177
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890232
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891176
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890163
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890221
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821 Daiļliteratūra

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000889128
Čainani, Somans. Labā un Ļaunā skola : fantā-
zijas romāns jauniešiem / Somans Čainani ; Ja-
kopo Bruno ilustrācijas ; no angļu valodas tul-
kojusi Lilija Berzinska ; redaktors Aldis 
Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 

544 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Labā un Ļaunā skola / So-
mans Čainani ; 1). — Oriģinālnosaukums: The School for 
Good and Evil. — ISBN 978-9934-0-6850-8 (iesiets).

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

Kopkataloga Id: 000890557
Hanna, Kristīne. Lakstīgala : romāns / Kristī-
ne Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Sintija 
Zariņa ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2018]. — 496 lpp. ; 23 cm. — Ziņas 
par autori: uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: 

The Nightingale. — ISBN 978-9934-0-6962-8 (iesiets).
UDK	 821.111(73)-311.6

Kopkataloga Id: 000891116
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāma-
ta / Reičela Renē Rasela ; sadarbībā ar Nikiju 
Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu valodas tul-
kojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grū-
be. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Ne pārāk perfektas suņu aukles stāsti. — 292 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Nikijas dienasgrāmata / Reičela 
Renē Rasela ; 10). — Oriģinālnosaukums: Dork Diaries. 
Tales from a Not-So-Perfect Pet Sitter. — ISBN 978-9934-
0-7478-3 (iesiets).
UDK	 821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 000890666
Skerijs, Ričards. Labu labā lasāmgrāmata / 
Ričards Skerijs, teksts, ilustrācijas ; no angļu 
valodas tulkojusi Ita Lapsa ; dzejoļus atdzejo-
jusi Daina Grūbe ; redaktore Inese Auziņa. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 277, [1] lpp. : 

ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Best Storybook 
Ever. — ISBN 978-9934-0-7214-7 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-32
	 821.111(73)-93-1

821.112.2 Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000890552
Jonuleita, Anja. Ābolu smarža : romāns / Anja 
Jonuleita ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galē-
ja ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2018]. — 350, [2] lpp. ; 23 cm. — Ziņas 
par autori: uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: 

Der Apfelsammler. — ISBN 978-9934-0-6704-4 (iesiets).
UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 000890106
Keizerlinka, Linde fon. Stāsti bērna dvēselei / 
Linde fon Keizerlinka ; no vācu valodas tulkoju-
si Vija Brangule ; atbildīgā redaktore Marija Le-
ščinska ; priekšvārds: Ārija Servuta. — Rīga : 
Jumava : Liegra, [2018].

1. grāmata. — 174, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
20×13 cm. — (Grāmata visai ģimenei). — Oriģinālno-
saukums: Geschichten für die Kinderseele. — ISBN 978-
9934-572-10-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ģimenes psihoterapeite Linde fon Keizerlinka ir dau-
dzu grāmatu autore un savā profesijā strādājusi gan Vācijā, gan Latvijā, 
ar ko viņas dzimta saistīta septiņus gadu simtus. Lindes stāsti palīdz at-
rast īstos vārdus, kā ar bērniem runāt gan par skaisto, gan sāpīgo dzīvē.
UDK	 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 000890120
Šodere, Sabīne. Mīlestība ir domāta idiotiem. 
Kā man. : romāns / Sabīne Šodere ; no vācu va-
lodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redak-
tore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze 
Fogele. — Rīga : Jumava : Liegra, [2018]. — 317, 

[2] lpp. ; 23 cm. — Ziņas par autori: uz vāka atloka. — Ori-
ģinālnosaukums: Liebe ist was für Idioten. Wie mich. — 
ISBN 978-9934-572-06-7 (brošēts).

UDK	 821.112.2-93-3

Kopkataloga Id: 000890562
Teilore, Katrīna. Pļavas ziedu vasara / Katrīna 
Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese 
Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 334, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģinālnosaukums: Wildblumen-

sommer. — ISBN 978-9934-0-7215-4 (iesiets).
UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 000890159
Timms, Uve. Putnu vērotājs : romāns / Uve 
Timms ; no vācu valodas tulkojusi, pēcvārds: 
Brigita Kabuce ; Unas Spektores vāka māksli-
nieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore 
Lilita Vīksna ; literārā redaktore Sandra Krē-

ķe. — Rīga : Jumava, [2018]. — 287, [1] lpp. : portrets ; 
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Vogelweide. — ISBN 978-
9934-20-206-3 (brošēts).

UDK	 821.112.2-31

821.113.5 Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000890160
Horsts, Džorns Ljērs. Ziemā slēgts : krimināl-
romāns / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valo-
das tulkojusi Rūta Vilīte ; vāka grafiskais nofor-
mējums: Tatjana Zubareva ; atbildīgā redaktore 
Eva Jansone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 253, 

[1] lpp. ; 23 cm. — (Viljams Vistings / Džorns Ljērs Horsts ; 
7. grāmata). — (Skandināvu detektīvs). — Ziņas par auto-
ru: 7. lpp. — Tulkots no: Horst, Jørn Lier. Closed For Win-
ter. — Oriģinālnosaukums: Vinterstengt. — ISBN 978-
9934-20-204-9 (brošēts).

UDK	 821.113.5-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889128
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890557
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891116
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890666
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890552
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890106
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890120
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890562
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890159
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890160
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821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000890170
Gogolis, Nikolajs. Vijs un citi stāsti / Nikolajs 
Gogolis ; latviskojis Aleksandrs Čaks. — Rīga : 
Jumava : Liegra, [2018]. — 302, [2] lpp. : port-
rets ; 18 cm. — ISBN 978-9934-572-13-5 (bro-
šēts).

UDK	 821.161.1-34

Kopkataloga Id: 000890219
Буйлов, Анатолий. Путь с верой : стихотво-
рения / Анатолий Буйлов ; в авторской ре-
дакции. — Рига : [Анатолий Буйлов], 2018. — 
383 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Ziņas par 
autoru: uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-8410-7-1 

(iesiets).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000890217
Гриневич, Михаил. Связанный узами Вре-
мени / текст, художник Михаил Гриневич ; 
редактор Валентина Козуле ; фотограф Ро-
нальд Шульц ; дизайн и оформление: Инга 
Зиновьева, Патриция Патмалниеце. — 

[Rīga] : Sava grāmata, 2018. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-552-73-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir par to, kā cilvēks mācās uzticēties un ie-
klausīties sevī, pakāpeniski atklājot savu īsto būtību. Par to, ka brīnumi 
ienāk mūsu dzīvē tad, kad mēs to tiešām vēlamies. Par to, ka pat pats 
vientulīgākais cilvēks nekad nav vientuļš. Par to, ka ir nepieciešams at-
teikties no konservatīviem uzskatiem, lai dzīvē ienāktu pozitīvas pār-
maiņas, kuras ir nepieciešamas katram no mums. Trīs dažādi stāsti, trīs 
dažādi likteņi, un tajā pašā laikā savstarpēji līdzīgi. Stāsts „В погоне 
за вдохновением” ir par britu pusaudzi, kas saņem neparastu, sūtīju-
mu no noslēpumaina pastnieka. Pēc šī notikuma jaunieti vairs nevarēja 
skatīties uz sevi un savu dzīvi tā, kā to darīja agrāk. Sūtījuma saturs 
izmainīja viņa apziņu, ļaujot viņam ieraudzīt un atklāt to, kas slēpās 
viņa dvēselē. Stāsts „Покинувшие рай в поисках дома” ir par lielo at-
bildību, kas ir uzlikta uz citplanētiešu kosmosa kuģa kapteiņa pleciem, 
kuram būs jāiegrimst sevī, lai izglābtu savu tautu no izmiršanas. Stāsts 
„Связанный узами времени” ir par jaunu ogļraci no Ohaio, kurš atrod 
neparastu, senu artefaktu, kas glabājas tūkstošiem gadu zemes dziļu-
mos, gaidot savu saimnieku. Parasts strādnieks pat nevarēja iedomā-
ties, ka šis burvīgais atradums ir paredzēts tieši viņam. Visi trīs stāsti 
atklāj dažus numeroloģijas noslēpumus, demonstrējot tiešo skaitļu ie-
tekmi uz galveno varoņu likteni un apziņu.
UDK	 821.161.1-34(474.3)

Kopkataloga Id: 000888926
Рижский альманах : проза, поэзия, публи-
цистика, обзоры, переводы, критика / ре-
дакционная коллегия: Т. Зандерсон, Е. 
Матьякубова, В. Новиков ; главный редак-
тор Ирина Цыгальская ; художник Викто-

рия Матисон. — Рига : Латвийское общество русской 
культуры, 2018.

№ 8 (13). — 264 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Zi-
ņas par autoriem: 262.-264. lpp. — Autori: Павел Васкан, 
Ирина Зиновчик, Михаил Шерб, Анастасия Виноку-
рова, Майя Шварцман, Вадим Колмогоров, Наталья 
Хухтаниеми, Василий Карасев, Ярослава Говорова, 
Максим Молчанов, Лета Земадени, Вия Лагановска, 
Виктория Матисон, Ирина Зорина, Имант Аузинь, 
Виктор Николаев, Сергей Григорьянц, Алексей Евдо-
кимов, Сергей Пичугин, Людмила Нукневич, Роальд 

Добровенский, Роман Тименчик, Евгений Чегодаев, 
Руслан Соколов, Евгений Шешолин. — Tulkotāji: С. 
Морейно, С. Палабо. — Teksts krievu valodā, viens pro-
zas darbs tulkots no vācu un latviešu valodas. — ISBN 
978-9934-8636-3-9 (brošēts).
UDK	 821.161.1(474.3)(059)
	 821.161.1(474.3)(058)

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000890224
Auza, Māra. Atgādinājums par senatni / Mā-
ras Auzas zīmējumi un dzeja. — Rīga : Sava 
grāmata, 2018. — 60 nenumurētas lpp. : faksi-
mili, ilustrācijas ; 25 cm. — Ziņas par autori: uz 
4. vāka. — Autores rokraksta kopija. 

A n o t ā c i j a :  Autores aizraušanās ar senatni un latviešu folkloru 
nav nejauša. Jau padomju gados, Māra Auza strādāja skolā ar bērniem, 
stāstot par latviešu tautas tradīcijām, kultūru un vēsturi. Pati autore 
par sevi stāsta: „Es esmu keramiķe, Tautas daiļamata meistare un bei-
gusi Tautas universitātes keramikas nodaļu. 1967. g. ģimene pārcēlās 
uz Olaini, kur es Olaines 1. vidusskolā divdesmit četrus gadus vadīju 
bērnu keramikas pulciņu „Velniņi” un deviņus gadus mācīju latviešu 
etnogrāfiju. Manas stundas saucās „Latviju raksti”, kas ietvēra arī ie-
skatu Latvijas senatnē. Mani vienmēr ir saviļņojuši skarbie gadsimti, 
mūsu senču cīņas ar svešiniekiem, spēks un gaišais prāts. Un tādēļ man 
radās pārdomas, daži vārdi un zīmējumi. Spēks ir mūsu saknēs!” Šis ir 
labs piemērs, kā savu krāto, lolotu gara darbu var izdot grāmatas veidā, 
dalīties ar cietiem un saglabāt par piemiņu!
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000891092
Bīriņš, Ojārs E. Vēlziede vēl zied / Ojārs E. Bī-
riņš ; vāku autors Juris Grundulis. — [Zaube] : 
[Ojārs Evalds Bīriņš], [2017]. — 107, [2] lpp. ; 
25 cm. — ISBN 978-9934-19-358-3 (iesiets) (pre-
cizēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000890974
Bojāre, Māra. Par ko vēl ziedēt man : dzeja / 
Māra Bojāre, teksts, ilustrācijas. — Rīga : EZER-
ROZES grāmatas : Māras Bojāres pašizdevums, 
2018. — 210 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ietverti dzejoļi par bērnības 
atmiņām, skaisto Aiviekstes upi, kuras tuvumā aizritējusi bērnība un 
jaunība, pārdomas par dzīvi, mīlestību, gada ritumu dabā un cilvēkā. 
Grāmatā ir pašas autores zīmētas ilustrācijas.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000890966
Dambis, Egils. Dvēseles lidlauks : dzeja / Egils 
Dambis. — Rīga : EZERROZES grāmatas : Egila 
Dambja pašizdevums, 2018. — 209 lpp. : port-
rets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-29-0 (ie-
siets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000890533
Dimzule, Iveta. Bites deja / Iveta Dimzule ; 
Dace Solovjeva, vāka dizains. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, [2018]. — 186 lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 20 cm. — ISBN 978-9934-555-75-6 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir skaudrs atmiņu stāsts — 1949. gada 25. 
martā Viļānu stacijā sākās 16 gadus vecās rikavietes Helēnas Vilnes 
moku ceļš uz Sibīriju. Grāmata ir autores versija par Helēnas Vilnes 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890170
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890219
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890217
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890224
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891092
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890974
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890966
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890533
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mūžu. Izsūtījumā pieredzētais ir saglabāts tā, kā Helēna stāstījusi, bet 
dzīve pēc atgriešanās Latvijā padarīta mazāk rūgta.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000890897
Druva, Māris. Skumjās dzemdības : romāns / 
Māris Druva ; redaktores Rūta Jākobsone un 
Ilga Sarceviča. — [Dobele] : Literārā biedrība 
„Spārni”, 2018. — 577 lpp. ; 22 cm. — „Latvi-
jai — 100”—Uz vāka. — ISBN 978-9934-8604-

7-8 (iesiets).
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000890572
Dzīve — saldi rūgtā / Sarma Cīrule, Ieva Feld-
mane, Zanda Marta Grava, Alisa Marčenkova, 
Andris Marts, Barbara Podiņa. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, [2018]. — 173 lpp. : portreti ; 
30 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Grāmatā arī 

Laimdotas Vištartes dzejolis „Bet rīt?” [5.] lpp. — ISBN 978-
9934-555-80-0 (brošēts) (precizēts). — ISBN 
9789934555732 (kļūda).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000888713
Freimanis, Igors. Pasakas par princi : bēr-
niem no 18… / Igors Freimanis. — [Rīga] : Au-
torizdevums : N.I.M.S., [2018]. — 139, [1] lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 
978-9934-8468-9-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tērpu un baleta vēsturnieks Igors Freimanis uzraks-
tījis pasakas. Dzīves pasakas par izdomājumiem, īstenību, vēsturiskiem 
faktiem, kurus mēdz apšaubīt. Grāmatā izmantotas autora un māksli-
nieku fotogrāfijas, teātra izrāžu programmas un publicitātes materiāli.
UDK	 821.174-4

Kopkataloga Id: 000890230
Gakina, Lita. Pousers : dzeja / Lita Gakina. — 
[Rīga] : Sava grāmata, [2018]. — 55, [3] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-552-75-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iznācis otrais Litas Gakinas dzejoļu krā-
jums ar pavisam pavasarīgu noskaņu — pilns ar taureņiem 

un vēju!
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000890988
Jansons, Edvīns. Mirkļu rezonanse : dzeja / 
Edvīns Jansons ; redaktore Agnese Piļāne ; vāka 
dizains: Uldis Tomsons ; foto ilustrācijas: Hel-
ma Trawicka, Anita Indāre. — Rīga : EZERRO-
ZES grāmatas : autorizdevums, 2018. — 

183 lpp. : ilustrācijas, notis ; 21 cm. — Izdevumā arī Helmuta 
Feldmaņa dziesmu kompozīcijas ar Edvīna Jansona dzejoļu 
vārdiem. — ISBN 978-9934-558-45-0 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000890200
Juhnēviča, Inta. Vecā skaņuplate / Inta Juhnē-
viča ; vāka noformējums: Inese Gura. — Rīga : 
Sava grāmata, 2018. — 299 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-552-70-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Ieskatieties šajā biogrāfisku stāstu grāmatā, kurā 
aprakstīti patiesi dzīves notikumi. Vēlos iedrošināt lasītāju ar to, ka šeit 
nav uzskaitīta garlaicīgu notikumu virkne. Es centos sasaistīt atgadīju-
mus tādā secībā un veidā, lai tas būtu viegls biogrāfiski — vēsturisku 

piedzīvojumu un pārdzīvojumu romāns. Mani vecāki ir šī romāna gal-
venie varoņi, kuru gaitām var sekot visas grāmatas garumā. Grāmata 
ir veltījums maniem vecākiem. Kā aculiecinieki viņi stāsta, kā tiem 
nācās pielāgoties, lai spētu pārdzīvot pagājušā gadsimta vidusdaļas 
trauksmainos laikus. Aizraujošais stāstījums sākas Līksnas un Vaboles 
pagastos Latgalē Daugavas krastos, bet vēlāk jūs aizved uz Vecmīlgrā-
vi Rīgā. Daļa atgadījumu norisinās pat Ukrainas plašumos. Lasītāji, 
pāršķirot lapas, sekos līdzi neticamām, pat šausmīgām, dēkām, kādas 
mūslaikos vairs nevar piedzīvot. Iznākusi mana trešā grāmata, kura no 
iepriekšējām atšķiras ar to, ka tajā dzīvi atainoti pilnīgi reāli notiku-
mi” — Inta Juhnēviča.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000890979
Kalna, Ziedīte. Ilūziju maratons : stāsti / Zie-
dīte Kalna. — Rīga : EZERROZES grāmatas : 
Ziedītes Kalnas pašizdevums, 2018. — 186 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-558-46-7 (iesiets).
UDK	821.174-34

Kopkataloga Id: 000890522
Kalna, Ziedīte. Sveces mūžs / Ziedīte Kalna. — 
[Varakļāni] : Domu Pērles, [2017]. — 282 lpp. : 
ilustrācija ; 20 cm. — ISBN 978-9934-555-83-1 
(brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000890569
Kolbergs, Andris. Mendela Davidsona bril-
janti : triloģija / Andris Kolbergs ; mākslinieks 
Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. — 
769, [2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-546-60-
0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viens no joprojām spožākajiem un gan žanrā, gan sa-
tura bagātīgumā nepārspētiem daiļdarbiem par Latvijas 20. gadsimta 
vēsturi ir mūsu kriminālžanra maestro Andra Kolberga romānu triloģi-
ja „Mendela Davidsona briljanti”, kas tagad nāk klajā apvienotā izdevu-
mā ar paša autora sen izloloto nosaukumu. „Pulkstenis ar atpakaļgai-
tu”, „Klaunu maršs šausmu tirgū” un „Sieviete melnā” tapuši divdesmitā 
gadsimta nogalē. Andra Kolberga tekstu pievilcīgā ironija un dziļais cil-
vēcīgums, viņa vēstures zināšanas, apbrīnojamā erudīcija un rakstnie-
ka talants ļauj lasītāja priekšā nolikt nevis sausu notikumu pārstāstu, 
bet gan uzburt apbrīnojami viltīgi izplānotu un aizraujoši izstāstītu, in-
triģējošiem faktiem un efektīgām laikmeta reālijām pārbagātu pasauli. 
Pirmais pasaules karš un starpkaru periods, Otrais pasaules karš un 
padomju okupācijas pirmās desmitgades — šī perioda vēsture un noti-
kumi, kuru pamatā ir arī arhīvos pētītas reālas krimināllietas, Kolberga 
triloģijā kļūst par satricinošu un lasītāja prātu ilgi nepametošu spēles 
laukumu briljantu maišelim, kurā slavenākais ir neparasts, ābolzaļš 
kabošona slīpējuma dimants ar caurumu vidū. Jau gana daudz posta 
nesuši, triloģijas pirmā romāna sākumā briljanti nonāk Rīgā pie izma-
nīgā un viltīgā juveliera Mendela Davidsona, taču pakavējas vien „uz 
mirkli”, jo jau drīz kā baisa un nevaldāma 20. gadsimta nesto traumu 
metafora žilbinošie akmentiņi turpina savu „asins mantas” ceļojumu 
cauri visiem trim triloģijas romāniem, cauri cilvēku prātiem, seifiem 
un dzīvēm, nesaudzīgi un nešķirojot raudami visus sev līdzi nebūtībā.
UDK	 821.174-312.4
	 821.174-311.6

Kopkataloga Id: 000891005
Malks mīlestības : sajūtu pieraksti / autori: Dai-
ga Akmentiņa, Ivo Bierands, Māra Timma, Inta 
Zaļuma ; Agnese Piļāne, grāmatas vāka di-
zains. — Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. — 
154 lpp. : portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-

558-48-1 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890897
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890572
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888713
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890230
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890988
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890200
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890979
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890522
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890569
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891005
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Kopkataloga Id: 000890225
Polis-Polītis, Uldis. Rotaļas un rotaļlietas / Ul-
dis Polis-Polītis ; mākslinieks Kristaps Auzen-
bergs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — 
Rīga : Jumava, [2018]. — 60, [3] lpp. : ilustrācijas ; 
24 cm. — ISBN 978-9934-20-213-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paredzēta jaunākā skolas vecuma bērniem 
un tajā apkopoti jautri un asprātīgi dzejoļi par rotaļlietām.
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000891104
Priedīte, Amara. Latvju klaidone : (grāmata 
balstīta uz patiesiem notikumiem) / Amara 
Priedīte. — Rīga : EZERROZES grāmatas : Ama-
ras Priedītes pašizdevums, 2018. — 102 lpp. ; 
18 cm. — Teksts latviešu valodā, viens dzejolis 

krievu valodā. — ISBN 978-9934-558-47-4 (brošēts).
UDK	 821.174-1
	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000890518
Ronis, Ivo. Šķipsna satīras / Ivo Ronis ; Dace 
Solovjeva, vāka dizains. — [Varakļāni] : Domu 
Pērles, [2018]. — 118 lpp. ; 17 cm. — (Pārdomas 
vārsmās). — „16+”—Uz vāka. — ISBN 978-
9934-555-82-4 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000890546
Sirds akordā / Vija Baltgaile, Jans Ikes, Alisa 
Marčenkova, Andris Marts. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, [2018]. — 83 lpp. : portreti ; 
20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — ISBN 978-
9934-555-71-8 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000890003
Skalberga, Aida. Kad kļuvu vientulībai 
lieks / Aida Skalberga, gleznu foto repro-
dukcijas ; Andris Marts, teksts. — [Vara-
kļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 47 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-555-

79-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Aida Skalberga — gleznas un Andris Marts (īstajā 

vārdā Atis Priedītis) — dzejoļi. Māsa un brālis savā jaunradē satikušies 
grāmatā „Kad kļuvu vientulībai lieks”. Gleznas papildina dzejoļi un dze-
joļi papildina gleznas. Līdzīgi kā bērnībā, kopā uzaugot vientuļā lauku 
mājā, skaistas apkārtējās dabas ielokā — purvs, mežs, pļavas un Zilais 
kalns tālumā.
UDK	 821.174-1
	 75(474.3)(084)

Kopkataloga Id: 000891099
Solomeca, Sanita. Četri saules rieti : dzeja / Sa-
nita Solomeca. — Rīga : EZERROZES grāmatas : 
Sanitas Solomecas autorizdevums, 2018. — 
129 lpp. : ilustrācija ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
558-44-3 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000890540
Spītējot / Amaija, Ineta Brašus, Maira Kalvāne, 
Kaiva Kukulīte, Agrita Priedoliņa, Kristiāna 
Raubiško. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 

[2018]. — 153 lpp. : portreti ; 20 cm. — (Pārdomas vār-
smās). — ISBN 978-9934-555-74-9 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000890526
Starp dzīves lappusēm / Amaija, Evita Elksne, 
Dagnija Gudriķe, Una Imula, Rigonda Visoc-
ka-Melbārde. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018]. — 141 lpp. : portreti ; 20 cm. — (Pārdo-
mas vārsmās). — ISBN 978-9934-555-73-2 

(brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000890227
Stepēna, Maija. Pazudušajiem pa pēdām / 
Maija Stepēna ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais 
noformējums ; Antras Auziņas-Bajāres ilustrā-
cijas ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : 
Jumava, [2018]. — 69, [2] lpp. : ilustrācijas ; 

24 cm. — (Zilā sila pasakas ; 5. grāmata). — ISBN 978-9934-
20-127-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī ir rakstnieces Maijas Stepēnas piektā grāmata no 
„Zilā sila pasaku” sērijas. Atkal gaidītā tikšanās ar rūķīšiem un pasaku 
māmiņu lasītāju iebur apbrīnojamos notikumos un neticamos piedzī-
vojumos.
UDK	 821.174-93-32
	 821.174-343

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000888761
Mikijs un jautrās sacīkstes / tulkojusi Eva 
Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2018].

Mikija lieliskā diena. — 24 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Disney junior). — 

(Ņem līdzi stāstu!). — Grāmatas noformējums — somi-
ņa. — Oriģinālnosaukums: Mickey and the Roadster Ra-
cers. Grab a story!. — ISBN 978-9934-16-484-2 (brošēts).
UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000891110
Tukmanis, Visvaldis. Caur laikiem : no Tal-
siem līdz Sasmakai, no Šķēdes līdz Ģibzdei / 
Visvaldis Tukmanis ; Zigurda Kalmaņa māksli-
nieciskais iekārtojums. — Talsi : Aleksandra 
Pelēča lasītava, 2018.

Otrā daļa. — 895, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, 
portreti ; 28 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 
978-9934-513-26-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Talsu novada vēstures zinātāja un pētnieka Visval-
ža Tukmaņa „Caur laikiem. No Talsiem līdz Sasmakai, no Šķēdes līdz 
Ģibzdei” grāmatas 2. daļā iekļauts Valdegales pagasta Laukindiņu 
saimnieku Tukmaņu un radu dzimtu stāsts ar laikmetu maiņu negai-
dīto notikumu pavērsienu aprakstiem. Vēstīts par padomjgadu kolhozu 
apkalpojošo saimniecisko sistēmu (mašīnu un traktoru staciju — MTS) 
darbību Talsu novadā, ārstniecības struktūrām un organizācijām no 
senlaikiem līdz Atmodas sākuma gadiem. Grāmatā apraksti par dažādu 
ceļu (arī dzelzceļu) tīklu un satiksmes organizāciju un attīstību novadā, 
sakaru tīkla veidošanu un attīstību, izglītību dažādu pakāpju skolās da-
žādos laikmetos, novada reliģiskajām draudzēm un baznīcām, muižām, 
muižniekiem un muižu ļaudīm. Plašais vēstījums beidzas ar represīvo 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890225
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891104
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890518
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890546
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890003
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891099
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890540
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890526
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890227
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888761
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891110
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un militāro organizāciju darbības apceri, iznīcinātāju aktivitātēm Tal-
sos un novadā. Darbā izmantoti iepriekš nepublicēti novadnieku atmi-
ņu stāsti un dienasgrāmatu fragmenti.
UDK	 908(474.324)
	 27-9(474.324)

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

Kopkataloga Id: 000890409
Rancāne, Anna. Rāznas Nacionālajam parkam 
10 gadu / Anna Rancāne, Andris Eglītis ; foto: 
Valdis Ošiņš (9. lpp.) ; tulkojums angļu valodā: 
Mārcis Ošiņš ; tulkojums krievu valodā: Larisa 
Podskočija ; dizains: Sandra Ošiņa ; redaktore 

Ilze Antēna. — Kaunata : Rāznas nacionālā parka biedrība, 
2017. — 133, [2] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Teksts latviešu 
valodā, ievads, attēlu paraksti arī angļu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9934-19-324-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rāznas Nacionālā parka teritorija ir īpaša gan ar 
savām dabas vērtībām un kultūrvēstures objektiem, teritorijā dzīvojo-
šo cilvēku likteņiem un dzīves gudrībām, tradicionālo amata prasmju 
attīstīšanas un dabai draudzīgas saimniekošanas pieredzi. Grāmatas 
autore Anna Rancāne akcentē dabas un cilvēka sinerģiju: „Taču — kas 
ir teritorija, ezeri, meži, kalni bez cilvēkiem, kuri te gadu simtiem ir dzī-
vojuši un veidojuši šīs vietas seju — ar folkloru, tradīcijām un amatu 
prasmēm, īpatnējiem vietvārdiem, ar dzimtu likteņiem, kuri nesarauja-
mi savijušies ar dabas un ainavas bagātībām? Tāpēc šajā grāmatā, kas 
veltīta Rāznas Nacionālā parka 10 gadu jubilejai, cieši kopā ir dabas un 
cilvēku stāsti. Kā sarkana dzijtiņa tiem cauri vijas Rāzna ar savu tūk-
stošveidību.” Fotogrāfam Andrim Eglītim ir izdevies notvert mirkļus 
dabā un cilvēku sejās, atklāt tos gadalaiku un emociju prizmā.
UDK	 913(474.38-751)(083.824)
	 502.5(474.38-751)(083.824)

Kopkataloga Id: 000889166
Resnis, Imants. Kas ir latvieši : pašskats / 
Imants Resnis ; literārā redaktore Gundega 
Blumberga ; ilustrāciju autors Romans Vit-
kovskis. — [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 
[2018]. — 87 lpp., 5 nenumurētas lpp. pastkar-

tes : ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN 978-9934-8320-5-5 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Ideja par šāda darba izveidošanu autoram, latviešu 
kultūras patriotam, diriģentam I. Resnim radās pirms pāris gadiem, 
kad, strādājot ārpus Latvijas, bieži nācies skaidrot dažādas it kā paš-
saprotamas lietas par mūsu zemi. I. Resnis savu darbu, nodēvējis par 
pašskatu. Autors grāmatu raksturo tā: „Manis sarakstītais ir neliela grā-
matiņa, kas ar smaidu pašiem par sevi, dažkārt neizslēdzot arī ironiju, 
vēsta par būšanām un nebūšanām Latvijā. Arī par latviešiem pašiem, 
mūsu kapu un citiem svētkiem, ēšanas paradumiem un tā tālāk. Tā do-
māta ikvienam, kurš vēlas iegūt informāciju par Latviju, bet nevēlas 
sevi apgrūtināt ar gudru enciklopēdiju lasīšanu. Dažkārt tā var noderēt 
arī mums pašiem, lai, piemēram, uzzinātu, ka kādas Rīgas ielas nosau-
kums var radīt pārpratumus, vai igauņu galvenais kalns ir augstāks par 
Gaiziņu — lai nodomātu: atkal jau kaimiņiem ir kas labāks”. Grāmata 
ilustrēta ar Romāna Vitkovska karikatūrām, kuras no grāmatas var iz-
ņemt un izmantot kā pastkartes.
UDK	 913(474.3)

Kopkataloga Id: 000889169
Resnis, Imants. Who are the Latvians : a sel-
flook / Imants Resnis ; translated from the Lat-
vian by Uldis Balodis ; literary editor Gundega 
Blumberga ; illustrator Romans Vitkovskis. — 
[Rīga] : Upe tuviem un tāliem, [2018]. — 

103 lpp., 5 nenumurētas lpp. pastkartes : ilustrācijas ; 
16 cm. — Oriģinālnosaukums: Kas ir latvieši. — ISBN 978-
9934-8320-6-2 (brošēts).

UDK	 913(474.3)

94 Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000888659
Pomsela, Brunhilde. Es biju tikai sekretāre / 
Brunhilde Pomsela ; no vācu valodas tulkojusi 
Silvija Brice ; tulkotājas Silvijas Brices redakci-
ja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 207, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 200.-

[208.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Ein Deutsches Leben. — 
ISBN 978-9934-0-7288-8 (iesiets).

UDK	 94(430)”1933/1945”(092)

Kopkataloga Id: 000888093
Микушина, Т. Н. Император Николай II : 
крестный путь / авторы-составители: Т.Н. 
Микушина, Е.Ю. Ильина, О.А. Иванова ; ху-
дожник-дизайнер Т.В. Мартыненко. — 
Rīga : Sol Vita, [2018]. — 171 lpp. : ilustrācijas, 

karte, portreti ; 17 cm. — Grāmatas vāka noformējumam 
izmantota mākslinieka A.A. Šiškina darbs „Imperators Ni-
kolajs II” (А.А. Шишкин „Император Николай II”). — 
Bibliogrāfija: 166.-170. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9984-894-78-2 (brošēts) (precizēts). — ISBN 
9789984894706 (kļūda).

UDK	 94(470+571)(092)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000886721
Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources 
and People / redkolēģija: Irēna Saleniece (at-
bildīgā redaktore), Aleksandrs Ivanovs, Ēriks 
Jēkabsons, Tatjana Kuzņecova, Ilgvars Misāns, 
Henrihs Soms, Vitālijs Šalda, Juris Urtāns ; lite-

rārās redaktores: Jana Butāne-Zarjuta, Sandra Meškova, 
Gaļina Sirica ; Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 
2018. — 430 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabu-
las ; 22 cm. — (Vēsture, ISSN 1691-9297 ; XXI [21]). — Īsas 
ziņas par autoriem: 427.-430. lpp. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā.

UDK	 94(474.3)(05)
	 94(4-11)(05)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890409
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889166
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000889169
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888659
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888093
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000886721
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