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Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000894452
Lodziņu grāmata. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018].
Laukos. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Lodziņu grāmata). — Teksts
latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. —
Oriģinālnosaukums: A Lift-a-Flap Book: On the Farm. —
ISBN 978-9934-0-7430-1 (iesiets).
UDK 087.5
631(0.053.2)
Kopkataloga Id: 000894450
Lodziņu grāmata. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018].
Mana pasaule. — 16 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 24 cm. — (Lodziņu grāmata). —
Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: A Lift-a-Flap Book: First
Words. — ISBN 978-9934-0-7431-8 (iesiets).
UDK 087.5
1

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika.
Ezotērika
Kopkataloga Id: 000893737
Blaua, Kristīna. Maģija un horoskopi brīvam
brīdim / sastādītāja Kristīna Blaua ; Emīla
Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Signe Krūzkopa ; ievada
autors Ivo Puriņš. — Rīga : Jumava, [2018]. —
175, [1] lpp. : tabulas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-212-4
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatā aplūkoti tādi jautājumi kā sadzīves maģija, naudas un labklājības maģija, ko dziednieki iesaka mūsu veselības
uzlabošanai, noslēpumi, kas apvij mūsu karmu, ģimeni un bērnus, mīlestības burvestības. Tāpat aplūkoti neparasti horoskopi, ticējumi un
buramvārdi, kā arī iedvesmojoši un slavenu cilvēku citāti.

UDK 133

Iznāk kopš 1983. gada janvāra
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423

159.9

Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000894578
Ancāne, Gunta. Vecākiem. Par sevi un bērniem : atziņas un ieteikumi, lai bērns augtu vesels un laimīgs / profesore Dr.med. Gunta Ancāne ; ilustrēja Edgars Sims ; Rīgas Stradiņa
universitāte. Psihosomatikas un psihoterapijas katedra un klīnika. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte,
2017. — 47, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Latvija 100”—Titullapā.
A n o t ā c i j a : Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras un klīnikas vadītāja Dr.med. G. Ancāne
sagatavojusi ilggadējā pieredzē uzkrāto atziņu un ieteikumu krājumu
vecākiem. Šo izdevumu autore dāvina Latvijas iedzīvotājiem Valsts
simtgadē.

UDK 159.9-055
159.922.7
316.362.1-055.52-055.62
615.851-053.2

Kopkataloga Id: 000895424
Maģiskās mandalas : krāsojamā grāmata pieaugušajiem / aforismus izvēlējās Inese Pelūde ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 62 nenumurētas lpp. :
pārsvarā ilustrācijas ; 22 cm. — (Antistress). —
Teksts latviešu valodā, tulkots no čehu valodas. — Oriģinālnosaukums: Zářivé mandaly. — ISBN 978-9934-0-7659-6
(brošēts).
A n o t ā c i j a : Katram no mums ir vajadzīgi atelpas brīži. Viens no
veidiem, kā atbrīvot prātu un relaksēties, ir zīmējumu krāsošana. Tā ir
radoša darbošanās, kas nomierina, liek koncentrēt uzmanību uz papīru
un zīmuļiem un var arī kļūt par pašizziņas procesu. Turklāt krāsot var
visi neatkarīgi no katra prasmēm un mākslinieciskās pieredzes. Krāsošana ir lieliska iespēja uz brīdi aizmirst ikdienas stresu un izbaudīt
patīkamu radošu pacēlumu. Vērojot, kā melnbalta lapa pārvēršas krāsainā zīmējumā, jūs noteikti piepildīs prieks.

UDK 159.944.4
003.6
615.85

Kopkataloga Id: 000895427
Noslēpumainā daba : krāsojamā grāmata pieaugušajiem / aforismus izvēlējās Inese Pelūde ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 61 nenumurēta lpp. :
pārsvarā ilustrācijas ; 22 cm. — (Antistress). —
Teksts latviešu valodā, tulkots no čehu valo-
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327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

das. — Oriģinālnosaukums: Živá příroda. — ISBN 9789934-0-7660-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Katram no mums ir vajadzīgi atelpas brīži. Viens no
veidiem, kā atbrīvot prātu un relaksēties, ir zīmējumu krāsošana. Tā ir
radoša darbošanās, kas nomierina, liek koncentrēt uzmanību uz papīru
un zīmuļiem un var arī kļūt par pašizziņas procesu. Turklāt krāsot var
visi neatkarīgi no katra prasmēm un mākslinieciskās pieredzes. Krāsošana ir lieliska iespēja uz brīdi aizmirst ikdienas stresu un izbaudīt
patīkamu radošu pacēlumu. Vērojot, kā melnbalta lapa pārvēršas krāsainā zīmējumā, jūs noteikti piepildīs prieks.

Kopkataloga Id: 000895189
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata / redaktori: Andris Sprūds, Ilvija Bruģe ; ievadvārdi: Edgars
Rinkēvičs ; tulkojumi no angļu valodas: Santa Pelše ; latviešu valodas redaktore: Līga Elizabete Balode ; vāka dizains:
Kristīne Plūksna-Zvagule. — Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar izdevniecību „Zinātne”, [2018].
2018. — 1 tiešsaistes resurss (248 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 6,79 MB. — Ziņas par autoriem: 242.-247.
lapā. — Autori: Māris Andžāns, Kristiāns Andžāns, Aldis
Austers, Reinis Āboltiņš, Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Sintija Broka, Ilvija Bruģe, Kārlis Bukovskis, Alina
Clay, Lolita Čigāne, Mārtiņš Daugulis, Justīne Elferte, Ilze
Garoza, Ojārs Ēriks Kalniņš, Andis Kudors, Imants Lieģis,
Žaneta Ozoliņa, Gunta Pastore, Diāna Potjomkina, Uģis
Romanovs, Ojārs Skudra. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-567-17-9 (PDF).

UDK 159.944.4
615.85
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000890706
Baltic Alliance for Asian Studies. Conference (3 : 2018 : Rīga, Latvija). Dynamic Asia:
Shaping the Future : 3rd Conference of Baltic
Alliance of Asian Studies : 3rd Conference of
Latvian Society for the Study of Religions : University of Latvia, Riga, Latvia, April 13-15, 2018 : programme
and abstracts / cover photo: Janis Priede ; organizing institutions: University of Latvia. Department of Asian Studies,
Centre for Korean Studies, Latvian Society for the Study of
Religions. — Rīga : University of Latvia, [2018]. — 67 lpp. ;
22 cm. — ISBN 978-9934-18-334-8 (brošēts).
UDK 22(062)
930.85(5)(062)

A n o t ā c i j a : Publikācijas „Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2018” mērķis ir veicināt izpratni par valsts ārējo un drošības
politiku aizvadītajā gadā, kā arī apzināt iespējas un izaicinājumus, kas
Latviju sagaida 2018. gadā. 2017. gads Latvijai nesis būtiskus uzlabojumus drošības situācijā un vienlaikus arī jaunus starptautiskus un reģionālus pārbaudījumus. Arī 2018. gads solās būt dinamisks un iespēju un
izaicinājumu pilns. Tāpēc Latvijai būs jāizdara drosmīgas izvēles ārējās
un drošības politikas jautājumos.

UDK 327(474.3)”20”

Kopkataloga Id: 000894445
Rors, Ričards. Dievišķā deja : Trīsvienība un
mūsu pārveide / Ričards Rors un Maiks Morels ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ;
redaktore Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. — 264 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas
par autoriem: 263.-264. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: The Divine Dance. — ISBN
978-9934-0-7316-8 (iesiets).
UDK 27-144.89
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Kopkataloga Id: 000894013
Ohotina, Alīna. Investīciju klimats Latvijas,
Lietuvas, Baltkrievijas pierobežas reģionos :
promocijas darba kopsavilkums ekonomikas
doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai
reģionālās ekonomikas apakšnozarē = Investment Climate in Latvia, Lithuania, Belarus Cross Border
Regions : summary of the Thesis for obtaining the Doctoral
degree in economics (Dr.oec.), (speciality: regional economics) / Alīna Ohotina ; promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec. Olga Lavriņenko ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.
oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Elita Jermolajeva, Dr.oec. Manuela
Tvaronavičiene ; Daugavpils Universitāte. Ekonomikas un
socioloģijas katedra. — Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2017. — 127, [1] lpp. :
diagrammas, kartes, tabulas ; 21 cm. — „Ekonomikas nozare. Reģionālās ekonomikas apakšnozare”—Uz 1. vāka. —
Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-8243 (brošēts).
UDK 330.322(474.3)(043)
330.322(474.5)(043)
330.322(476)(043)

Kopkataloga Id: 000893891
Vaivods, Julijans. Garīgā dzīve un tās vadītāji
Kurzemē 18. gadsimtā : diplomdarbs / Julijans
Vaivods ; redaktore Valentīna Unda. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. —
205 lpp. : portrets ; 17 cm. — Grāmatas pamatā
ir Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē 1943. gadā aizstāvētais diplomdarbs. — Bibliogrāfija: 200.-205. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-29-302-8 (iesiets).
UDK 27-9(474.32)
3

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

323(474.3)

Latvijas Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 000894052
Ohotina, Alīna. Investīciju klimats Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pierobežas reģionos : promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai / Alīna Ohotina ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.oec.
Olga Lavriņenko ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu
fakultāte. Ekonomikas un socioloģijas katedra. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2017. — 192 lp. : diagram-

Kopkataloga Id: 000894808
Плинер, Яков. Уполномочен заявить… :
(избранные заявления, речи, статьи) /
Яков Плинер ; дизайн, обложка: З.А. Бухвалова ; введение: Александр Гурин. — Рига :
[Яков Плинер], 2018. — 240 lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — ISBN
978-9934-19-513-6 (brošēts).
UDK 323(474.3)
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11

Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

2
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mas, kartes, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 110.-130. lp. —
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā.
UDK 330.322(474.3)(043)
330.322(474.5)(043)
330.322(476)(043)
336

A n o t ā c i j a : „Mēs esam divskaņi!” ir praktisks materiālu apkopojums, lai palīdzētu attīstīt prasmi atšķirt divskaņus, sākot no burtu
mācīšanas pirmsākumiem līdz saistītai runai. Krājums paredzēts skolotājiem, logopēdiem pirmsskolas izglītības iestādēs, sākumskolās,
speciālajās skolās, pirmsskolas skolotājiem, sākumskolas skolotājiem
un ieinteresētiem vecākiem, kas vēlas palīdzēt saviem bērniem apgūt
divskaņus.

UDK 376-056.264
811.174’352(076)

Finanses

Kopkataloga Id: 000895383
Avotiņš, Ivars. Enhancing management of government debt securities flows in Latvia : synopsis of the Doctoral Thesis for award of a
doctoral degree in business administration, a
sub branch of management science / Ivars
Avotiņš ; scientific advisor: Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa ;
scientific consultant Dr.oec. Jānis Vanags ; official reviewers: Dr.oec. Anna Ābeltiņa, Dr.oec. Staņislavs Keišs,
Dr.oec. Maria Misankova ; Turība University. [Faculty of Business Administration]. — Rīga : Turība University, 2018. —
56 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 54.-56. lpp.
UDK 336.763.33(474.3)(043)

377 Speciālā izglītība. Aroda, tehniskā un
profesionālā izglītība. Arodkoledžas, institūti.
Politehnikumi
Kopkataloga Id: 000894030
Veipa, Ingrīda. Profesionālās izglītības loma
darbaspēka sagatavošanā Latvijas reģioniem :
promocijas darba kopsavilkums ekonomikas
doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai
reģionālās ekonomikas apakšnozarē = Role of
Vocational Education in Workforce Preparation for the Regions of Latvia : summary of the Thesis for obtaining the
Doctoral degree in economics (Dr.oec.), (speciality: regional economics) / Ingrīda Veipa ; promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec. Elita Jermolajeva ; oficiālie recenzenti:
Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Iveta Mietule, Dr.oec. Manuela Tvaronavičiene ; Daugavpils Universitāte. Ekonomikas un socioloģijas katedra. — Daugavpils : Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018. — 115,
[1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
21 cm. — „Ekonomikas nozare. Reģionālās ekonomikas
apakšnozare”—Uz 1. vāka. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-837-3 (brošēts).
UDK 377.1(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000895380
Avotiņš, Ivars. Valsts parāda vērtspapīru
plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora
grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē / Ivars Avotiņš ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa ; zinātniskais konsultants Dr.oec. Jānis Vanags ; darba recenzenti:
Dr.oec. Anna Ābeltiņa, Dr.oec. Staņislavs Keišs, Dr.oec. Maria Misankova ; Biznesa augstskola Turība. [Uzņēmējdarbības vadības fakultāte]. — Rīga : Biznesa augstskola Turība,
2018. — 54 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
52.-54. lpp.
UDK 336.763.33(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000894057
Veipa, Ingrīda. Profesionālās izglītības loma darbaspēka
sagatavošanā Latvijas reģioniem : promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai / Ingrīda Veipa ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.oec.
Elita Jermolajeva ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu
fakultāte. Ekonomikas un socioloģijas katedra. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 176 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
156.-164. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 377.1(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000895369
Avotiņš, Ivars. Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības
pilnveidošanas iespējas Latvijā : promocijas darbs : doktora studiju programma: uzņēmējdarbības vadība / Ivars
Avotiņš ; zinātniskā vadītāja: Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa ;
zinātniskais konsultants Dr.oec. Jānis Vanags ; darba recenzenti: Dr.oec. Anna Ābeltiņa, Dr.oec. Staņislavs Keišs,
Dr.oec. Maria Misankova ; Biznesa augstskola Turība. Uzņēmējdarbības vadības fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav
zināms], 2018. — 199 lp. : diagrammas, shēmas, tabulas ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 170.-180. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā.
UDK 336.763.33(474.3)(043)
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Kopkataloga Id: 000884024
Karaša, Diāna. Latviešu sadzīves tradīcijas
un godi / Diāna Karaša, Raimonda Strode ;
Raimondas Strodes mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. — [Rīga] : Jumava : Liegra, [2018]. —
254, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Grāmatas noformējumam
izmantotas Ulda Veisbuka fotogrāfijas no Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājuma, Kristīnes Lielauses fotogrāfijas un materiāli no apgāda „Jumava” arhīva. — ISBN
978-9934-572-05-0 (iesiets).

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība, apmācība,
mācības
Kopkataloga Id: 000895292
Līdaka, Jolanta. Mēs esam divskaņi! : praktiski materiāli — kā atšķirt divskaņus AU AI IE EI
UI O / Jolanta Līdaka ; recenzente Dr.paed. profesore Sarmīte Tūbele ; zīmējumi: Mētra Putāne. — Rīga : MD Creative, [2018]. — 80 lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — „90 uzdevumi”—Uz 1. vāka. — Iesaka Latvijas Logopēdu asociācija. — Bibliogrāfija: 80. lpp. —
ISBN 978-9934-19-529-7 (brošēts).
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11

Folklora

A n o t ā c i j a : Bagātais latviešu tautas kultūras mantojums —
gadskārtu ieražas, ģimenes godu tradīcijas, sadzīves paražas un ticējumi, tautasdziesmu bagātais pūrs un tautas tērpu daudzveidība — ir

3
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Kopkataloga Id: 000894046
Ogurcovs, Andrejs. Study of ZnO, CuO,
CuInSe2 Compounds and Their Composites for
Sensing Applications : PhD Dissertation / by
Andrejs Ogurcovs ; supervisor Dr.phys. Edmunds Tamanis ; advisor Dr.phys. Vjačeslavs
Gerbreders ; Daugavpils University. Institute of Life Sciences and Technologies, G. Liberts’ Innovative Microscopy
Centre. — Daugavpils : [izgatavotājs nav zināms], 2017. —
xii, 94 lp., 44 dažādi numurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Promocijas darbs ietver arī saistītās
publikācijas. — Bibliogrāfija: 82.-93. lp. un saistīto publikāciju beigās.
UDK 539.216(043)
621.315.59-022.532(043)

vērtības, kas rūpīgi kopjamas un saglabājamas nākamajām paaudzēm.
Dzīvesgudrība un radošums lai palīdz šīs grāmatas lasītājiem gadsimtos uzkrātās zināšanas un tradīcijas iekļaut ikdienas un svētku norisēs,
ļauj apzināties latviskumu un tautas gudrības avotus.

UDK 398.33(=174)
392(=174)
398.8(=174)
391(=174)

Kopkataloga Id: 000893877
Latviešu tautas brīnumpasakas / māksliniece Maija Tabaka ; sakārtojusi Kristīne Skrīvele ; redaktore Marika Taube. — 2. izdevums. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 188, [4] lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-07614‑5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopotas vairāk nekā 50 latviešu tautas
brīnumu pasakas ar krāšņām un brīnišķīgām mākslinieces Maijas Tabakas ilustrācijām. 1. izdevums iznāca 1998. gadā.

Kopkataloga Id: 000894039
Ogurcovs, Andrejs. Study of ZnO, CuO, CuInSe2
Compounds and Their Composites for Sensing
Applications : summary of the Thesis for obtaining the Doctoral Degree in physics (Dr.
phys.) = ZnO, CuO, CuInSe2 savienojumu un to
kompozītu izpēte pielietojumam sensoru tehnoloģijā : promocijas darba kopsavilkums fizikas doktora (Dr.phys.) zinātniskā grāda iegūšanai / Andrejs Ogurcovs ; supervisor
Dr.phys. Edmunds Tamanis ; advisor Dr.phys. Vjačeslavs
Gerbreders ; official reviewers: Dr.sc.ing. Jānis Ločs, Dr.
phys. Jānis Teteris, PhD in Phys.-Math.Sc. Svetlana Paņkova ; Daugavpils University. Institute of Life Sciences and
Technologies, G. Liberts’ Innovative Microscopy Centre. —
Daugavpils, Latvia : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2017. — 61 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 58.-60. lpp. — Teksts
paralēli angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-9984-14814-4 (brošēts).
UDK 539.216(043)
621.315.59-022.532(043)

UDK 398.21(=174)
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MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
Fizika

Kopkataloga Id: 000894023
Kirilovs, Georgijs. Fotofizikālie procesi benzantrona luminoforu cietvielās, šķīdumos un
kopolimēros : promocijas darba kopsavilkums
fizikas doktora (Dr.phys.) zinātniskā grāda iegūšanai = Photophysical Processes of Benzanthrone Luminophores at Solid State, Solvents and Copolymers : summary of the Thesis for obtaining the Doctoral
degree in Physics (Dr.phys.) / Georgijs Kirilovs ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.chem. Sergejs Osipovs ;
recenzenti: Dr.phys. Aivars Vembris, Dr.sc.ing. Vjačeslavs
Labkovskis, Dr.phys. Jānis Teteris ; Daugavpils Universitāte.
Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte. — Daugavpils :
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”,
2018. — 69 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — „Fizikas nozare. Cietvielu fizikas apakšnozare”—
Uz 1. vāka. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789984-14-827-4 (brošēts).
UDK 535.373:539.216(043)
661.143(043)
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Kopkataloga Id: 000894544
Treijs, Juris. Feromagnētiskie sorbenti un to
iespējas izlietu naftas produktu piesārņojuma
savākšanā : promocijas darba kopsavilkums /
Juris Treijs ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.
ing. Viktors Mironovs, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs, Ing., Ph.D. Andrei Kasperovich, Ph.D. Ina Pundienė ;
Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu
fakultāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts.
Būvzinātņu centrs. Pulveru materiālu zinātniskā laboratorija. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 46 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4.
vāka. — Bibliogrāfija: 37.-44. lpp. — ISBN 978-9934-22080-7 (brošēts).
UDK 54-414(043)
504.5:665.61(043)
537.622.4(043)

Kopkataloga Id: 000894065
Kirilovs, Georgijs. Fotofizikālie procesi benzantrona luminoforu cietvielās, šķīdumos un
kopolimēros : promocijas darbs / Georgijs Kirilovs ; zinātniskais vadītājs Dr.chem. Sergejs
Osipovs ; recenzenti: Dr.phys. Aivars Vembris,
Dr.sc.ing. Vjačeslavs Labkovskis, Dr.phys. Jānis Teteris ;
Daugavpils Universitāte. Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2018. —
37 lp., 44 dažādi numurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 30 cm. — Promocijas darbs ietver arī saistītās
publikācijas. — Bibliogrāfija: 28.-36. lp. un saistīto publikāciju beigās. — Teksts latviešu valodā, pielikuma publikācijas angļu valodā.
UDK 535.373:539.216(043)
661.143(043)
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Kopkataloga Id: 000894537
Treijs, Juris. Feromagnētiskie sorbenti un to
iespējas izlietu naftas produktu piesārņojuma
savākšanā : promocijas darbs / Juris Treijs ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Viktors Mironovs, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs, Dr.sc.ing.
Andrei Kasperovich, Dr.sc.ing. Ina Pundienė ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. Pulveru materiālu zinātniskā laboratorija. — Rīga : [RTU Izdevniecība],
2018. — 98 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija:
89.-96. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu
valodā.
UDK 54-414(043)
504.5:665.61(043)
537.622.4(043)

internā medicīna / Andris Skride ; darba zinātniskais
vadītājs Dr.med. Aivars Lejnieks ; darba zinātniskais konsultants Dr.med. Andrejs Ērglis ; oficiālie recenzenti: Dr.
med. Pēteris Stradiņš, Dr.med. Dainis Krieviņš, Dr.med.
Egle Ereminiene ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 57 lpp. : ilustrācija, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 51.-53. lpp.
UDK 616.24(043)
616.24(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000895575
Skride, Andris. Hemodinamisko rādītāju novērtēšana un
mirstības riska faktoru identifikācija pacientiem ar pulmonālu arteriālu un hronisku trombembolisku pulmonālu
hipertensiju : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte — internā medicīna /
Andris Skride ; darba zinātniskais vadītājs Dr.med. Aivars
Lejnieks ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 128 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 103.-110. lp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK 616.24(043)
616.24(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000894548
Treijs, Juris. Ferromagnetic Sorbents and
their Potential for Collecting Pollution with
Spilled Oil Products : summary of the Doctoral
Thesis / Juris Treijs ; scientific supervisors:
Dr.habil.sc.ing. Viktors Mironovs, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks ; official reviewers: Dr.sc.ing. Anatolijs
Borodiņecs, Ing., Ph.D. Andrei Kasperovich, Ph.D. Ina Pundienė ; Riga Technical University. Faculty of Civil Engineering. Institute of Heat, Gas and Water Technology. Scientific Laboratory of Powder Materials of the Research Centre
of Civil Engineering. — Riga : RTU Press, 2018. — 38 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 30.-37. lpp. — ISBN 9789934-22-082-1 (brošēts).
UDK 54-414(043)
504.5:665.61(043)
537.622.4(043)
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Kopkataloga Id: 000895573
Skride, Andris. Hemodynamic Parameter Assessment and Mortality Risk Factor Identification in Patients with Pulmonary Arterial and
Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension : summary of the Doctoral Thesis for
obtaining the degree of a Doctor of Medicine, specialty —
internal medicine / Andris Skride ; scientific supervisor
Dr.med. Aivars Lejnieks ; scientific advisor Dr.med. Andrejs
Ērglis ; official reviewers: Dr.med. Pēteris Stradiņš, Dr.med.
Dainis Krieviņš, Dr.med. Egle Ereminiene ; Rīgas Stradiņa
universitāte. — Riga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. —
54 lpp. : ilustrācija, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 48.50. lpp.
UDK 616.24(043)
616.24(474.3)(043)

Zooloģija

Kopkataloga Id: 000894854
Zommers, Juvals. Lielā ūdeņu grāmata / teksta un ilustrāciju autors Juvals Zommers ; ūdeņu eksperte Barbara Teilore ; tulkojums latviešu valodā: Laura Romanovska ; redaktors
Kristaps Ozoliņš. — Rīga : Mansards, [2018]. —
61, [2] lpp. : ilustrācijas ; 35 cm. — Rādītājs: [62.-63.] lpp. —
Oriģinālnosaukums: The Big Book of the Blue. — ISBN 9789934-12-196-8 (iesiets).
UDK 591.9(26)(02.053.2)
597.2/.5(02.053.2)
6
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621 Mehāniskā inženierija vispār.
Kodolu tehnoloģija. Elektriskā inženierija.
Ražošanas iekārtas
Kopkataloga Id: 000894430
Rankis, Ivars. Power Electronics / Ivars Rankis, Janis Zakis, Anastasia Zhiravetska ; reviewer Dr.habil.sc.ing. L. Ribickis ; cover design: Jekaterina Lukina ; Riga Technical
University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Industrial Electronics and Electrical
Engineering. — Riga : RTU Press, 2018. — 288 lpp. : diagrammas, shēmas ; 24 cm. — „ISBN 9789934220692
(epub)”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija: 288. lpp. —
ISBN 978-9934-22-068-5 (brošēts).

EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA
Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000895567
Skride, Andris. Hemodinamisko rādītāju novērtēšana un mirstības riska faktoru identifikācija pacientiem ar pulmonālu arteriālu un
hronisku trombembolisku pulmonālu hipertensiju : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitāte —
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11

A n o t ā c i j a : Profesora Ivara Raņķa mācību grāmata angļu valodā „Power Electronics” tapusi sadarbībā ar līdzautoriem — Jāni Zaķi
un Anastasiju Žiravecku. Mācību grāmata paredzēta RTU bakalaura
un maģistra studiju programmu „Elektrotehnoloģiju datorvadība” un
„Enerģētika un elektrotehnika” studentiem energoelektronikas un
elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorētisko pamatu apgūšanai. Tā būs noderīga gan ārzemju, gan pašmāju studentiem, lai apgūtu
terminoloģiju un teoriju par pusvadītāju elementiem un to lietojumu
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64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un
sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpojumi

dažādās elektroenerģijas parametru pārveidošanas sistēmās angļu valodā. Grāmatā ir daudz ilustrāciju, uzdevumu risinājumu piemēru un
paškontroles jautājumu.

Kopkataloga Id: 000895053
Sāļas un saldas uzkodas : garšas no visas pasaules / no vācu valodas tulkojis Kaspars Poikāns ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga :
Latvijas Mediji, [2018]. — 234, [5] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — (Ātri, lēti, gardi). — Recepšu rādītājs:
[238.-239.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Street Food. — ISBN
978-9934-15-454-6 (iesiets).
UDK 641.55(083.12)

UDK 621.314(075.8)
621.382(075.8)

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija.
Apgaismes tehnika
Kopkataloga Id: 000894305
Vītoliņa, Sanita. Efektīva biomasas izdalīšana
no finiera ražošanas hidrotermiskās apstrādes
notekūdeņiem, tās raksturojums un izmantošanas iespējas : promocijas darba kopsavilkums / Sanita Vītoliņa ; zinātniskie vadītāji:
Dr.habil.chem. Galija Šuļga, Dr.sc.ing. Skaidrīte Reihmane ;
oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Juris Mālers, Dr.chem. Ingeborga Andersone, Dr.sc.ing. Mudrīte Daugaviete ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimērmateriālu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 32 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 29.-30. lpp. — ISBN 978-9934-22-076-0 (brošēts).
UDK 628.38:547.458.8(043)
628.345(043)

Kopkataloga Id: 000895057
Zivju ēdieni : daudzveidīgi, viegli un gardi /
no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : Latvijas
Mediji, [2018]. — 236, [3] lpp. : ilustrācijas ;
16 cm. — (Ātri, lēti, gardi). — Recepšu rādītājs: [238.239.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Fisch: abwechslungsreich, leicht und immer ein Genuss. — ISBN 978-9934-15456‑0 (iesiets).
UDK 641.55:639.38(083.12)
641.55:613.281(083.12)

Kopkataloga Id: 000894307
Vītoliņa, Sanita. Efektīva biomasas izdalīšana
no finiera ražošanas hidrotermiskās apstrādes
notekūdeņiem, tās raksturojums un izmantošanas iespējas : promocijas darbs / Sanita Vītoliņa ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.chem. Galija Šuļga, Dr.sc.ing. Skaidrīte Reihmane ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Polimērmateriālu institūts. — Rīga : [RTU Izdevniecība],
2018. — 124 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 109.121. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 628.38:547.458.8(043)
628.345(043)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.
Satiksmes organizācija un kontrole
Kopkataloga Id: 000894611
International Conference „Maritime Transport and Infrastructure” (20 : 2018 : Rīga,
Latvija). 20th International Conference „Maritime Transport and Infrastructure” : 2018, 1920 April / Latvian Maritime Academy. Research Institute. — Riga : [Latvian Maritime Academy],
2018. — 26 lpp. : diagramma, ilustrācija, karte ; 30 cm. —
„ISSN 1691-3817”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija tēžu beigās
un autoru rādītājs: 24. lpp.
UDK 656.61(062)

Kopkataloga Id: 000894303
Vītoliņa, Sanita. Efficient Separation of Biomass from Veneer Production Hydrothermal
Treatment Wastewater, its Characterization
and Application Possibility : summary of the
Doctoral Thesis / Sanita Vītoliņa ; scientific
supervisors: Dr.habil.chem. Galija Šuļga, Dr.sc.ing. Skaidrīte
Reihmane ; official reviewers: Dr.sc.ing. Juris Mālers, Dr.
chem. Ingeborga Andersone, Dr.sc.ing. Mudrīte Daugaviete ; Riga Technical University. Faculty of Materials Science
and Applied Chemistry. Institute of Polymer Materials. —
Riga : RTU Press, 2018. — 31 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 28.-29. lpp. — ISBN 978-9934-22-078-4 (brošēts).
UDK 628.38:547.458.8(043)
628.345(043)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 000895720
Praude, Valērijs. Satura mārketings internetā : (kā uzņēmumiem ar mazām izmaksām piesaistīt, apkalpot un noturēt patērētājus) / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska ; recenzenti:
Dr.oec. Inna Stecenko, Dr.oec. Vadims Danovičs. — [Rīga] : Burtene, 2018. — 256 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9984-833-15-6 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatas mērķis ir iepazīstināt ar satura mārketingu
plašu auditoriju — uzņēmējus, menedžerus, kā arī esošos, gan topošos
speciālistus (studentus). Akcents tiek likts uz satura mārketinga praktisko lietošanu. Taču nedrīkst aizmirst, ka arī teorijai ir svarīga nozīme.
Tāpēc grāmatas autori ir centušies teoriju saistīt ar praksi, ievirzot tēzi
„Teorijai jābūt praktiskai”.

UDK 658.8:004.738.5
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Kopkataloga Id: 000895389
Vanaga-Mickeviča, Laura. Kā gūt panākumus
Latvijā : 14 iedvesmojoši stāsti izciliem sasniegumiem / Laura Vanaga-Mickeviča, Kārlis
Ozols ; iekšlapu dizains: Ilze Magdalēna Kļaviņa ; vāka dizains: Olafs Abzalons ; fotogrāfijas:
Kristīne Blūma ; priekšvārds: Kārlis Ozols. — Rīga : Biedrība „ALTA VIS”, [2018]. — 288 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas par autoriem: 287. lpp. — ISBN 978-9934-19-417-7 (iesiets).

ce, Krišs Salmanis, Māris Subačs, Ivars Veinbergs, Artūrs
Virtmanis, Andris Vītoliņš, Rihards Vītols, Aija Zariņa. —
Izstāde Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle Arsenāls no 2018. gada 22. februāra līdz 20. maijam. — Izstāde
„Nākotnes valsts” veltīta Latvijas valsts simtgadei. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-538-15-5 (brošēts).
UDK 7:069(474.362.2)(083.824)

Kopkataloga Id: 000894337
Vēl viens pavasaris — plūdi : izstādes katalogs = Another Spring — in Flood : exhibition catalogue / izstādes kuratori: Māris
Čačka, Baiba Priedīte, Valentīns Petjko ;
redaktors Valentīns Petjko ; teksts: Māris
Čačka ; foto: Baiba Priedīte ; dizains: Elīna Locika ; tulkojums latviešu valodā: Inga Gedžūne. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2018]. — 54 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Mākslinieki: Agra Ritiņa,
Edgars Vronskis, Aiva Žūriņa, Aivars Bulis, Aleksandra Šļahova, Anastasija Bikova, Anatolijs Zelčs, Andris Ungurs,
Anita Nikuļceva, Daina Dzerkale, Diāna Apele, Eleonora
Pastare, Elvīra Sprindžuka, Ēriks Volonts, Grieta Butjankova, Ilgvars Zalāns, Ilona Abdulajeva, Ilona Jepifanova, Ilona
Linarte Ruža, Dace Pudāne, Ilze Griezāne, Ilze Fetjko, Inese
Dembovska, Inga Salmiņa, Ingūna Levša, Ivo Folkmanis,
Mairita Folkmane, Nataļja Marinoha, Una Gura, Vija Stupāne, Inga Vasiļjeva, Jolanta Ābele, Ina Treliņa, Karīna Korotkova, Ksenia Shinkovskaya, Lilija Zeiļa, Annele Slišāne, Silva Linarte, Ināra Petruseviča, Jānis Plivda, Baiba Priedīte,
Sanri, Maija Bērziņa, Svetlana Korkla, Viktorija Valujeva,
Jeļena Ivancova, Olga Fišere, Oksana Vronska, Alīna Petkune, Uldis Čamans, Voldemārs Kokorevičs, Inguna Liepa,
Nellija Dzalba, Viktorija Loktionova. — Vāka noformējumā
izmantota Agras Ritiņas ilustrācija „Iekšā mierā” (fragments), 2018. — Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrā no 2018. gada 20. aprīļa līdz 24. jūnijam. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-53562-8 (brošēts).
UDK 7.038(474.38)(083.824)

A n o t ā c i j a : „Kā gūt panākumus Latvijā” ir rokasgrāmata visiem,
kuri vēlas sasniegt vairāk un ir gatavi aktīvi rīkoties, lai savus sapņus piepildītu. Grāmatā ir apkopoti 14 iedvesmojoši stāsti, kuros panākumiem bagāti Latvijas profesionāļi dalās ar saviem vērtīgākajiem
padomiem un pieredzi, kas gūta ceļā uz sasniegumu virsotnēm. Viņi
visi reiz sāka gandrīz no nekā — bez darba pieredzes, bez izglītības,
bez nepieciešamajām prasmēm, taču šodien viņiem ir galvu reibinoša
karjera, veiksmīgi uzņēmumi un plašs kontaktu loks. Kā šiem cilvēkiem
tas izdodas un ko mēs no viņiem varam mācīties? Uz šiem un citiem
jautājumiem grāmatā atbildes sniedz 14 panākumiem bagāti mūsdienu
Latvijas profesionāļi, kuru domāšanas veids un paveiktais kalpo par iedvesmu un paraugu citiem.

UDK 658(474.3)(082)
005.966(474.3)(082)

69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process
Kopkataloga Id: 000892591
Biršs, Juris. Praktiskā fizika būvinženieriem /
Juris Biršs, teksts un fotogrāfijas ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore
Diāna Spertāle. — Rīga : Jumava : Liegra,
[2018].
I [1], Pamati. — 214, [1] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-572-14-2 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas autors iecerējis uzrakstīt trīs grāmatas,
kas savā saturā ietvertu praktiski visus galvenos būves elementus un
tiem raksturīgos piesaistītos būvfizikālos procesus. Tie veido minimumu, kas jāpārzina būvinženierim, lai būve atbilstu vietējiem Latvijas
klimatiskajiem apstākļiem. Pirmās grāmatas saturs skar jautājums,
procesus, izstrādājumus un konstrukcijas, kas saistītas ar grunts apstākļiem, būvpamatni, būves pamatiem un būves elementiem, kuri atrodas saskarē ar grunti (grīdas uz grunts, pagrabi, drenējošās sistēmas,
hidroizolācija utt.).

71 Teritoriālā plānošana. Reģionālā,
pilsētbūvnieciskā un lauku plānošana.
Ainavas, parki, dārzi

UDK 692.115
624.131
624.15
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Kopkataloga Id: 000894731
Gēls, Jans. Pilsētas cilvēkiem / Jans Gēls ; no
dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; konsultants arhitektūras jautājumos, priekšvārds: Artis Zvirgzdiņš ; literārā konsultante
Renāte Punka ; ilustrācijas un vāka dizains:
Camilla Richter Friis van Deurs. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 270, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Ziņas
par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 264.-266. lpp. un
rādītājs: 268.-[271.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Byer for
mennesker. — ISBN 978-9984-23-690-2 (iesiets).
UDK 711.4
316.334.56

MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000894275
Nākotnes valsts = The Future State : izstādes
katalogs / izstādes kuratore, kataloga sastādītāja un ievada autore Dr.art. Elita Ansone ;
tulkotājs Valts Miķelsons ; kataloga dizains:
Krišs Salmanis ; fotogrāfi: Andrejs Strokins,
Andris Zieds. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, [2018]. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Mākslinieki:
Artūrs Arnis, Aigars Bikše, Andris Breže, Izolde Cēsniece,
Ivars Drulle, Andris Eglītis, Miķelis Fišers, Gints Gabrāns,
Atis Jākobsons, Ernests Kļaviņš, Liene Mackus, Katrīna Neiburga, Leonards Laganovskis, Kirils Panteļejevs, Anta Pen-

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11
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741/744

Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Alfabētiskais rādītājs: 216.-223. lpp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The
Short Story of Photography. — ISBN 978-9984-23-673-5
(iesiets).

Kopkataloga Id: 000895019
Šļūka, Gatis. Karikatūra LV / Gatis Šļūka, karikatūras un sastādījums ; Induļa Martinsona
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. — Rīga : Latvijas
Mediji, [2018]. — 159 lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — ISBN 978-9934-15-490-4 (brošēts) (precizēts). —
ISBN 9789934159404 (kļūda).

A n o t ā c i j a : Grāmata īsi, kodolīgi un ļoti informatīvi iepazīstina
ar fotogrāfijas vēsturi, svarīgākajiem autoriem, žanriem un laika gaitā notikušajām tehniskajām inovācijām. Tā ir vienkārši strukturēta un
bagātīgi ilustrēta — autors I.H. Smits sīkāk analizē arī 500 būtiskus fotodarbus, sākot ar 19. gadsimta sākuma agrīnajiem eksperimentiem un
beidzot ar mūsdienu digitālajiem uzņēmumiem.

UDK 77.0(035)
77.04(035)

A n o t ā c i j a : Svinot valsts simtgadi, karikatūrista G. Šļūkas trešais
krājums veltīts Latvijai. Grāmatā atradīsiet vairāk nekā 300 jautrus un
asprātīgus zīmējumus par to, kas un kāda ir Latvija un tās tauta. Te būs
gan dzirkstoši joki par pazīstamiem politiķiem, gan asprātīgas atziņas
par kultūras un sporta notikumiem.

796

UDK 741.5(474.3)(084)

75

Kopkataloga Id: 000894397
Olympic Encyclopedia / researcher and editor Genadijs Maricevs ; art director Rauls
Liepins ; design: Al secco ; layout: Kaspars
Podskocijs ; foreword: Aldons Vrublevskis,
Genadijs Maricevs. — Riga : Latvian Olympic
Committee : Izdevniecības nams Medols, 2018.
Volume V [5], The Olympic Games 1968-1984. —
658 lpp. : ilustrācijas, portreti ; ietvere (30×22×5 cm). —
ISBN 978-9934-8616-4-2 (iesiets).
UDK 796.032.2(091)(03)

Glezniecība

Kopkataloga Id: 000894376
Khizanishvili, Rusudan. Rusudana Kizanišvili. Pārveides iekārta = Rusudan Khizanishvili. Conversion Device : izstādes katalogs / izstādes kuratore Farida Zaletilo ;
redaktors Valentīns Petjko ; teksts: Nina
Mdivani ; foto: George Gogatishvili, Tamar Chkareuli, Rusudan Khizanishvili ; dizains: Elīna Locika ; tulkojums latviešu valodā: Inga Gedžūne. — Daugavpils : Daugavpils Marka
Rotko mākslas centrs, [2018]. — 27 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrā no 2018. gada 20. aprīļa līdz 24. jūnijam. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-53561‑1 (brošēts).
UDK 75.071.1(479.22)(083.824)
77

Kopkataloga Id: 000894762
Urbāne, Diāna. Zelta lappuse mākslas vingrošanā / Diāna Urbāne ; redaktore Rita Cimdiņa ;
Artas Mucenieces grafiskais dizains. — [Rīga] :
[Diāna Urbāne], [2018].
Izcilā trenere Velta Krasovska. — 181, [2] lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Ziņas par autori:
uz 4. vāka. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
un krievu valodā. — ISBN 978-9934-19-486-3 (iesiets).

Fotogrāfija un līdzīgi procesi

A n o t ā c i j a : D. Urbānes grāmata veltīta mākslas vingrošanas treneres Veltas Krasovskas (1910-1985) dzīves un darba gājumam, viņas
personībai sportā un mākslas vingrošanas popularizēšanā.

Kopkataloga Id: 000894369
Briedis, Uldis. Saules pusē. Ulda Brieža
laika liecības : izstādes katalogs = On the
Side of the Sun. Testament to Time by Uldis
Briedis : exhibition catalogue / izstādes
kuratori: Inga Brūvere sadarbībā ar Aigu
Dzalbi ; redaktore Inga Brūvere ; teksta autore Aiga Dzalbe ; tulkotāja Inga Tillere ; dizains: Elīna Locika. — Daugavpils : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs : Rīgas
Fotogrāfijas biennāle, [2018]. — 60 lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. — Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā
no 2018. gada 20. aprīļa līdz 24. jūnijam. — Teksts paralēli
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-60-4 (brošēts).
UDK 77-051(474.3)(083.824)
77.04(474.3)(083.824)

UDK 796.412.2.071.43(474.3)
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Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000893882
Sudare, Inese. Krāso un mācies angļu valodu / Inese Sudare, Zane Žagare-Zaķīte ; Māras
Alševskas dizains ; redaktores: Sarmīte Lomovceva, Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018]. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. —
Ievads latviešu valodā, teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-0-7237-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Krāsojamā grāmata veidota tā, lai bērnam pirmā saskarsme ar svešvalodu būtu pozitīvām emocijām bagāta un rosinātu
viņu mācīties svešvalodas arī turpmāk. Šajā grāmatā apkopotas darba
lapas par dažādām tēmām, piemēram, ziedi, putni, koki, produkti, apģērbs. Katrā darba lapā ir vairāki zīmējumi, kuri bērnam ir jāizkrāso.
Pie zīmējuma dots vārds angļu valodā, iekavās norādīta tā izruna, kā arī
vārda tulkojums latviešu valodā. Krāsojamā grāmata būs lielisks palīgs
vecākiem, kuri mājas apstākļos vēlas iemācīt bērnam pirmos angļu valodas vārdus. To var izmantot arī kā palīglīdzekli angļu valodas nodarbībās audzinātāja vai skolotāja vadībā.

Kopkataloga Id: 000891330
Smits, Ians Heidns. Īsumā par fotogrāfiju : kabatas ceļvedis galvenajos fotogrāfijas žanros,
darbos, tēmās un tehnikās / Ians Heidns
Smits ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Kolmane (1.-2. daļa) un Renāte Punka (3.-4. daļa) ;
literārā konsultante Ieva Lejasmeijere. — Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, [2018]. — 224 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. —
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11
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811.174

Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000893867
Nivena, Dženifera. Mūsu spožās dienas : stāsts
par puisi, vārdā Finčs, un meiteni, vārdā Violeta / Dženifera Nivena ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 398,
[1] lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autori: [399.] lpp. — Oriģinālnosaukums: All the Bright Places. — ISBN 978-9934-06886-7 (iesiets).
UDK 821.111(73)-93-3

Kopkataloga Id: 000895420
101 vārds. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].
Dzīvnieki. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (101 vārds). — Oriģinālnosaukums: 101 First Words: Animals. — ISBN 9789934-0-7432-5 (iesiets).
UDK 811.174’373(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000895423
101 vārds : — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].
Mana pasaule. — 16 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — (101 vārds). — Oriģinālnosaukums: 101 First Words. — ISBN 9789934-0-7434-9 (iesiets).
UDK 811.174’373(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000894813
Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un purpursārtās biotualetovillas ļaužu
ačgārnā dzīve : Deiva Pilkija astotais episkais
romāns / no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2018]. — 172, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
(Kapteinis Apakšbiksis / Deivs Pilkijs ; 8). — Oriģinālnosaukums: Captain Underpants and the Preposterous Plight
of the Purple Potty People. — ISBN 978-9934-0-7427-1 (iesiets).
UDK 821.111(73)-93-32

Kopkataloga Id: 000895421
101 vārds. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].
Mājās. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (101 vārds). — Oriģinālnosaukums: 101 First Words: at Home. — ISBN 9789934-0-7433-2 (iesiets).
UDK 811.174’373(02.053.2)
821

821.112.2

Daiļliteratūra

821.111

Kopkataloga Id: 000894246
Kesela, Karola fon. Auto stāsti / Karola fon
Kesela ; Hendrika Krānenberga un Karstena
Mella ilustrācijas ; Daniela Pola ilustrācija
(kaķi) ; no vācu valodas tulkojis Viesturs Rikveilis ; literārā līdzautore Ina Eglīte. — Rīga :
Madris, [2018]. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Autogeschichten. — ISBN 978-9984-31-963-6
(iesiets).
UDK 821.112.2-93-32

Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000895417
Hanimena, Geila. Eleanorai Olifantai viss kārtībā : romāns / Geila Hanimena ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. — 317, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Eleanor Oliphant is Completely Fine. — ISBN 9789934-0-7411-0 (iesiets).
UDK 821.111-31

Kopkataloga Id: 000894745
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un
negaisa ragana / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 66, [5] lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — Ziņas par autoru: [71.] lpp. — Oriģinālnosaukums:
Der kleine Drache Kokosnuss und die Wetterhexe. — ISBN
978-9984-23-686-5 (iesiets).
UDK 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 000895312
Sendija, Klēra. Ļoti liela māja laukos : romāns / Klēra Sendija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ;
redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents,
[2018]. — 440 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: A Very Big House in the Country. — ISBN 978-9984-35-904-5 (iesiets).
UDK 821.111-31
821.111(73)

821.113.6

Amerikāņu literatūra

Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000894707
Pēšsone Džolito, Mālina. Plūstošās smiltis /
Mālina Pēšsone Džolito ; no zviedru valodas
tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā konsultante Renāte Punka ; mākslinieks Miroslav
Sokcic. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. —
381, [1] lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 381.-[382.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Störst av allt. — ISBN 978-9984-23-689-6
(iesiets).
UDK 821.113.6-312.4

Kopkataloga Id: 000893862
Kesa, Kīra. Kronis / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. —
287, [1] lpp. ; 21 cm. — (Prinča līgava / Kīra
Kesa ; 5. grāmata). — Oriģinālnosaukums: The
Crown. — ISBN 978-9934-0-7426-4 (iesiets).
UDK 821.111(73)-93-3
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821.131.1

Itāliešu literatūra

Kopkataloga Id: 000893875
Плотниеце, Лариса. Времена года : стихи :
для детей школьного возраста / Лариса
Плотниеце ; художник: Елена Корниенко ;
литературный редактор: Анатолий Буйлов. — Рига : [Rekarts], 2017. — 37 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8214-4-8 (brošēts).
UDK 821.161.1-93-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000894719
Naneti, Andžela. Mans vectēvs bija ķiršu koks /
Andžela Naneti ; no itāļu valodas tulkojusi Dace
Meiere ; mākslinieks Krišs Salmanis ; literārā
konsultante Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 126, [2] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: Mio nonno era un ciliegio. — ISBN 978-9984-23684-1 (iesiets).
UDK 821.131.1-93-32
821.133.1

Kopkataloga Id: 000894102
Цыгальская, Ирина. Kennst du das Land… =
Знаешь ли страну… : стихотворения, рассказы и повести / Ирина Цыгальская ; обложка: Виктория Матисон. — Рига : ЛОРК,
2018. — 227 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-99348636-4-6 (iesiets).
UDK 821.161.1-1(474.3)
821.161.1-3(474.3)

Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000895061
Mopasāns, Gijs de. Stipra kā nāve : romāns /
Gijs de Mopasāns ; no franču valodas tulkojis
Augusts Mežsēts. — Rīga : Jumava, [2018]. —
286, [1] lpp. : portrets ; 18 cm. — Oriģinālnosaukums: Fort comme la mort. — ISBN 978-993420-225-4 (brošēts).
UDK 821.133.1-31
821.161.1

821.162.1

Kopkataloga Id: 000894843
Vehterovičs, Pšemislavs. Lūdzu, apskauj
mani / Pšemislavs Vehterovičs ; ilustrējusi
Emilija Džubaka ; no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore Inese Zandere. — [Rīga] : liels un mazs, [2018]. — 32
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — (Mūsu mazā bibliotēka). — Oriģinālnosaukums: Proszę mnie przytulić. —
ISBN 978-9934-533-97-6 (iesiets).
UDK 821.162.1-93-32

Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000894036
Boļšuhins, Leonīds. Majakovska liriskais varonis: ‘nepabeigtības’ fenomens : promocijas
darba kopsavilkums filoloģijas doktora (Dr.
philol.) zinātniskā grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, cittautu literatūras vēstures
apakšnozarē = Lyrical Speaker in Mayakovsky’s poetry: the
Phenomenon of ‘Incompletenss’ : summary of the Thesis
for obtaining the Doctoral Degree in Philology (Dr.philol.),
(speciality: History of Foreigne Literature) = Лирический
герой Маяковского: феномен «незавершенности» : автореферат на соискание ученой степени доктора филологии (Dr.philol.), (специальность: история зарубежной литературы) / Leonīds Boļšuhins ; promocijas darba
zinātniskā konsultante Dr.philol. Maija Burima ; oficiālie
recenzenti: Dr.philol. Anna Stankeviča, Dr.philol. Irina Belobrovceva, Dr.philol. Pavels Lavriņecs ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils : Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018. — 103,
[1] lpp. ; 21 cm. — „Literatūrzinātnes nozare. Cittautu literatūras vēstures apakšnozare”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un krievu
valodā. — ISBN 978-9984-14-840-3 (brošēts).
UDK 821.161.1(092)(043)

Kopkataloga Id: 000894848
Vehterovičs, Pšemislavs. Vista vai ola? / Pšemislavs Vehterovičs ; ilustrējusi Marta Ludviševska ; no poļu valodas tulkojusi Ingmāra
Balode ; redaktore Inese Zandere. — [Rīga] :
liels un mazs, [2018]. — 29, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Mūsu mazā bibliotēka). — Oriģinālnosaukums: Jajko czy kura?. — ISBN 978-9934-574-00-9 (iesiets).
UDK 821.162.1-93-32
821.174

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000894534
Aizstrauts, Edgars. Pirmā kilometrā : izdzīvot
un sadzīvot / Edgars Aizstrauts ; sastādītāji:
Inese Aizstrauta, Dace Aizstrauta ; literārās redaktores: Eleonora Tjarve, Agnese Biteniece ;
māksliniece Iveta Bambere ; Edgara Aizstrauta
zīmējumi ; priekšvārds: Dr.hist. Guntis Zemītis. — Rīga :
Medicīnas apgāds, 2018. — 71 lpp. : ilustrācijas, portrets ;
21 cm. — ISBN 978-9934-573-04-0 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000894044
Boļšuhins, Leonīds. Лирический герой Маяковского:
феномен «незавершенности» = Majakovska liriskais
varonis: ‘nepabeigtības’ fenomens : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē,
cittautu literatūras vēstures apakšnozarē / Leonīds Boļšuhins ; zinātniskā konsultante Dr.philol. Maija Burima ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. — Daugavpils :
[izgatavotājs nav zināms], 2018. — 202 lp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 182.-202. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK 821.161.1(092)(043)
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 11

Poļu literatūra

A n o t ā c i j a : E. Aizstrauta atmiņu krājums, kuru papildina autora
zīmējumi, vēstī par piedzīvoto filtrācijas nometnē Vorkutā 1945.-1946.
gadā. Tas veltīts mazbērniem. Sagaidot Latvijas simtgadi un pieminot
paša E. Aizstrauta simto dzimšanas dienu, autora ģimene nolēmusi
izdot šo atmiņu krājumu. E. Aizstrauts bija padomju ieslodzījuma nometnē Vorkutā — vairāk nekā 2000 km attālumā no dzimtās Slokas.
E. Aizstrauts pēc atgriešanās Latvijā pierakstīja savas atmiņas un pārdomas, papildināja tās ar asprātīgiem zīmējumiem. Viņš dalījās savos
atmiņu stāstos ar piederīgajiem un draugiem, jo ticēja, ka tikai neaizmirstot savu pagātni, mēs varam mainīt nākotni. Grāmatā iekļauts ne
tikai filtrācijas nometnes dzīves apstākļu un ikdienas rutīnas apraksts,
bet arī tolaik aptuveni 28 gadus veca vīrieša pārdomas par dzīves jēgu

10

2018. gada 1.–15. jūnijs

Kopkataloga Id: 000894495
Raibīs. Pistacejis / Raibīs ; redaktore Ilga
Šuplinska ; vuoka autors Reinis Pētersons. —
Rēzekne : Biedrība „Kukuži”, 2017. — 88 lpp. ;
21 cm. — Grāmatā arī Valentina Lukaševiča
dzejolis no dzejoļu krājuma „Kuozynda”
4. lpp. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 9789934-19-371-2 (brošēts).

un vērtībām. Autors lasītājam ilustrē, ka zināšanas un prasmes ir vienīgais, ko cilvēkam nevar atņemt, un izdzīvot palīdz spēja tās radoši
izmantot īstajā brīdī.

UDK 821.174-94

Kopkataloga Id: 000895304
Dimante, Inguna. Divi džokeri un papardes
zieds : romāns / Inguna Dimante ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains un ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji,
[2018]. — 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. —
(Lata romāns ; 6/2018 (Nr. 228)). — Ziņas par autori: uz 1.
vāka atloka. — ISBN 978-9934-15-483-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Dzejas krājums „Pistacejis” turpina Raibajam tik
ļoti tīkamo intelektuālo spēlīšu (arī vārduspēļu) tradīciju, motīvu. Par
to liecina kaut vai dzejas krājuma nosaukums, kam ir divas nozīmes:
„Pistacejis” kā ‘pistācijas’ jeb ‘uzkoda’ un ‘pie stacijas’. Tātad, lasītājam
tiek dota izvēles brīvība: uztvert dzeju kā barību, ko „pagrauzt” kādā
brīvākā brīdī, gaidot vai (ne)sagaidot vilcienu, vai arī dzeja — tas ir apzināts ceļš, došanās, kustība zināmā vai varbūt vēl nezināmā virzienā.
Tāds ir arī dzejas krājuma vadmotīvs — ceļa meklējumi, maldīšanās, tā
atrašana un pazaudēšana. Jo, zināms, katram ir savs ceļš ejams — kā
pārgājienos, tā dzīvē.

A n o t ā c i j a : Zaiga un Andžejs mīlestībā nodzīvojoši desmit gadus, līdz pienāk brīdis, kad jāšķiras, jo domstarpības nav atšķetināmas — Andžejs nevēlas bērnus un Zaiga vairs neatbilst tādas sievietes
priekšstatam, ar kuru viņš vēlas būt kopā. Bet tad, kādā lietainā Jāņu
naktī, kuru Andžejs pavada viens un Latvijas ārēs klīstošs, viņš saprot,
ka vēlas atgūt Zaigu. Vai paspēs? Vai arī Zaiga jau kopā ar citu? Ingunas
Dimantes romāns ir emocionāls, erotisks, aizkustinošs stāsts par mīlestību, attiecībām, uzticību, piedošanu.

UDK 821.174’282-1

Kopkataloga Id: 000894410
Steel, Juta. Birdie Tom : storybook / Juta Steel. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 64 lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. — Ziņas par autori: uz 4.
vāka. — Izdevums latviešu valodā: Stīla, Juta.
Putniņa Toma stāstu grāmata. — ISBN 9789934-0-7709-8 (iesiets).

UDK 821.174-31

Kopkataloga Id: 000895128
Eglītis, Anšlavs. Līgavu mednieki : romāns /
Anšlavs Eglītis ; Viktora Hausmaņa pēcvārds
un komentāri ; Ingas Apsītes vāka grafiskais
noformējums. — Rīga : Jumava, [2018]. — 295,
[1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-230-8
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti īsi, ilustrēti stāstiņi, kuros darbojas Putniņš Toms, viņa mamma, labākais draugs Denijs un citi. Šajos
tēlos un varoņu piedzīvojumos katrs bērns viegli atpazīs sevi un savus
draugus tipiskās ikdienas situācijās, kurās jāpieņem pareizais lēmums.
Sadraudzējoties ar brašo, mazliet spītīgo, bet vienmēr labsirdīgo Tomiņu, bērns labāk izpratīs drosmes, laipnības un neatlaidības nozīmi,
mācīsies cīnīties par saviem sapņiem, palīdzēt citiem un uzņemties
atbildību par savu rīcību. Aiz katra stāstiņa ievietotie pārrunu temati un uzdevumi ļaus vecākiem pētīt šo grāmatu kopā ar bērniem, bet
bērnudārza audzinātājiem un skolotājiem — izmantot to nodarbībās.
Putniņš Toms iedvesmos bērnus sapņot par lieliem mērķiem un tos arī
sasniegt, būt iejūtīgiem, labsirdīgiem un drosmīgiem.

A n o t ā c i j a : „Līgavu mednieki” ir literatūras klasiķa Anšlava Eglīša pirmais romāns, ar ko rakstnieks ieguva lielu popularitāti. Lasītājus
saista A. Eglīša asprātībām piesātinātais stils, kas ir arī bagāts, daudzkrāsains un neparasts. Interesanta ir arī rakstnieka izcilā raksturošanas prasme. Romāna centrā ir trīs draugu — Eplata, Ķurzēna un Dušeļa — atšķirīgie ceļi cīņā par laimi. A. Eglītis romānā ironiski stāsta par
Latvijas 20. gs. 30. gadu labākajām aprindām — tirgotājiem, konsuliem,
banku darbiniekiem, korporeļiem, izvadā pa toreizējās Rīgas restorāniem un kafejnīcām.

UDK 821.174-31
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Kopkataloga Id: 000893787
Kūlis, Ēriks. Piecas sievietes savos gadalaikos / Ēriks Kūlis ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2018]. — 215 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Dzimtas
romāns). — ISBN 978-9934-20-209-4 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000895267
Stepēna, Maija. Gandrīz vai memuāri / Maija
Stepēna ; Diāna Andersone, vāka dizains. —
[Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2018]. — 143 lpp. ;
19 cm. — ISBN 978-9934-550-22-5 (brošēts).

UDK 821.174-94

A n o t ā c i j a : Šis nav varoņeposs par gandrīz dievišķām būtnēm,
kas izšķīrušas tautu likteņus. Rakstnieka Ē. Kūļa grāmata ir par piecām
ikdienišķām sievietēm viņu dzīves gadalaikos, lai arī kādi tie bijuši un
vēl būs šajā vējainajā Liepājas krastā. Taču ir kāds kopējs akords, kas
skan cauri šiem tik atšķirīgajiem mūžiem…

Kopkataloga Id: 000895121
Ulberga, Kristīne. Zaļā Vārna : romāns / Kristīne Ulberga ; redaktors Guntis Berelis ; mākslinieks Jānis Esītis. — [Atkārtots izdevums]. — Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. — 189,
[2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-887-10-4
(iesiets) (atkārtots izdevums).

UDK 821.174-94

Kopkataloga Id: 000895255
Liepiņš, Mairis. Laika dzirkstis / Mairis Liepiņš. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata, [2018]. —
138 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934-550-20-1
(brošēts).

A n o t ā c i j a : „Zaļā Vārna” ir stāsts par to, cik ļoti mēs vēlamies,
lai mūs saprastu un pieņemtu, tāpēc izmisīgi pielāgojamies, reizēm pat
vairāk, nekā tas būtu vajadzīgs. Tādā situācijā kādudien attopas arī romāna galvenā varone, atskāršot, ka labi nodrošinātajā mietpilsoniski
rāmajā dzīvē šķietami pilnībā ir zaudējusi pašu svarīgāko — pati sevi.
Bet par laimi viņai ir Zaļā Vārna, un tieši Zaļā Vārna padara šo sevis
meklēšanas un atrašanas stāstu tik aizraujošu un dzīvi apliecinošu.
Romāns „Zaļā Vārna” ir apskaužami dzīvīgs un asprātības caurvīts vēstījums par „nepanesamās esības vieglumu”, par indivīda neizbēgamo
atbildību galvenokārt pašam savas dzīves priekšā.

A n o t ā c i j a : Grāmatā autors ir apkopojis piedzīvoto
un izsapņoto, jūtas un sajūtas, prieku un vilšanos, pārdomas par dzīvi
un mīlestību.

UDK 821.174-1
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Kopkataloga Id: 000893870
Zariņš, Voldemārs. Jāizdomā brīvība : dzeja /
Voldemārs Zariņš ; sastādītāja un priekšvārda
autore Nora Ikstena ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Ivo Grundulis ; pēcvārds:
Ieva Dāboliņa. — Rīga : Pētergailis, [2018]. — 110,
[1] lpp. : faksimils, portrets ; 22 cm. — Ziņas par autoru:
106.-[108.] lpp. — ISBN 978-9984-33-467-7 (iesiets).

9

903 Aizvēsture. Aizvēstures liecības, materiālās
kultūras pieminekļi, senatnes priekšmeti
Kopkataloga Id: 000894148
Zariņa, Līga. Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā. No kurienes esam nākuši? / Līga Zariņa ; recenzenti: Dr.ģeogr. Laimdota Kalniņa,
Dr.vēst. Artūrs Tomsons ; literārā redaktore
Sandra Liniņa ; vāka dizains: Ingrīda Pičukāne ; mākslinieces: Dace Zariņa, Ingrīda Pičukāne ; priekšvārds: Valdis Segliņš, Jurģis Šķilters. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. — 191 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 22 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka atloka. —
Grāmata ir tapusi, pamatojoties uz autores izstrādāto doktora darbu „Krama rīki kā liecības par prasmju un zināšanu
attīstību paleolītā” (vadītājs Dr.ģeol. V. Segliņš), kas aizstāvēts 2015. gada novembrī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas
un Zemes zinātņu fakultātē, un turpmākajiem pētījumiem,
kas 2016. gadā veikti ar Latvijas Universitātes fonda administrētā SIA „Mikrotīkls” ziedojuma finansiālu atbalstu. —
Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-320-1
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Voldemārs Zariņš (1917-1981) pieder pie klusajiem
varoņiem, kuri savu brīvību un lielu daļu dzīves upurēja Latvijas neatkarības idejai. Latviešu lēģeru dzejas klasiķis Mordovijas nometnē bija
neapstrīdama autoritāte. Viņš iedvesmoja jaunāko cīnītāju paaudzi, tai
skaitā Gunāru Astru, Juri Ziemeli, Bruno Javoišu un citus. Dzejoļu krājums iznāk laikā starp divām simtgadēm — paša autora un viņa mīļās
Latvijas. Visus gadus līdz Latvijas brīvības atjaunošanai V. Zariņa dzeja
bija pazīstama šaurā domubiedru lokā un tika izplatīta galvenokārt rokrakstos.

UDK 821.174-1

Kopkataloga Id: 000895009
Zīle, Monika. Mētelis ar sudrablapsu : stāsti /
Monika Zīle ; māksliniece Nataļja Kugajevska ;
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā
redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 236, [3] lpp. ; 21 cm. — ISBN 9789934-15-479-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā sniegts ieskats akmens laikmeta senākajā posmā — paleolītā un raksturotas tā dominējošās arheoloģiskās
liecības — akmens rīki. Sekojot arheoloģijā tradicionāli pieņemtajai
akmens artefaktu analīzei, kas ietver izejmateriāla, akmens apstrādes
tehnoloģiju un morfoloģijas novērtējumu, grāmatā iekļautā pētījuma
rezultāti izmantoti sencilvēku ģeoloģisko zināšanu un prasmju izmaiņu
vērtēšanai. Raksturojot paleolīta akmens rīkus un to izpētes metodes,
tiek atspoguļotas iespējas aizvēstures pētījumos gūt zināšanas par
pašiem senajiem cilvēkiem un viņu dzīvesveidu. Grāmata ir paredzēta
sabiedrībai priekšstata radīšanai par senāko akmens laikmetu, kā arī
Latvijas Universitātes un citu augstskolu studentiem, skolēniem un aizvēstures interesentiem, lai pievērstu uzmanību ciešajai zinātņu mijiedarbībai, kas nepieciešama un gaidīta cilvēku izcelšanās un aizvēstures
izpētē.

A n o t ā c i j a : Monikas Zīles stāstu krājums ir kā spogulis, kurā
nevilšus ieraudzīsim paši sevi, jo tajā spoguļojas visai raiba personāžu
plejāde un uzplaiksnī ticamas un ne tik drošas dzīves epizodes. Gan Albins, kuram galīgi neveicas ar sievām, gan kāpostu griezēja Anna, kas
dzīvo bez atkarības no pasaules vērtējuma, gan Silvija, kas pavisam negaidīti ierauga un paceļ pakritušu svešinieku, gan Anete ar neizprotamajām iegribām un vēl, un vēl… ir tik cilvēciski patiesi! Stāstu krājums
par mīlestību, satikšanos, šķiršanos un citām dzīves kaislībām.

UDK 821.174-34

Kopkataloga Id: 000895316
Žuravska, Dzintra. Vieta, kur sirds silst : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika
Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika
Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2018]. — 230, [1] lpp. ;
21 cm. — Vāka noformējumam izmantots Inas
Žuravskas zīmējums. — Veltījums Latvijas simtgadei. —
ISBN 978-9984-894-80-5 (iesiets).
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A n o t ā c i j a : Romāna pamatā — stipras latviešu sievietes Ārijas
dzīves stāsts, ko autore aizsāk jau padomju laikā, kad Ārija apprecas
un sāk veidot ģimeni, un turpina stāstu par Ārijas dzīvi neatkarīgajā
Latvijā — audzinot bērnus un piedzīvojot gan prieku, gan skumjas, gan
vilšanos tuvo cilvēku attiecībās — skaudību, nenovīdību. Pēkšņi vienā
naktī sadeg visa gadiem ilgi krātā sadzīve un mantība…

Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 000894712
Kangro, Mārja. Stikla bērns : dokumentālais
romāns / Mārja Kangro ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārā konsultante
Sandra Skuja ; mākslinieks Tomass Folks. —
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 205, [1] lpp. ;
21 cm. — Fragmentu no Marka Stranda dzejoļa „Mana dzīve” 102. lpp. atdzejojis Arvis Vigulis. — Oriģinālnosaukums:
Klaaslaps. — ISBN 978-9984-23-687-2 (iesiets).
UDK 821.511.113-94
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Kopkataloga Id: 000893578
Straubergs, Jānis. Džūkste — pagasta un draudzes vēsture / Jānis Straubergs, Kārlis Straubergs ; priekšvārds: Muntis Auns ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; Arņa
Šablovska fotogrāfiju atlase un teksta redakcija
Kārļa Rengas atmiņām ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ;
foto: Alberts Langenfelds, Krišjānis Vīksna, Vitolds Mašnovskis, Edgars Juka (vāka foto), Vilis Rīdzenieks. — Atkārtots izdevums. — Rīga : Jumava, [2018]. — 524, [3] lpp., 32
nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, tabulas ;
24 cm. — Grāmatā arī Kārļa Rengas atmiņas 496.[525.] lpp. — „Latvijai 100”—Priekštitullapā. — ISBN 9789934-20-222-3 (iesiets).
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A n o t ā c i j a : Brāļu Jāņa un Kārļa Straubergu izcilā vēstures grāmata „Džūkste — pagasta un draudzes vēsture” (1939) ir palicis bibliotekārs retums. Pārizdošana tika ļoti gaidīta, un, pateicoties uzņēmīgajam Edgaram Jukam, kurš grāmatu pārrakstīja elektroniski, un
saslēdzoties citiem veiksmīgiem dzīves pavērsieniem, tā atkal atnāk
pie lasītājiem jaunā veidolā! Šī grāmata dod iespēju kultūrvēsturiskā
un novadpētnieciskā skatījumā iepazīt Džūksti cauri laikiem, kas sevī
iemieso būtisku valsts un tautas identitātes daļu. Tā nav tikai Džūkstes
vēsture, caur to redzam arī tālaika dzīvi visā Latvijā. Vēsturisks ceļš,
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kas sācies pirms Latvijas simtgades un iesoļo Latvijas sākuma gados. Te
var atrast ļoti spilgtus latviskuma apliecinājumus par dzīvi laukos un
sabiedriskās aktivitātēs. Grāmatā viena nodaļa ir atvēlēta džūkstenieka
Kārļa Rengas atmiņu iemūžināšanai.

Kopkataloga Id: 000893889
Nyet, Nyet Soviet! : stāsti par latviešu politiskajām demonstrācijām trimdā / sagatavotāji:
Marianna Auliciema, Kristīne Beķere, Maija
Hinkle, Arta Savdona, Brigita Tamuža, Ieva Vītola, Juris Zalāns, Lilita Zaļkalne ; redaktore
Eva Eglāja-Kristsone ; vāka dizains: Džeremijs Smīdss (Jeremy Smedes) ; priekšvārds: Marianna Auliciema, Ieva Vītola ; Lilitas Zaļkalnes ievadvārdi. — Rīga : „Latvieši pasaulē” — muzejs un pētniecības centrs, 2018. — 318 lpp. :
ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 313. lpp. un personu,
vietu un organizāciju rādītājs: 314.-318. lpp. — ISBN 9789934-19-438-2 (iesiets).

UDK 908(474.33)
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Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 000893321
From Latvia to the Mediterranean : prominent Jews from
Latvia — contributors to the creation and development
of the State of Israel = No Latvijas līdz Vidusjūrai. Izcilie
Latvijas ebreji — Izraēlas Valsts dibināšanas un attīstības sekmētāji / editor in chief: Eliahu Valk ; research and
data gathering: Arie Tsentsiper ; consulting & Hebrew editing: Talma Freud ; translation to English: Danny Heiman ;
English editing: Dr. Michael Aronson. — [Israel] : Association of Latvian and Estonian Jews in Israel, 2018. — 87,
[3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21×21 cm. — Abpusēji lasāms
izdevums angļu, latviešu valodā un ivritā, atsevišķas titullapas. — Teksts angļu, latviešu valodā un ivritā, attēlu paraksti angļu valodā un ivritā.

A n o t ā c i j a : „Nyet, Nyet, Soviet!” — tas ir bijis ne tikai politiskās
demonstrācijās un akcijās skaļi izkliegts vai uzrakstīts sauklis, bet tā
bija arī trimdas latviešu pārliecinoši uzturēta doma un sajūta 46 gadu
garumā Latvijas okupācijas laikā. Grāmatā apkopti gandrīz 60 cilvēku
atmiņu stāsti. Tajā atspoguļotas arī politiskās akcijas un demonstrācijas, kuras Latvijas okupācijas laikā norisinājās ASV, Austrālijā, Lielbritānijā, Kanādā, Vācijā un Zviedrijā no 1944. līdz 1991. gadam. Atmiņās
atklāti iemesli dalībai demonstrācijās. Izrādās, tie ne vienmēr sakņojusies patriotismā, daudzkārt no svara bijusi kopības sajūta un interesantākas dzīves meklējumi.

A n o t ā c i j a : Izdevumā apkopoti 28 slavenu, Latvijā dzimušu ebreju dzīvesstāsti — divdesmit astoņu izcilu cilvēku biogrāfijas, kuri veikuši nozīmīgu pienesumu Izraēlas Valsts nodibināšanā un izaugsmē, un
kuru vārdi ar zelta burtiem ir ierakstīti Izraēlas Valsts vēsturē.
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