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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

005 Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000890202
Nekhoda, Evgeniya. Social Responsibility and 
Competition / Evgeniya Nekhoda, Vladimir 
Gaga ; Russian-English translation: Anita Grau-
duma ; cover design: Andris Nikolajevs ; scien-
tific editor Dr.oec. Mikhail Kaz ; reviewer Dr.oec. 

Boriss Burykhin. — Rīga : Zinātne, 2018. — 151 lpp. : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 20 cm. — Ziņas par autoriem: 
uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: [150.]-151. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Социальная ответ-
ственность и конкуренция. — ISBN 978-9934-549-47-2 
(brošēts).

UDK	 005.35

Kopkataloga Id: 000890814
Woschank, Manuel Edmund. The Impact of Decision 
Making Process Maturity on Decision Making Efficiency : 
Doctoral Thesis submitted for the Doctoral degree in Ma-
nagement Science, subfield: Business Management / Ma-
nuel Edmund Woschank ; University of Latvia. Faculty of 
Business, Management and Economics. — Riga : [izgatavo-
tājs nav zināms], 2018. — 237 lp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 163.-177. lp. un zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 005.53(043)

Kopkataloga Id: 000890746
Woschank, Manuel Edmund. The Impact of 
Decision Making Process Maturity on Decision 
Making Efficiency : summary of Doctoral The-
sis submitted for the Doctoral degree in Mana-
gement Science, subfield: Business Manage-

ment / Manuel Edmund Woschank ; supervisor Dr.rer.soc.
oec. Helmut E. Zsifkovits ; reviewers: Dr.sc.admin. Andrejs 
Cekuls, Dr.sc.admin. Ieva Brence, Dr.oec. Tajana Tambovce-
va ; University of Latvia. Faculty of Business, Management 
and Economics = Lēmumu pieņemšanas procesu brieduma 
ietekme uz lēmumu pieņemšanas efektivitāti : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadībzinātnē, 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Manuel Edmund 
Woschank ; darba zinātniskais vadītājs Dr.rer.soc.oec. E. 
Helmut Zsifkovits ; darba recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs 
Cekuls, Dr.sc.admin. Ieva Brence, Dr.oec. Tatjana Tambov-

ceva ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomi-
kas fakultāte. — Rīga : University of Latvia, 2018. — 110 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — „Universitas Latviensis”—Uz vāka. — 
Bibliogrāfija: 49.-54., 103.-108. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām ti-
tullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 
978-9934-18-331-7 (brošēts).

UDK	 005.53(043)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000891540
Hot Wheels : krāsojamā grāmata / tulkojusi 
Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — 
„Vairāk nekā 40 uzlīmju”—Uz vāka. — Oriģi-

nālnosaukums: Hot Wheels. — ISBN 978-9934-16-518-4 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Hot Wheels krāsojamā grāmata ar vairāk kā 40 uzlī-
mēm ievedīs straujajā autobraucēju pasaulē.
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000891496
Vāģi / Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2018].

Gatavi sacīkstēm : čempionu krāsojamā grā-
mata. — 96 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilus-
trācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Cars. 

Ready to Race. — ISBN 978-9934-16-496-5 (brošēts).
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000891650
Dobrjakovs, Igors. Dvēseles sāpes : palīdzība 
ģimenēm perinatāla zaudējuma gadījumā / 
Igors Dobrjakovs, Anna Krumpāne ; literārais 
redaktors Jānis Loja ; vāka māksliniece Iveta 
Bambere. — Rīga : Medicīnas apgāds, [2018]. — 

47, [1] lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoriem: uz 4. vāka. — 
ISBN 978-9934-573-02-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Brošūra tapusi autorei pēc 45 nostrādātiem gadiem 
dzemdību nodaļā ‒ sākot no grīdas mazgātājas, medicīnas māsas pa-
līdzes, jaundzimušo medicīnas māsas, vecmātes līdz ārstei dzemdību 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890202
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890814
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890746
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891540
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891496
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891650
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speciālistei un dzemdību nodaļas vadītājai. Piecpadsmit gadus strā-
dājusi perinatālā psiholoģijā pie docenta Igora Dobrjakova. Izdevumā 
autore dalās savā pieredzē un pārdomās, kāpēc dažreiz mediķi nespēj 
palīdzēt nākt bērnam pasaulē un dzīvot? Brošūrā ir autores pārdomas 
par dzīvību, tās svētumu no ieņemšanas brīža līdz laimīgām, veiksmī-
gām dzemdībām. Doti arī ieteikumi, kāda psiholoģiskā palīdzība būtu 
jāsniedz ģimenei perinatāla zaudējuma gadījumā. Brošūra domāta kā 
populāri zinātnisks izdevums plašam lasītāju lokam.
UDK	 159.922
	 159.98-048.88

Kopkataloga Id: 000891654
Dobrjakovs, Igors. Sieviete priekos un bēdās : 
perinatālā psiholoģija dzemdību speciālistiem 
un neonatologiem / Igors Dobrjakovs, Anna 
Krumpāne ; literārais redaktors Jānis Loja ; 
vāka māksliniece Iveta Bambere. — Rīga : Me-

dicīnas apgāds, [2018]. — 34, [1] lpp. : tabula ; 21 cm. — Zi-
ņas par autoriem: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 34.-
[35.] lpp. — ISBN 978-9934-573-03-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā autore dalās savā pieredzē un pārdomās, 
kāpēc dažreiz mediķi nespēj palīdzēt nākt bērnam pasaulē un dzīvot? 
Autore meklē atbildes uz sarežģītiem jautājumiem: Vai topošai mātei, 
kas ļoti vēlas bērniņu, tas aiziet bojā, arī nav pašai garīgā atbildība? Vai 
jāmeklē vainīgie mediķi? Kāpēc bērns aiziet bojā kāda konkrēta ārsta 
darba laikā? Kāpēc medicīniskais personāls ir bezspēcīgs? Kāpēc daba 
neļauj piedzimt dzīvam bērnam? Kāpēc bērns piedzimst slims? Šī izde-
vuma mērķis ir iepazīstināt akušierus — ginekologus un neonatologus 
ar mūsdienu redzējumu par perinatālās psiholoģijas un psihoterapijas 
pamatjautājumiem. Brošūra tapusi autorei pēc 45 nostrādātiem ga-
diem dzemdību nodaļā un piecpadsmit gadus strādājot perinatālā psi-
holoģijā pie docenta Igora Dobrjakova.
UDK	 159.922
	 159.922.1-055.2

Kopkataloga Id: 000891154
Jūls, Jespers. Būt vadošajiem vilkiem : mīlestī-
bas pilna vadība ģimenē / Jespers Jūls ; no vācu 
valodas tulkojusi Daina Burve ; redaktore Ilze 
Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 143, 
[1] lpp. ; 22 cm. — Ziņas par autoru: 142. lpp. — 

Jespera Jūla grāmatu un DVD disku saraksts: 140.-
[141.] lpp. — Bibliogrāfija: [141.] lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Leitwölfe sein. — ISBN 978-9934-0-7401-1 (iesiets).

UDK	 159.9-055

Kopkataloga Id: 000892004
Rībela, Dorisa. Kas tā par krāsu? : izzinoša 
grāmata bērniem no 2-4 gadiem / Dorisas 
Rībelas ilustrācijas un teksts ; no vācu valo-
das tulkojusi Skana Neimane. — Rīga : Mad-
ris, [2018]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrā-

cijas ; 20 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? Juniors). — 
Oriģinālnosaukums: Welche Farbe ist das?. — ISBN 978-
9984-31-999-5 (spirāliesējums).

UDK	 159.937.51(02.053.2)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000890698
Broks, Jānis. Ieskats latviešu katolisko rakstu 
vēsturē : līdz 1944. gadam / Jānis Broks. Katoļu 
Baznīcas skolas Latvijā (Livonijā) : 17.-19. gad-
simtā / Jānis Cakuls ; redaktore Valentīna 
Unda ; vāku noformējums: Stella Elksne. — 

Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. — 
190, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984-29-305-9 (brošēts).

UDK	 272-75-9(474.3)
	 002:272(474.3)(091)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000890492
Sociālās politikas transformācijas līkloči : ko-
lektīvā monogrāfija / atbildīgā redaktore Feli-
ciana Rajevska ; zinātniskie recenzenti: Dr.sc.
soc. Vladimirs Menšikovs, Dr.sc.soc. Ilze 
Koroļeva ; literārā redaktore: Gunta Lejniece ; 

vāka dizainu veidojis Aleksandrs Granovskis. — [Valmie-
ra] : Vidzemes Augstskola, 2018. — 280 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Ziņas par autoriem: 271.-
279. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valo-
dā. — ISBN 978-9984-633-42-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kolektīvā monogrāfija „Sociālās politikas transfor-
mācijas līkloči” sagatavota EKOSOC-LV valsts pētījuma programmas 
projekta „Sociālās politikas transformācijas trajektorijas Latvijā pēc-
krīzes periodā” ietvaros. Projektā piedalījās Latvijas Universitātes, 
Rīgas Stradiņa universitātes un Vidzemes Augstskolas pētnieki. Darba 
mērķis — svarīgu nacionālā līmenī pieņemto plānu, stratēģiju un par 
prioritātēm pasludināto nozaru attīstības un īstenošanas pētniecība, 
īpašu uzmanību pievēršot dažādiem pārvaldības līmeņiem, kur kā poli-
tikas subjekti darbojas valsts, reģionu, novadu institūcijas, skola, ģime-
ne un pats indivīds. Transformācijas tiek analizētas konkrētajā Latvijas 
sociāli ekonomiskajā kontekstā laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam, 
kad sākās ekonomikas atveseļošana, kritās bezdarba līmenis, bet turpi-
nājās emigrācija, saglabājās augsta nevienlīdzība un kļuva akūts kvalifi-
cēta darba spēka trūkums. Grāmata paredzēta sociālās politikas veido-
tājiem, sociālo darbu darītājiem un studējošai jaunatnei, kā arī var būt 
saistoša plašākam lasītāju lokam.
UDK	 304.4(474.3)
	 36(474.3)
	 376(474.3)
	 377(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000891636
Starptautiskās tiesības : dokumentu krājums 
ar komentāriem / komentāru autors Tālavs 
Jundzis ; literārā redaktore, vāka dizains: Anita 
Rudziša. — Rīga : Juridiskā koledža, 2018. — 
275 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: [273.]-

275. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8719-
1-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā publicēti paši svarīgākie dokumenti starp-
tautiskajās publiskajās tiesībās, kas nosaka starptautiski tiesiskās kār-
tības pamatus pasaulē, kā arī divi Latvijas Republikas likumi saistībā 
ar starptautisko tiesību īstenošanu. Katram dokumentam pievienoti īsi, 
vispārīgi komentāri par to tapšanas nepieciešamību, būtību un svarī-
gākajām nostādnēm. Krājums domāts kā mācību palīglīdzeklis studen-
tiem starptautiskajās publiskajās tiesībās, taču tas varētu būt noderīgs 
arī daudz plašākam interesentu lokam.
UDK	 341(094)
	 341.24(094)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891654
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891154
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892004
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890698
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890492
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891636
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Kopkataloga Id: 000891646
Starptautiskā zinātniskā konference „Ilgt-
spējīga attīstība un tiesiskums turbulentā 
biznesa un politiskajā vidē” (2018 : Rīga, 
Latvija). Ilgtspējīga attīstība un tiesiskums 
turbulentā biznesa un politiskajā vidē = Sus-

tainable Development and Rule of Law in a Turbulent Busi-
ness and Political Environment : starptautiskā zinātniskā 
konference, 2018. gada 26.-28. aprīlis, Rīga, Latvija : tēzes / 
literārā redaktore, vāka dizains: Anita Rudziša ; priekš-
vārds: Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis ; Juridiskā kole-
dža. — Rīga : Juridiskā koledža, 2018. — 79 lpp. ; 21 cm. — 
Konference veltīta Baltijas valstu dibināšanas 
simtgadei. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — Tēzes lat-
viešu un angļu valodā; priekšvārds, tēžu nosaukumi para-
lēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8719-3-1 
(brošēts).

UDK	 34(062)
	 33(062)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000891965
Krutova, Ērika. Policijas dienestu sadarbība 
Šengenas zonā : metodiskais līdzeklis / Ērika 
Krutova ; redaktore Natālija Zeltiņa. — Rīga : 
Valsts policijas koledža, 2017. — 63 lpp. : tabu-
las ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 62.-63. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Metodiskais līdzeklis „Policijas dienestu sadarbība 
Šengenas zonā” ir Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras 
docentes Dr.iur. Ē. Krutovas izstrādātais metodiskais materiāls Valsts 
policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmas „Policijas darbs” studējošajiem. Metodiskā materiāla 
mērķis ir atvieglot Valsts policijas koledžas studējošo orientēšanos 
policijas pārrobežu sadarbības atsevišķajos jautājumos Šengenas zonā 
un sniegt pārskatāmu informāciju par sadarbības tiesisko pamatu un 
sadarbības organizāciju starp kompetentajām iestādēm. Metodiskais 
līdzeklis paredzēts studējošajiem, tomēr iekļautie jautājumi ir aktuāli 
jebkurai Valsts policijas amatpersonai, kura ikdienā nodrošina sabied-
risko kārtību, novērš noziedzīgus nodarījumus un likumpārkāpumus.
UDK	 351.746.1(474.3)(072)
	 341.222(474.3)(072)

37 Izglītība

Kopkataloga Id: 000891630
Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy 
and Teachers Education / atbildīgās redakto-
res: Dr.paed. Baiba Kaļķe, Dr.paed. Iveta Ķeste-
re ; redkolēģija: Dr.paed. Zanda Rubene, Dr.
paed. Aīda Krūze, Dr.paed. Emīlija Černova, 

Dr.paed.doc. Manuels Joakins Fernandezs Gonzalezs ; lat-
viešu teksta literārā redaktore Ruta Puriņa ; vācu teksta 
redaktore Dr.paed. Iveta Ozola ; angļu teksta redaktore 
Andra Damberga ; franču teksta redaktors Dr.paed. Manu-
els Joakins Fernandezs Gonzalezs. — Rīga : LU Akadēmis-
kais apgāds, [2018]. — 218 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
24 cm. — (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis 
Latviensis = Scientific Papers University of Latvia, ISSN 
1407-2157 ; 816. sējums). — Ietver īsas ziņas par auto-
riem. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rakstu bei-
gās. — Teksts latviešu, angļu, franču un vācu valodā, kopsa-

vilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-18-318-8 (brošēts).

UDK	 37.013(082)
	 37.018(082)
	 37.02(082)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000892209
Anohina-Naumeca, Alla. Studentu struktūr-
zināšanu formatīvā vērtēšana : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
pedagoģijas nozarē, apakšnozare: augstskolas 
pedagoģija / Alla Anohina-Naumeca ; darba zi-

nātniskā vadītāja Dr.paed. Zanda Rubene ; darba recenzen-
ti: Dr.paed. Linda Daniela, Dr.habil.paed. Tatjana Koķe, Dr.
paed. Ineta Lūka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiho-
loģijas un mākslas fakultāte = Formative Assessment of 
Students’ Structural Knowledge : summary of Doctoral 
Thesis submitted for the degree of Doctor of pedagogy, su-
bfield of higher education pedagogy / Alla Anohina-Nau-
meca ; supervisor: Dr.paed. Zanda Rubene ; reviewers: 
Dr.paed. Linda Daniela, Dr.habil.paed. Tatjana Koke, Dr.
paed. Ineta Luka ; University of Latvia. Faculty of Educa-
tion, Psychology and Arts. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2018. — 72 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 69.-72. lpp. — Teksts latviešu un angļu valo-
dā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valo-
dās. — ISBN 978-9934-527-54-8 (brošēts).

UDK	 378.091.212.6(043)

Kopkataloga Id: 000892207
Anohina-Naumeca, Alla. Studentu struktūrzināšanu for-
matīvā vērtēšana : promocijas darbs pedagoģijas zinātņu 
doktora grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas apakšno-
zarē / Alla Anohina-Naumeca ; darba zinātniskā vadītāja 
Dr.paed. Zanda Rubene ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. — 
Rīga : [izdevējs nav zināms], 2018. — 202 lp., 95 nenu-
murētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 175.-202. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 378.091.212.6(043)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Kopkataloga Id: 000891683
Kriķis, Dainis. Matemātiskās analīzes ele-
menti vidusskolai / Dainis Kriķis, Kārlis Štei-
ners ; redaktore Rudīte Kriķe ; Eduarda Groše-
va dizains ; Ilzes Šmites tehniskie 
zīmējumi. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

1. daļa. — 189, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Alfabē-
tiskais rādītājs: 187.-188. lpp. — ISBN 978-9934-0-6995-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mācību grāmata „Matemātiskās analīzes elementi 
vidusskolai” paredzēta vidējās izglītības posma matemātikas satu-
ra apgūšanai. Matemātikā un daudzos tās lietojumos citās zinātnēs 
un praksē svarīga nozīme ir tādiem jēdzieniem kā funkcija, robeža, 
atvasinājums, diferenciālis, integrālis. Ar šiem un citiem jēdzieniem 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891646
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891965
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891630
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892207
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891683
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saistītie jautājumi ir pamats plašai matemātikas nozarei, ko sauc par 
matemātisko analīzi. Matemātiskās analīzes plašie lietojumi ir viens no 
iemesliem, kāpēc šīs zinātnes pamati ir galvenā matemātikas disciplīna 
augstskolu tehniskajās un dabaszinātņu fakultātēs. Matemātiskās ana-
līzes elementus māca arī ģimnāzijās. Šī grāmata sistemātiski ir lasāma 
tad, kad lasītājs ir jau apguvis vairākus algebras un trigonometrijas 
jautājumus vidusskolas kursa apjomā. Tāpēc tā ir paredzēta kā mācību 
līdzeklis galvenokārt ģimnāziju skolēniem, taču šo grāmatu atbilstoši 
savām interesēm, var izmantot arī citi vidējo mācību iestāžu skolēni, 
studenti un skolotāji, jo galvenie analīzes jautājumi ir aplūkoti diferen-
cēti, dažādos līmeņos. Mācību grāmatā doti daudzveidīgu uzdevumu 
atrisināšanas piemēri. Tajā ir iekļauti arī uzdevumi.
UDK	 517(075.3)

53 Fizika

Kopkataloga Id: 000890537
Siliņš, Edgars Imants. Search for the Great 
Truths : essays on the history of ideas and para-
digms… / Edgars Imants Siliņš ; translated 
from Latvian by Jāzeps Eiduss ; edited by Zan 
McQuade and Kim Michaels ; editor in charge: 

Eva Jansone ; proof-reader, translator Ilze Kreišmane ; 
layout designer Ingus Feldmanis ; postscript: Valdis Dom-
brovskis. — Riga : Jumava, [2017]. — 575 lpp., 56 nenumu-
rētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, notis, portreti ; 25 cm. — Zi-
ņas par autoru: 14.-[16.] lpp. — Bibliogrāfija: 566.-574. lpp., 
personu rādītājs: 551.-559. lpp. un priekšmetu rādītājs: 
560.-565. lpp. — Oriģinālnosaukums: Lielo patiesību mek-
lējumi. — ISBN 978-9934-20-147-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Akadēmiķis E.I. Siliņš (1927-1998) ir viena no spožā-
kajām personībām Latvijas zinātnē. E.I. Siliņa izveidotā Rīgas organisko 
cietvielu fizikas skola ieguvusi atzinību visā pasaulē, viņa vadībā tika 
attīstīts jauns virziens zinātnē. Autoram tuva arī humanitāro zinātņu 
pasaule — psiholoģija, ētika, filozofija, reliģija, literatūra un vēsture. 
Grāmatā aplūkota ideju un paradigmu vēsture no senķīniešu Dao filo-
zofijas un dzenbudisma līdz mūsdienu kvantu fizikai, sinerģētikai, hao-
sa teorijai un fraktāļu ģeometrijai, paradigmu sasaikne un izomorfisms 
laikmetu kultūrslāņos Austrumos un Rietumos, un ideju un paradigmu 
tīkls laika horizontālēs un vertikālēs.
UDK	 530.145(091)
	 530.1
	 510.21
	 521
	 140.8

59 Zooloģija

Kopkataloga Id: 000891142
Vollēbens, Pēteris. Dzīvnieku dvēseles dzīve : 
pārsteidzošs ieskats dzīvnieku jūtu pasaulē / 
Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi 
Ilona Burka ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redak-
tors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 239, [1] lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. 
vāka. — Bibliogrāfija: 233.-[240.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Das Seelenleben der Tiere. — ISBN 978-9934-0-
7324-3 (iesiets).

UDK	 591.5
	 159.92

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000892267
Jansonė, Ilzė. 1000 žiniuonės patarimų / Ilzė 
Jansonė. — [Rīga] : [Ilze Jansone], [2018]. — 
241 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Rādī-
tājs: 6.-22. lpp. — Ziņas par autori: 220.-
239. lpp. — Izdevums latviešu valodā: Jansone, 

Ilze. 1000 padomi, [2017]. — ISBN 978-9984-851-87-7 (bro-
šēts).

UDK	 615.89
	 615.322
	 615.89(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000891168
Kudrjavcevs, Igors. Prieka spēks : kā saņemt 
prieku no apkārtējās pasaules un smelt no 
prieka avotiem sevī, kā izlabot pagātni un, ar 
prieku dzīvojot tagadnē, stiprināt nākotni / 
Igors Kudrjavcevs ; no krievu valodas tulkojusi 

Margita Krasnā ; Aigara Truhina dizains un ilustrācijas ; re-
daktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
160 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Saules ceļš ; 4. grāma-
ta). — ISBN 978-9934-0-7487-5 (iesiets).

UDK	 615.85

Kopkataloga Id: 000892262
Loinerte, Luāna. Dziedniece Ilze / Luāna Loi-
nerte. — [Rīga] : [Ilze Jansone], [2018]. — 
455 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrā-
cijas, portreti ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 3. 
vāka. — ISBN 978-9984-851-91-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir par kultūras darbinieci, publicisti, dzied-
nieci, zintnieci Ilzi Jansoni. Viņa ir ne tikai dziedniece ar 50 gadu praksi 
un unikālas atveseļošanās sistēmas autore, pēc kuras var atjaunot jeb-
kuru bojātu orgānu, locītavas un mugurkaulu. Pamatā Ilze ir kultūras 
darbiniece un publiciste ar plašu darbības lauku. Pēdējos 30 gados Ilze 
ir arī Sakrālo Dainu un Zīmju simbolu un to iedarbību atšifrētāja un pie-
lietotāja zintniecībā Spēka vietās Spēka laikos. Turklāt viņa šīs hiperbo-
reju zināšanas popularizē tautā visā Baltijā (bet padomju laikā — visā 
PSRS) savos TV un radio autorraidījumos, lekciju ciklos un semināros. 
Par savas daudzpusējās darbošanās pieredzi Ilze raksta 85 grāmatās, 
no kurām 60 ir tulkotas lietuviešu valodā, 3 krievu, 4 igauņu, 1 angļu, 
1 vācu valodā. Ilze ir arī slavenā uztura bagātinātāja „Salveo” autore. 
Šis Ilzes dzīves apraksts atspoguļo arī veselu laikmetu. Tā ir arī mūsu 
tautas vēsture. Ilze turpina rakstīt grāmatas par savu pieredzi, jo viņai 
ir vēl daudz ko teikt.
UDK	 61(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000892070
Янсоне, Илзе. Salveo : значение дикорасту-
щих растений для здоровья : малокровие, 
дефицит железа, иммунная система, эндо-
кринная система, костная система, как это 
все урегулировать и удержать в норме? / 

Илзе Янсоне. — [Rīga] : [Ilze Jansone], [2018]. — 215, 
[9] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas par autori: 204.-
213. lpp. — Teksts krievu valodā, augu nosaukumi paralēli 
krievu un latīņu valodā. — Izdevums latviešu valodā: Jan-
sone, Ilze. Salveo : savvaļas augu nozīme veselībā, [2015]. — 
ISBN 978-9984-851-92-1 (brošēts).

UDK	 615.322
	 615.89

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890537
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891142
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892267
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891168
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892262
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892070
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64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un 
sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

Kopkataloga Id: 000891678
Džonsone, Bea. Māja bez atkritumiem : ma-
zāk mantu, mazāk atkritumu, vienkāršāka 
dzīve / Bea Džonsone ; no angļu valodas tul-
kojusi Baiba Petrenko ; redaktors Gints Ten-
bergs. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 

304 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 24 cm. — Rādītājs: 
296.-304. lpp. — Teksts latviešu valodā, nosaukums uz 
vāka arī angļu valodā. — Oriģinālnosaukums: Zero waste 
home. — ISBN 978-9934-0-7407-3 (iesiets).

UDK	 64:502.173
	 502.173
	 628.4.042

Kopkataloga Id: 000892058
Jansone, Ilze. Veselīgie un ārstnieciskie saldie 
ēdieni / Ilze Jansone. — [Rīga] : [Ilze Jansone], 
[2018]. — 57 lpp. : faksimils, ilustrācijas, por-
treti ; 24 cm. — Ziņas par autori: 36.-56. lpp. — 
ISBN 978-9984-851-88-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ja kaut kas kaitīgs tiek atņemts, tad jāliek vietā kas 
veselīgs. Ēdīsim veselīgi un garšīgi! Ja cilvēkam atņem kaitīgos kondi-
torejas izstrādājumus, tad viņam jāpiedāvā tos aizvietot ar veselīgiem 
saldajiem ēdieniem vai augļiem, ogām, riekstiem un dažādām sēklām, 
bērzu un kļavu sulām.
UDK	 641.8(083.12)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000888896
Šīmanis, Gints. Par tiem, kas jūrā / sastādī-
tājs, pēcvārds: Gints Šīmanis. — „Mazviļņi”, Sa-
lacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads : Biedrī-
ba „Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs”, 
[2018]. — 202, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 

20 cm. — Teksta autori: Jānis Streičs, Igors Vītols, Gints Šī-
manis, Uldis Rudzītis, Ēvalds Grāmatnieks, Dainis Cau-
ne. — Uz grāmatas 1. vāka: Ulda Brieža foto. — ISBN 978-
9934-19-462-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Marīnistikas darbu izlase „Par tiem, kas jūrā” (sastā-
dītājs Gints Šīmanis) apvieno Latvijas zvejniecības veterānu atmiņas 
par nozīmīgāko, kas piedzīvots jūras gaitās pasaules jūrās un okeānos. 
Par to jau rakstījis rakstnieks Jānis Lapsa (1930-2006) savos marīnisti-
kas darbos, kas apkopoti grāmatās „Jūras grāmata” (2015) un „Kapteiņu 
stāsti” (2017), ko izdeva Jāņa Lapsas piemiņas biedrība. Šajā krājumā 
pie spalvas ķērušies paši jūrnieki — tālbraucēji kapteiņi Igors Vītols 
(1927), Uldis Rudzītis (1940), Ēvalds Grāmatnieks (1946) un Dainis Cau-
ne (1951), tādējādi atklājot savas dzīves aizraujošākās lappusēs kā jūrā, 
tā krastā. Patīkams izņēmums ir kinorežisora Jāņa Streiča (1937) vēs-
tījums par gaitām uz ledlauža „Varma” 1996. gada bargajā ziemā Rīgas 
jūras līcī.
UDK	 656.61(474.3)(093.3)
	 639.2.052.3(474.3)(093.3)

Kopkataloga Id: 000891719
Žuļņevs, Nikolajs. Ceļu satiksmes noteikumi 
Latvijā : ar komentāriem un ilustrācijām ; Ceļu 
satiksmes likums / Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs 
Ļeontjevs. — Otrais, papildinātais izde-
vums. — Rīga : Mācību grāmata, 2018. — 

288 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — ISBN 978-9984-18-
075-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas otrajā, papildinātajā izdevumā Ceļu satik-
smes noteikumu oficiālais teksts (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 279) 
publicēts aktuālajā redakcijā, ņemot vērā grozījumus, kas stājās spēkā 
01.09.2017. (MK noteikumi Nr. 496). Papildināti arī autoru komentāri 
un ilustratīvais materiāls, krāsainās ilustrācijas ļaus labāk izprast satik-
smes noteikumu nianses un iespējami labi sagatavoties CSDD eksāme-
nam. Kopā ar oficiālo Ceļu satiksmes noteikumu tekstu un komentāriem 
grāmatā atrodams arī Latvijas Ceļu satiksmes likuma teksts (redakcijā, 
kas stājas spēkā 01.06.2018.). Grāmata adresēta autoskolu kursantiem 
un visplašākajam autovadītāju — esošo un topošo — lokam.
UDK	 656.051(474.3)(094)
	 351.811.122(474.3)(094)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000890063
Scharrer, Barbara Luise. Predictors of Employees’ Ethi-
cal Choices in Corporate Settings in Germany, Austria and 
China : Doctoral Thesis submitted for the Doctor’s degree 
in Management science (Dr.sc.admin.), subfield: Business 
Management / Barbara Luise Scharrer ; supervisor: Dr.oec. 
Džineta Dimante ; reviewers: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, 
Dr.sc.admin. Ieva Brence, Dr.oec. Valdone Darškuviene ; 
University of Latvia. Faculty of Business, Management and 
Economics. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — ix, 
179 lp., 84 lp. ar dažādu numerāciju : diagrammas, ilustrāci-
jas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 164.-178. lp. un zemsvīt-
ras piezīmēs.

UDK	 658.3(043)
	 658:174(043.3)
	 174:658(043.3)
	 005.322(043.3)

Kopkataloga Id: 000890059
Scharrer, Barbara Luise. Predictors of Em-
ployees’ Ethical Choices in Corporate Settings 
in Germany, Austria and China : summary of 
Doctoral Thesis submitted for the Doctor’s de-
gree in Management Science, subfield: Busi-

ness Management / Barbara Luise Scharrer ; supervisor: 
Dr.oec. Džineta Dimante ; reviewers: Dr.sc.admin. Andrejs 
Cekuls, Dr.sc.admin. Ieva Brence, Dr.oec. Valdone Daršku-
viene ; University of Latvia. Faculty of Business, Manage-
ment and Economics = Darbinieku ētisko izvēļu kritēriji 
Vācijas, Austrijas un Ķīnas uzņēmumos : promocijas darba 
kopsavilkums doktora grāda iegūšanai vadībzinātnē, 
apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Barbara Luise 
Scharrer ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Džineta Diman-
te ; darba recenzenti: Dr.sc.admin. Andrejs Cekuls, Dr.sc.
admin. Ieva Brence, Dr.oec. Valdone Darškuviene ; Latvijas 
Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. — 
Riga : University of Latvia, 2018. — 119 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — „Universitas Latviensis”—Uz vāka. — Bibliogrāfi-
ja: 54.-58., 113.-118. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka 
noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-325-6 
(brošēts).

UDK	 658.3(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891678
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892058
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000888896
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891719
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890063
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890059
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7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000890237
Latvijas Mākslas akadēmija. Maģistrantu 
zinātniskā konference (6 : 2017 : Rīga, Latvi-
ja). Latvijas Mākslas akadēmijas 6. maģistran-
tu zinātniskās konferences referātu tēzes : 
2017. gada 8. decembrī / referātu tēžu sastādī-

tāja Inese Sirica ; konferenci organizē: Dr.art. Silvija Grosa, 
Dr.art. Inese Sirica, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas 
zinātnes Mākslas vēstures un teorijas katedra. — Rīga : 
[Latvijas Mākslas akadēmija], 2017. — 8 nenumurētas lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-541-31-5 (brošēts).

UDK	 7(474.3)(062)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000892472
Balodis, Pauls. Ne tikai Bērziņš, Kalniņš, Ozo-
liņš… : latviešu personvārdu etimoloģiskās se-
mantikas teorētiskais modelis un tā realizāci-
ja / Pauls Balodis ; atbildīgais redaktors 
Dr.habil.philol. Ojārs Bušs ; rādītāja sastādītāja 

Mg.philol. Sintija Ķauķīte ; vāka un starplapu dizains: Van-
da Voiciša. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2018. — 
638, [1] lpp. : faksimili, tabulas ; 22 cm. — Ziņas par autoru: 
uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 590.-[604.] lpp. un latviešu 
priekšvārdu, uzvārdu alfabētisks rādītājs: 605.-636. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9984-742-92-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Droši vien daudziem kādā brīdī ir radies jautājums 
par savu vārdu vai uzvārdu — kā tas cēlies, vai arī citām tautām ir līdzī-
gi vārdi un uzvārdi. Šajā pētījumā var rast ieskatu gan latviešu priekš-
vārdu un uzvārdu attīstībā, gan arī tajā, kā šie procesi norisinājušies 
tuvējās kaimiņvalstīs — Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, kā arī Polijā, Vācijā 
un Somijā. Autors apskata semantikas paralēles latviešu un kaimiņtau-
tu priekšvārdos un uzvārdos — cenšas noskaidrot, ko tad nozīmējuši 
konkrēti vārdi to rašanās brīdī.
UDK	 811.174’373.23

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000892202
Velšs, Ērvins. Asmens mākslinieks : romāns / 
Ērvins Velšs ; no angļu valodas tulkojis Zigurds 
Skābardis ; redaktors Guntis Berelis ; slengu 
konsultante Olga Judina ; mākslinieks Jānis 
Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. — 222, 

[2] lpp. ; 21 cm. — Teksts latviešu valodā, nosaukums uz 
vāka arī angļu valodā. — Oriģinālnosaukums: The Blade 
Artist. — ISBN 978-9934-546-54-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Skotu rakstnieka Ērvina Velša (1958) romāniem 
„Transpotting” („Vilcienvakte”, Jāņa Elsberga tulkojumā 2005. gadā, 
AGB) un „Porno” (Zigurda Skābarža tulkojumā 2016. gadā, „Dienas 
Grāmata”) tulkojumiem latviešu valodā piepulcējusies arī trešā trilo-
ģijas grāmata „The Blade Artist” — „Asmens mākslinieks”, elegants un 
dzirkstošs romāns — augstākajā mērā vardarbīgs, bet dīvainā kārtā arī 
samierinošs.
UDK	 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000891354
Hūvere, Kolīna. Manas laimes lauskas / Kolīna 
Hūvere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Me-
žule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore 
Solvita Velde. — Rīga : Kontinents, [2018]. — 
409 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: It Ends 

With Us. — ISBN 978-9984-35-901-4 (iesiets).
UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000891490
Robertsa, Nora. Noķer mani, ja vari / Nora Ro-
bertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jun-
dze ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redak-
tore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, 
[2018]. — 511 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosau-

kums: Shelter in Place. — ISBN 978-9984-35-902-1 (ie-
siets).

UDK	 821.111(73)-312.4

821.112.5 Holandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000891377
Ferēkena, Katlēna. Mani sauc Jans, un es ne-
esmu nekas īpašs : stāsts / teksts: Katlēna Fe-
rēkena ; ilustrācijas: Eva Mutona ; dizains: 
Lēna Depotera ; tulkotājs Mārtiņš Erminass. — 
Rīga : Madris, [2018]. — 126, [1] lpp. : ilustrāci-

jas ; 22 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no nīderlan-
diešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Ik heet Jan en ik ben 
niets bijzonders. — ISBN 978-9984-31-975-9 (iesiets).

UDK	 821.112.5(493)-93-32

821.113.4 Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000891667
Adlers-Olsens, Jusi. Bez robežām / Jusi Ad-
lers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace 
Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 511, [1] lpp. ; 22 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — (Q nodaļa / Jusi 

Adlers-Olsens ; 6). — Oriģinālnosaukums: Den grænselø-
se. — ISBN 978-9934-0-7228-4 (iesiets).

UDK	 821.113.4-312.4

821.162.1 Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 000892151
Hobjana-Šerona, Staņislava. Klaida mago-
nes : vētrainās jaunības atmiņas / Staņislava 
Hobjana-Šerona ; no poļu valodas tulkojusi 
Liene Lieģeniece ; redaktore Ingmāra Balode ; 
Māra Garjāņa dizains ; priekšvārds: Vieslavs 

Jans Visockis ; ievads: Alicja M. Rudņevska. — Rīga : Man-
sards, [2018]. — 330, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte ; 
22 cm. — Grāmatā arī himna „Sibīriešu maršs”, vārdi: Mari-
ans Jonkaitis, mūzika: Česlavs Majevskis, no poļu valodas 
atdzejojis Māris Salējs. — Oriģinālnosaukums: Wędrowne 
maki. — ISBN 978-9934-12-203-3 (iesiets).

UDK	 821.162.1-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890237
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892472
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892202
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891354
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891490
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891377
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891667
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892151
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821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000892128
Belševica, Vizma. Bille : romāns / Vizma Bel-
ševica ; Lauris Oga, 4. vāka foto ; Jānis Deinats, 
apvāka foto ; Maris Garjānis, dizains. — 3. lai-
diens. — Rīga : Mansards, [2018]. — 293, 
[1] lpp. ; 22 cm. — „Grāmata iznākusi 1992. gadā 

apgādā „Mežābele” (ASV), 1995. gadā apgādā „Jumava” un 
2004. gadā apgādā „Atēna””—Titullapas otrā pusē. — ISBN 
978-9934-12-202-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  V. Belševicas (1931-2005) „Bille” ir romānu triloģijas 
„Bille” pirmā daļa. Vizma Belševica: „Stāsts par Billi nav autobiogrāfija 
tiešā nozīmē. Man bija jāpastāsta par to, kā dzīvoja nomalē ļoti trūcīgi 
cilvēki, kam ulmaņlaiki nebija nekāda paradīze. Arī nekāds īpašs pat-
riotiskums pie viņiem nebija manīts, bet nebija manīts arī tas, ka viņi 
sapņotu iekļauties Padomju Savienībā.” Par triloģijas pirmo un otro 
daļu autorei piešķirta Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balva (1997), 
triloģijai kļūstot par vispieprasītāko latviešu oriģinālliteratūras darbu 
20. gs. 90. gados. Triloģija „Bille” iekļauta Latvijas Kultūras kanonā un 
LTV raidījuma „Lielā lasīšana” veidotajā latviešu iemīļotāko grāmatu 
sarakstā, tulkota zviedru un krievu valodā. Pēc grāmatas motīviem uz-
ņemta režisores Ināras Kolmanes filma „Bille” (filmu studija „DEVIŅI”, 
Latvijas, Čehijas un Lietuvas kopražojums), kura pirmizrādi piedzīvo 
2018. gada aprīlī Nacionālā Kino centra programmā „Latvijas filmas 
Latvijas simtgadei”.
UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 000892146
Belševica, Vizma. Bille un karš : romāns / Viz-
ma Belševica ; Maris Garjānis, dizains. — 2. lai-
diens. — Rīga : Mansards, [2018]. — 317, [1] lpp. ; 
22 cm. — „Grāmata iznākusi 1996. gadā apgādā 
„Jumava” (ar nosaukumu „Bille dzīvo tālāk”) un 

2004. gadā apgādā „Atēna””—Titullapas otrā pusē. — ISBN 
9789934121517 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  V. Belševicas (1931-2005) „Bille un karš” ir romānu 
triloģijas „Bille” otrā daļa. Par triloģijas pirmo un otro daļu autorei pie-
šķirta Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balva (1997), triloģijai kļūstot 
par vispieprasītāko latviešu oriģinālliteratūras darbu 20. gs. 90. gados. 
Otrajā daļā bērna acīm skatāma padomju un vācu okupācija. Triloģija 
„Bille” iekļauta Latvijas Kultūras kanonā un LTV raidījuma „Lielā lasī-
šana” veidotajā latviešu iemīļotāko grāmatu sarakstā, tulkota zviedru 
un krievu valodā.
UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 000890727
Briedis, Raimonds. Ko pasaka pasaka? : lasā-
mā grāmata / Raimonds Briedis, Lita Silova ; 
redaktore Sigita Kušnere ; recenzente Brigita 
Šiliņa ; dizains: Elīna Brasliņa. — [Rīga] : Lat-
viešu valodas aģentūra, [2017]. — 92, [4] lpp. : 

faksimili, ilustrācijas, karte, notis, portreti ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: [94.-95.] lpp. — ISBN 978-9984-829-52-4 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Lasāmgrāmata „Ko pasaka pasaka?” ir miniatūra le-
ģendu un pasaku antoloģija, kura varētu tikt izmantota kā palīglīdzeklis 
latviešu valodas un kultūras apguves procesā gan ārzemēs, gan Latvijā. 
Vispirms tā ir lasāmgrāmata, kas apkopo tekstus lasīšanai, uzmanības 
centrā paturot vienu žanru — pasaku, kas raksturīga gan latviešu lite-
ratūrai, gan arī ļauj ieraudzīt dažādus latviešu kultūras elementus gan 
senatnē un kultūras tradīcijās, gan arī to klātesamību mūsdienu nori-
sēs.
UDK	 821.174-343(075)
	 821.174.09(075)
	 398(=174)(075)
	 811.174’243(075)

Kopkataloga Id: 000891641
Brūveris, Pēters. Brūveri brūvē / Pēters Brūve-
ris, Indra Brūvere, Zane Brūvere ; māksliniece 
Gita Treice ; sastādītāji: Indra Brūvere, Zane 
Brūvere, Māris Salējs ; dzejas redaktors, [ievada 
autors] Māris Salējs. — Rīga : Pētergailis, 

[2018]. — 107, [4] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-
9984-33-466-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lielo cilvēku un bērnu dzejnieks Pēters Brūveris pra-
ta radīt pasauli, rotaļājoties — no vārdiem, burtiem un skaņām. To prot 
arī viņa meitas — Indra Brūvere-Daruliene un Zane Brūvere-Kvēpa. 
Beidzot tēva un abu meitu bērniem rakstītie dzejoļi nolēma satikties 
vienā grāmatā „Brūveri brūvē”. Pēters jau septīto gadu ir aizsaulē, taču 
daudzus savus pēdējo dzīves gadu dzejoļus ir veltījis saviem mazbēr-
niem. Te Pēters ielicis savu māku uzburt, proti, uzbrūvēt dzīvu, skanīgu, 
neparastu pasauli bērniem, kurā pati valoda prot bez pamācīšanas mā-
cīt — rotaļājoties, izšķiļot no burtiem būtnes un notikumus, par kuriem 
pieaugušie, savu lielo un nopietno dzīvi dzīvojot, nevar ne iedomāties. 
Varbūt tādēļ daži lieli onkuļi un tantes, kuriem aizmirsies, ka viņi paši 
arī reiz bijuši bērni, nobijās no Pētera Brūvera „Hakeru dziesmas” un 
lika to izņemt no mācību grāmatām…
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000890197
Čaks, Aleksandrs. Uzburt mīlestību : 
Aleksandra Čaka dzeja = The Enchantment 
of Love : poems by Aleksandrs Čaks / atbil-
dīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā 
redaktore, sastādījums, ievada autore An-

tra Medne ; tulkotāja Bitīte Vinklers ; māksliniece Irēna An-
sava. — Rīga : Jumava : Liegra, [2018]. — 95 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — Grāmatā izmantoti Aleksandra Čaka muzeja 
krājuma attēli un Irēnas Ansavas Rīgas pilsētas fotoattē-
li. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-572-01-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Aleksandra Čaka spilgtāko darbu atdzejojumi, laika-
biedru spilgtākās atmiņas, unikālas, līdz šim nepublicētas fotogrāfijas, 
A. Čaka radošajā un ikdienas dzīvē nozīmīgās priekšmetiskās pasaules 
elementi, ziņas par A. Čakam veltītajiem dāvinājumiem (pastkartes, iz-
šuvumi, pielūdzēju vēstules utt.) un ieskats 20. gs. pirmās puses Rīgas 
sadzīves kultūrā un bohēmā latviešu un angļu valodā.
UDK	 821.174-1=030.174=111
	 821.174(092)
	 821.174
	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000892270
Dimante, Inguna. Nāve Kraukļu ciemā : ro-
māns / Inguna Dimante ; Arņa Kilbloka vāka 
dizains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 188, [1] lpp. ; 21 cm. — 
(Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN 978-9934-

0-7356-4 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Advokāts Arnis Celms kafejnīcā flirtē ar pievilcīgu 

gaišmati Megiju, kad ziņa telefonā vīrieti aizsauc pildīt profesionālos 
pienākumus. Ārēji viesmīlīgajā Kraukļuciemā nogalināta jauna sievie-
te. Vai seksuāla rakstura noziegums? Vai pietiek pierādījumu, lai celtu 
apsūdzību? Tas jāizlemj prokurorei, kafejnīcā sastaptajai Megijai Hānei. 
Aizliegta kaisle uzvirmo starp pretējām pusēm — advokātu un proku-
rori. Ne mazāk kaislību glabā Kraukļuciema iemītnieki un leģenda par 
vilkati, kurš it kā plosījis jaunas meitenes… Vilkatis vai tomēr cilvēks?
UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892128
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892146
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890727
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891641
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890197
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892270
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Kopkataloga Id: 000892572
Dravniece, Aina. Manai zemei : dzeja / Aina 
Dravniece ; Agnese Piļāne, teksta redaktore, 
vāka dizains. — Rīga : EZERROZES grāmatas : 
Ainas Dravnieces pašizdevums, 2018. — 
153 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — ISBN 

978-9934-558-49-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000892076
Feiknere, Iveta. Roka pati / Iveta Feikne-
re ; foto: Lauris Rinmanis, Zenta Rinma-
ne. — [Saldus] : Iveta Feiknere, [2017]. — 
71 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 
16×16 cm. — ISBN 978-9934-19-380-4 (ie-
siets).

UDK	 821.174-1
	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000891703
Kukare-Aldersone, Linda. Traktoriņš 
Brum-brumā / Linda Kukare-Aldersone, 
teksts un ilustrācijas, Gustavs Aldersons, 
ilustrācijas ; redaktore Guna Pitkevica ; 
Māras Alševskas dizains. — Rīga : Zvaig-

zne ABC, [2018]. — 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
21×22 cm. — „Lasāmgrāmata, 6-8 gadi”—Uz vāka. — ISBN 
978-9934-0-7053-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Zemkopja lielākais palīgs un draugs ir vecais, sarka-
nais traktoriņš Bum-brumā. Abi čakli strādā roku rokā, riepu riepā visu 
cauru gadu. Taču viss mainās, kad Zemkopis nolemj saimniecību papla-
šināt un darba kļūst daudz vairāk. Košā, draiskā un sirsnīgā grāmata 
stāsta par to, ka ikvienam no mums šajā pasaulē ir sava vieta, laiks un 
uzdevums — pat mazam, nolietotam traktoriņam. Un pat vismazāka-
jam no mums var būt liela un silta sirds. Krāsainās grāmatiņas autorei 
Lindai ilustrācijas zīmēt palīdzējis dēliņš Gustavs — viņa roku darbs ir 
viss, kas ripo un rūc.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000890892
Latvija mana — cielava baltā / redaktores: 
Aina Karele, Mirdza Kerliņa-Sprince ; vāka 
foto, dizains: Anda Nordena. — [Cēsis] : Kul-
tūras biedrība „Harmonija”, 2017. — 127 lpp. : 
ilustrācijas, notis ; 21 cm. — „Grāmata veltīta 

Latvijai 100 gadu jubilejā”—Priekštitullapā. — Autori: Mir-
dza Kerliņa, Aina Karele, Valdis Atāls, Sarmīte Bergholde, 
Miervaldis Birze, Inga Čupranova, Agra Dage, Lauma Dau-
giša, Eva Dortāne, Valentīna Dzinēja, Sarma Enere, Lorna 
Erla, Andra Gulbe, Dzidra Inkina, Ināra Kacere, Astrīda 
Kamša, Gundega Kanaviņa, Skaidrīte Kļaveniece, Dzidra 
Kuzmane, Jānis Mājenieks, Smaida Maskina, Osvalds Mau-
riņš, Dzidra Medvedjeva, Regīna Melzoba, Dzidra Olengovi-
ča, Olga Radziņa, Elita Reinharde, Lelde Rogoļeva, Daina 
Rubule, Māra Sproģe, Leons Staris, Judīte Strazda, Ilona 
Treija. — Ilustrācijas: Andris Vētra, Dzintars Vabulis, Brigi-
ta Zīle, Valdis Atāls, Ināra Brence, Astrīda Raso-Mājeniece, 
Lilija Zušmane, Ligita Mazīte, Dzintra Zvejniece, Māra Ar-
manoviča, Dzidra Zeltiņa, Anita Ozola, Leons Staris. — 
ISBN 978-9934-8445-6-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kultūras biedrība „Harmonija” izdevusi Latvijas 
simts gadu jubilejai veltītu grāmatu „Latvija mana — cielava baltā”, 
kurā apkopoti vairāk nekā trīsdesmit vēsturiskā Cēsu rajona literātu 
darbi, gan dzeja, gan proza.
UDK	 821.174-1(082)
	 821.174-3(082)
	 784.3(474.3)

Kopkataloga Id: 000892362
Liberte, Maija. Kaimiņiene : romāns / Maija 
Liberte ; Baiba Rubine, vāka foto. — [Rīga] : 
Sava grāmata, [2018]. — 298, [3] lpp. ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-552-76-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaulē notiek visneticamākās lietas. 
Lēmums aizbraukt līdzi svešiniekam iedzert apelsīnu sulu var izmainīt 
visu dzīvi, bet „sapņu darbs” lielā, prestižā uzņēmumā var izrādīties ne-
pavisam ne tāds, kā iedomājies… Kad rakstniece Elza ievācas no tantes 
mantotajā mājā pie jūras, pirmais, ko viņa ievēro, ir viņas kaimiņiene. 
Gaidot, kad atnāks iedvesma uzrakstīt jaunu romānu, Elza vada savas 
dienas, sapņojot un paslepus novērojot sievieti no blakus mājas. Tad 
pienāk diena, kad viņas iepazīstas, un kaimiņiene Olīvija uztic Elzai 
savu stāstu — tik patiesu un vienlaikus neticamu kā pati dzīve. Vai kā 
sapnis. Sirsnība, humors un dzirkstoša ironija, kolorīti tēli, nesaudzīgs 
korporatīvās vides attēlojums, negaidīti sižeta pavērsieni, astoņas kār-
dinošas receptes un pāri visam — patiesa mīlestība.
UDK	 821.174-31

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000891550
Ariela un lielais mazulis / tulkojusi Eva Jan-
sone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 32 ne-
numurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. —  
(Disney princeses). — Oriģinālnosaukums: 

Ariel and the Big Baby. — ISBN 978-9934-16-486-6 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Dziļi jūras dzelmē mīt nāriņa Ariela, kam patīk rota-
ļāties un dziedāt. Pavadi jaukus brīžus kopā ar viņu un sadraudzējies 
ar mazo Plunkšķi, kuru nāriņa iedrošina doties lielos piedzīvojumos.
UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000891494
Vāģi / tulkojuši Edvīns Raups un Valērijs Čer-
nejs ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2018].

Sacīkšu stāsti. — 190, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
26 cm. — Oriģinālnosaukums: Cars. 5 Minute 

Stories. — ISBN 978-9934-16-492-7 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Dodies trasē kopā ar Zibeni Makvīnu un viņa lielis-

kajiem draugiem! Šajā grāmatā ietverti divpadsmit stāsti, kas mazos 
lasītājus aizvedīs aizraujošā piedzīvojumā pa Radiatormiestu un visu 
pasauli! Tu uzzināsi par Zibens gaitām daudzu gadu garumā līdz pat 
mirklim, kad brašais vāģis nodod sacīkšu stafeti Krusai Ramiresai.
UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000891547
Vāģi 3 / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore 
Linda Kalna ; Disney, Pixar. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2018].

Sacensību prieks. — 32 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosau-

kums: Cars 3. For the Love of Racing. — ISBN 978-9934-
16-485-9 (brošēts).
UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892572
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892076
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891703
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890892
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000892362
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891550
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891494
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891547
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Kopkataloga Id: 000891694
Sēja, Gundega. Mana un tava Latvija / 
Gundega Sēja ; redaktore Marika Taube ; 
Guntas Plotkas dizains ; Alises Landsber-
gas zīmējumi ; fotogrāfiju autori: Māra Al-

ševska, Ilona Ancāne, Māris Balcers [un vēl 24 fotogrāfiju 
autori]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 79, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 21×25 cm. — Fotogrāfiju autori arī: Uldis Briedis, 
Mārtiņš Briģis, Didzis Grodzs, Eduards Groševs, Iveta Ikale, 
Ilze Isaka, Dainis Jansons, Guntis Kalns, Vija Kilbloka, Ingu-
na Kļava-Švanka, Maruta Kusiņa, Ojārs Liedeskalniņš, Mā-
ris Lielkalns, Dace Markota, Uldis Māters, Normunds Pitke-
vics, Mārtiņš Plotka, Mārtiņš Plūme, Normunds Smaļinskis, 
Gunta Šustere, Marika Taube, Aigars Truhins, Igors Vārpa, 
Velga Vītola. — ISBN 978-9934-0-6939-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ko tu zini par Latviju? Tu noteikti kopā ar ģimeni 
atzīmē Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, bet varbūt 
nezini, kā Latvija atkal tapa brīva. Droši vien esi dzirdējis, kuru koku 
dēvējam par Latvijas nacionālo koku, bet nezini, kā radies tā vārds. Ļoti 
iespējams, esi peldējies jūrā, bet brīnies, kāpēc Baltijas jūru mēdz dēvēt 
par Dzintarjūru. Varbūt esi ciemojies Cēsīs, bet pat nenojaut, ka alās 
to apkaimē dzīvo ļoti daudz sikspārņu. Un vai vari iedomāties, ko dara 
ķiploku krupis, kad tam draud briesmas? Pasaule ir brīnumu pilna, un 
Latvija arī. Šodien tu esi mazais Latvijas pilsonis, bet pavisam drīz kļū-
si par mūsu valsts saimnieku. Varbūt būsi sportists, kuģa kapteinis vai 
īsts gudrinieks datorlietās. Varbūt tev piederēs liels ābeļdārzs un tu ra-
dīsi aizvien labākas ābeļu šķirnes. Kas zina, varbūt pat tiksi ievēlēts par 
Latvijas prezidentu. Nekas nav neiespējams! Lai kas tu būsi nākotnē, 
atceries: tavas saknes ir šeit, brīnumu pilnajā Latvijā!
UDK	 913(474.3)
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Kopkataloga Id: 000890691
Sēja, Gundega. Mana Rīga : dibināšana, pils 
un baznīcas, ģerbonis, priekšpilsēta un vēl… / 
Gundega Sēja ; māksliniece Gundega Muzi-
kante ; redaktore Kristīne Skrīvele. — 2. izde-
vums. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 47, 

[1] lpp. : ilustrācijas, notis ; 26 cm. — ISBN 978-9984-22-
166-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai tu esi rīdzinieks, vai dzīvo citā Latvijas pilsētā, 
mazpilsētā vai laukos, tu noteikti jūti, ka Rīga ir arī tava. Mūsu visu Rīga. 
Lai cik tev būtu gadu, Rīgai ir daudz vairāk. Daudz, daudz vairāk! Ja tev 
būtu vecvecmāmiņa, kurai ir 100 gadu, tad Rīga ir piedzīvojusi astoņus 
tādus simtgadīgus mūžus. Kāda bija Rīga pirms 8×100 gadiem? Kāda tā 
ir tagad? Līdzi ņemot teikas, tautasdziesmas un dzejoļus, meklēsim tās 
pēdas, kas vēsta par vissenākajiem un jaunākajiem laikiem Rīgā.
UDK	 94(474.362.2)(02.053.2)
	 82-93

Kopkataloga Id: 000890229
Starptautiskā zinātniski praktiskā konfe-
rence „Latgales pirmās atmodas darbinie-
ku devums Latgales virzībā uz Latvijas 
valstiskumu” (2017 : Vaboles pagasts, Dau-
gavpils novads, Latvija). Latgales pirmās at-

modas darbinieku devums Latgales virzībā uz Latvijas 
valstiskumu : starptautiskā zinātniski praktiskā konferen-
ce : 2017. gada 9.-10. novembris : programma / tēžu krā-
jums / Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Skrindu 
dzimtas muzejs, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simt-
gades birojs, Daugavpils Universitāte. — Daugavpils : Dau-
gavpils novada Kultūras pārvalde, 2017. — 50 lpp. : ilustrā-
cijas, portreti ; 21 cm. — Teksts latviešu valodā, viena tēze 
latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-552-78-6 (bro-
šēts).

UDK	 94(474.38)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000891694
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890691
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890229
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