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Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000894605
International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries
„Project Management Development —
Practice and Perspectives” (7 : 2018 : Rīga,
Latvija). Project Management Development — Practice and Perspectives : 7th International scientific conference on project management in the Baltic Countries : conference proceedings : April 19-20, 2018, Riga,
University of Latvia / preface: Dr.oec. Žaneta Ilmete ; conference is organized by the Research Institute of the Project
Management of the Faculty of Business, Management and
Economics, University of Latvia in cooperation with the
Professional Association of Project Managers. — Riga : University of Latvia : Professional Association of Project
Managers, 2018. — 156 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. — „ISSN 2256-0513; e-ISSN 2501-0263”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija tēžu beigās.
UDK 005.8(082)
087.5

Kopkataloga Id: 000895356
Manas jaunās krustvārdu mīklas : raksti vārdiņus un meklē līmbildes!. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 22, [2] lpp., 2 nenumurētas
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Raksti vārdiņus un meklē līmbildes!). — „Ar 48 uzlīmēm”—Uz 1. vāka. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My first word
searches. — ISBN 978-9934-16-264-0 (brošēts).
UDK 087.5
793.7
Kopkataloga Id: 000895353
Manas jaunās vārdu mīklas : raksti vārdiņus
un meklē līmbildes!. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 22, [2] lpp., 2 nenumurētas lp.
uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Raksti vārdiņus un meklē līmbildes!). — „Ar 48 uzlīmēm”—Uz 1. vāka. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My first word
searches. — ISBN 978-9934-16-265-7 (brošēts).
UDK 087.5
793.7
Kopkataloga Id: 000895361
Princeses / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore
Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018].
Košās krāsās. — 32 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. —
(Disney princeses). — „Ar skaistām uzlīmēm”—Uz 1.
vāka. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Princess Colouring Book. —
ISBN 978-9934-16-510-8 (brošēts).
UDK 087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem
Kopkataloga Id: 000895343
Enchantimals : krāso ar prieku!. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-16-525-2 (brošēts).

UDK 087.5

Kopkataloga Id: 000895346
Enchantimals : krāsojamā grāmata. — Rīga :
Egmont Publishing, [2018]. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-16-526-9 (brošēts).

UDK 087.5
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FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000895226
Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija : rakstu krājums / sastādītāja, zinātniskā redaktore
un priekšvārda autore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; literārā redaktore Arta Jāne. — Rīga : Latvijas Universitātes
Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018. — 1 tiešsaistes
resurss (255 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ;
3,61 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras pie-
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zīmēs. — Teksts latviešu valodā, viens raksts angļu valodā;
ievads latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-50650‑5 (PDF).

3. grāmata, Modelēšana. Koučings ar NLP. Tehniku
kolekcija. — 240 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — (NLP — mācība par personīgo
meistarību). — Titullapā: Personības pilnveidošanas
centrs. — Ziņas par autoriem: 240. lpp. — Bibliogrāfija:
233.-234. lpp. — ISBN 978-9934-0-7541-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Rakstu krājumā apkopoti raksti, kuru sākotnējās
versijas tika apspriestas LU Filozofijas un socioloģijas institūta prioritārajam projektam „Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un
globalizācija” veltīto Latvijas Universitātes 75. konferences sekciju darbā 2017. gada 14. un 15. februārī. Krājuma raksti pārstāv dažādas pieejas
un metodoloģijas, sniedzot ieskatu vēl nepabeigtos pētījumos, bet tikai
to norisē un pirmajos rezultātos.

A n o t ā c i j a : Grāmatas autori Indra Melbārde (M.A. NLP) un
Artūrs Zeltiņš (M.A. NLP) ikdienā Personības pilnveidošanas centrā
vada neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) kursus — „NLP praktiķis”, „NLP meistars”, „NLP treneris”, „Komunikācijas meistarība” un citus. Šī ir abu autoru trešā grāmata sērijā „NLP — mācība par personīgo
meistarību”, kurā apkopotas 15 darba gadu gaitā uzkrātās zināšanas un
pieredze, kas var būt noderīga ikvienam, kas interesējas par sevis pilnveidošanu. Lasot šo grāmatu, jūs uzzināsiet par veiksmīgas pieredzes
modelēšanu un pārņemšanu, kā arī par to, kā neirolingvistisko programmēšanu izmantot koučingā. Grāmata noderēs tiem, kas jau ir pazīstami ar neirolingvistisko programmēšanu, un profesionāliem koučiem,
kas vēlas NLP atziņas izmantot savā darbā izcilības modelēšanā.

UDK 1(082)
165.021(082)
316.1(082)
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Speciālā metafizika

Kopkataloga Id: 000896858
Goldbergs, Brūss. Pagājušo un nākamo dzīvju
atklājumi : hipnozes seansu liecības un pašhipnozes vingrinājumi / Brūss Goldbergs ; no
angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine ;
redaktore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka dizains. — Rīga : Lietusdārzs, [2018]. — 215, [1] lpp. ; 23 cm. —
Ziņas par autoru: 215.-[216.] lpp. — Bibliogrāfija:
213.-[214.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Past Lives, Future Lives Revealed. — ISBN 978-9934-576-04-1 (brošēts).
UDK 129
159.962
14

UDK 159.9.018(035)

Kopkataloga Id: 000896806
Nortrapa, Kristiāna. Dzīvot vieglāk : kā iepazīt
savu dievišķo dabu, lai pareizi izvēlētos / Kristiāna Nortrapa ; no angļu valodas tulkojusi
Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra
Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs,
[2018]. — 225, [1] lpp. ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 212.[222.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Making Life Easy. —
ISBN 978-9934-576-00-3 (brošēts).
UDK 159.923.2
Kopkataloga Id: 000896120
Šēfers, Bodo. Uzvarētāju likumi : 30 dienu
programma panākumu gūšanai / Bodo Šēfers ;
no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Inese Miesniece ; Ilzes Isakas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 286,
[2] lpp. ; 19 cm. — Oriģinālnosaukums: Die Gesetze der
Gewinner. — ISBN 978-9934-0-1794-0 (brošēts) (2018).
UDK 159.923.2

Filozofiskās sistēmas un uzskati

Kopkataloga Id: 000893987
Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.
Sīļa un I. Neidera redakcijā ; sastādītāji: Dr.sc.
soc., Mg.phil. Vents Sīlis, Dr.phil. Ivars Neiders,
Mg.sc.soc. Anna Žabicka ; recenzenti: Dr.habil.
phil. Māra Rubene, Dr.sc.pol. Ivars Ījabs ; literārās redaktores Regīna Jozauska un Indra Orleja ; vāka dizaina autors Mikus Čavarts ; Rīgas Stradiņa universitāte. —
Rīga : RSU, 2018.
II [2]. — 294 lpp. : ilustrācija, portreti, tabulas ;
24 cm. — Veltījums RSU Humanitāro Zinātņu katedras
25. gadskārtai. — Ziņas par autoriem: [9.]-10. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 9789934-563-18-8 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000895134
Vebsters, Ričards. Radošā vizualizācija : sasniedziet mērķus un ļaujiet sapņiem piepildīties! / Ričards Vebsters ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Alksne ; Ingas Apsītes vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; literārā redaktore Sanita Igaune. —
Rīga : Jumava, [2018]. — 156, [3] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Creative Visualization for Beginners. — ISBN
978-9934-20-231-5 (brošēts).
UDK 159.954
159.923.2

A n o t ā c i j a : Jaunais izdevums „Filosofiskā antropoloģija II” ir
2015. gadā iznākušā krājuma „Filosofiskā antropoloģija I” turpinājums.
Līdzīgi kā iepriekšējā krājumā, arī šis ir veltīts plašam filosofiskās antropoloģijas jautājumu lokam. Krājumā aplūkotās tēmas: ķermenis un
miesa, dzimums un dzimte, seksualitāte, cilvēka uzlabošana, laiks, telpa, valoda, spēle, dzīves māksla, ārprāts.

UDK 141.319.8(082)

159.9
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Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000896817
Melbārde, Indra. Neirolingvistiskā programmēšana : mācība par personīgo meistarību / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ; ilustrāciju autors Imants Liepiņš ; Aigara Truhina
vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce ;
priekšvārds: Inta Santa, Māris Arājs. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018].
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 12
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Kopkataloga Id: 000896140
Bībele : 1965. gada revidētais teksts ar pielikumiem. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība,
[2018]. — 1203, 22, [2] lpp., 6 nenumurētas lpp.
ielīmes : kartes ; 23 cm. — „Izdevumā izmantots Bībeles 1997. gada iespieduma teksta salikums”—Titullapas otrā pusē. — Ietver bibliogrāfiju,
konkordanci un skaidrojošo vārdnīcu. — ISBN 978-9984834-82-5 (iesiets) (melns vāks).
UDK 27-23
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2018. gada 16.–30. jūnijs

Kopkataloga Id: 000894100
Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā = Gotthard
Friedrich Stender (1714-1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext =
Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) and the
Enlightenment in the Baltics in European contexts : kolektīvā monogrāfija / sastādītāja, zinātniskā redaktore, ievada
un kopsavilkuma autore Dr.philol. Māra Grudule ; recenzenti: Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Igors Šuvajevs ;
literārās redaktores: Dr.philol. Ieva E. Kalniņa, Dr. Inga
Probst, Dr.philol. Elita Saliņa ; tulkotājas: Dr.philol. Beata
Paškevica, Sabine Jordan, Dr.philol. Elita Saliņa, Margarita
Spirida ; mākslinieks Valdis Villerušs. — Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts,
[2018]. — 559 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Īsas ziņas par autoriem: [558.]559. lpp. — Autori: Gvido Straube, Raivis Bičevskis, Kairit
Kaur, Gottfried Etzold, Gerhard Lauer, Felix Köther, Edgars
Ceske, Žavinta Sidabraitė, Nino Popiashvili, Dieter Cherubim, Zigrīda Fride, Ilga Jansone, Renāte Siliņa-Piņke, Indra
Čekstere, Axel Oberschelp, Pavels Štolls, Ineta Balode,
Pauls Daija, Ruth Florack, Aija Taimiņa, Beata Paškevica,
Ināra Klekere, Mara R. Wade, Ieva Pauloviča, Ulrich Schoenborn, Iveta Leitāne, Valentīna Špune, Hans-Jürgen Lüsebrink, York-Gothart Mix, Anita Helviga, Aiga Šemeta, Benedikts Kalnačs. — Bibliogrāfija: [483.]-528. lpp. un
zemsvītras piezīmēs, rādītāji: [529.]-557. lpp. — Teksts latviešu, vācu un angļu valodā, rakstu kopsavilkumi vācu vai
latviešu valodā; kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789984-893-32-7 (iesiets).

Kopkataloga Id: 000896129
Peidžs, Niks. Bībele īsumā / Niks Peidžs ;
Džonatana Viljamsa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojis Ņikita Andrejevs ; literārā redaktore Milda Klampe. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2018]. — 127 lpp. : ilustrācijas ;
19 cm. — Bībele šajā izdevumā citēta no 2012. gada tulkojuma latviešu valodā. — Oriģinālnosaukums: Simply the Bible. — ISBN 978-9984-834-81-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Nika Peidža „Bībele īsumā” ir atjautīgi ilustrēta grāmata, kas mūsdienīgā veidā īsi pastāsta par katru no sešdesmit sešām
Bībeles grāmatām. Tā var būt labs palīgs, lasot un iepazīstot Bībeli. Īpaši piemērota jauniešiem.

UDK 27-27

Kopkataloga Id: 000897710
Šraivers, Gerijs. Neuzticīgie : laulāto uzticības
atjaunotne / Gerijs un Mona Šraivere ; izdevuma redaktore Ilze Kurša-Briede ; tulkojusi Inese Gagaine ; vāka apstrāde: Ainārs Vanags. —
Rīga : Dzīvības Straumes, 2018. — 251 lpp. :
tabulas ; 20 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: Unfaithful. — ISBN 9789984-874-49-4 (brošēts).
UDK 27-45
3
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Socioloģija

Kopkataloga Id: 000896780
Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide : kolektīvā monogrāfija / zinātniskā redaktore Dr.sc.soc. Aija Zobena ; recenzenti: Dr.phil. soc. darbā Signe
Dobelniece, Dr.sc.soc. Līga Paula ; literārā redaktore Ieva Zarāne ; grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs
Muraško. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. —
292 lpp. : diagrammas, kartes, tabulas ; 23 cm. — (Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā ; A). — Īsas ziņas par autoriem: [280.]-282. lpp. — Bibliogrāfija: 237.-279. lpp. — Teksts
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934-18-309-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Monogrāfija ir starpdisciplinārs rakstu krājums.
Tajā apkopoti 2014. gadā Gotharda Frīdriha Stendera (1714-1796) 300.
dzimšanas dienai veltītās konferences ziņojumi. Latvijas un ārzemju
zinātnieku publikācijas sniedz ieskatu turpat vai visās G.F. Stendera
darbības sfērās, kā arī pievērš uzmanību Baltijas kultūras kontekstiem,
apgaismības ideju pārvietošanās ceļiem un to recepcijai 19. gadsimtā.
Krājums paredzēts plašam lasītāju lokam Latvijā un pasaulē, tādēļ visi
raksti publicēti tajās valodās, kurās to autori uzstājās konferencē, tomēr visām publikācijām pievienots arī izvērsts kopsavilkums latviešu
vai vācu valodā, bet visi teksti latviešu valodā atveidoti atbilstoši mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijas prasībām. Krājums būs noderīgs ikvienam, kam sagādā prieku Baltijas kultūrvēstures studijas un jauni pavērsieni Rietumeiropas un Baltijas vācu apgaismotāju attiecību ceļos.

A n o t ā c i j a : Zinātniskā monogrāfija „Inovatīvi risinājumi ceļā uz
ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide” ir sagatavota valsts pētījumu
programmas „Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā” (VPP SUSTINNO) ietvaros Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadībā. Monogrāfija, kas iznāk sērijā „Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā”, apkopo SUSTINNO izpildes gaitā iegūtas nozīmīgākās teorētiskās
atziņas, praktiskos ieteikumus un iezīmē turpmākās izpētes virzienus.
Monogrāfijas pirmā daļa „Ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi pēckrīzes
Latvijā: sabiedrība, ekonomika, vide” pievēršas SUSTINNO projektos
identificēto problēmu konceptualizācijai un to nacionālā, reģionālā un
globālā konteksta raksturojumam.

UDK 27-725(474.3)
929(474.3)
821.112.2.09
930.85(474.3)

Kopkataloga Id: 000897712
Kērners, Reinhards. Dzīvot debesu valstībā /
Reinhards Kērners ; izdevuma redaktore Ilze
Kurša-Briede ; no vācu valodas tulkojusi Maruta Mazlovska. — Rīga : Dzīvības Straumes,
2018. — 171 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — Tulkots
no: Körner, Reinhard. Christsein auf den Punkt gebracht ;
Himmelreich leben ; Kirchisch für normale Menschen. —
ISBN 978-9984-874-48-7 (brošēts).
UDK 27-584
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UDK 316.334.2(474.3)
338(474.3)
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Kopkataloga Id: 000894759
Kokle-Narbuta, Iveta. Ģimeņu izglītība bērnu ar speciālām vajadzībām dzīves kvalitātes pilnveidei = Family Education for Improvement of Children’s with Special Needs
Quality of Life : promocijas darbs pedagoģijas doktora (Dr.
paed.) zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas zinātnes
nozarē, pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē / Iveta Kokle-Narbuta ; promocijas darba vadītāja Dr.paed. Baiba Brie2018. gada 16.–30. jūnijs

327(474.3) Latvijas starptautiskās attiecības.
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

de ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. — Jelgava :
[izgatavotājs nav zināms], 2018. — 245 lp. : diagrammas,
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 163.182. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 316.362.1-055.52-055.62(474.3)(043)
316.361.1-055.52-056.26(474.3)(043)
374.7(043)

Kopkataloga Id: 000895216
Latvian Foreign and Security Policy : yearbook / editors:
Andris Sprūds, Ilvija Bruģe ; foreword by Andris Sprūds ;
address by Edgars Rinkēvičs ; translation from Latvian:
Ingmārs Bisenieks ; English language editor Līvija Uskale ;
cover design: Kristīne Plūksna-Zvagule. — Rīga : Latvijas
Ārpolitikas institūts sadarbībā ar izdevniecību „Zinātne”,
[2018].
2018. — 1 tiešsaistes resurss (248 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 6,70 MB. — 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, Edgars Rinkēvičs, Uģis Romanovs,
Ojārs Skudra, Andris Sprūds. — Ziņas par autoriem: 242.[247.] lapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Oriģinālnosaukums: Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata. 2018. — ISBN 978-9934-567-18-6 (PDF).
UDK 327(474.3)”20”

Kopkataloga Id: 000894757
Kokle-Narbuta, Iveta. Ģimeņu izglītība bērnu ar speciālām vajadzībām dzīves kvalitātes pilnveidei : promocijas
darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē = Family Education for Improvement of Children’s with
Special Needs Quality of Life : summary of the Doctoral
Thesis in subdiscipline of adult pedagogy, for the scientific
degree of Dr.paed. / Iveta Kokle-Narbuta ; darba zinātniskā
vadītāja Dr.paed. Baiba Briede ; darba recenzenti: Dr.paed.
Velta Ļubkina, Dr.paed. Nora Jansone-Ratinika, Dr.paed.
Regīna Baltušīte ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte],
2018. — 75 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts
latviešu un angļu valodā.
UDK 316.362.1-055.52-055.62(474.3)(043)
316.361.1-055.52-056.26(474.3)(043)
374.7(043)

336

Kopkataloga Id: 000895174
Ajevskis, Viktors. Dabiskā procentu likme: ar ēnu procentu likmes modeli iegūtā informācija / Viktors Ajevskis. —
[Rīga] : Latvijas Banka, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss
(16 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,17 MB. — (Pētījums /
Latvijas Banka ; 2/2018). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 14.-16. lp. — ISBN 978-9984-88898-9 (PDF).
UDK 336.781.5

Kopkataloga Id: 000895157
Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta
medijos / redaktori: Mārtiņš Kaprāns, Andis Kudors ; vāka
dizains: Agris Dzilna ; Austrumeiropas politikas pētījumu
centrs. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. — 1 tiešsaistes resurss (182 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 3,00 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma
ISBN. — Ziņas par autoriem: 177.-178. lp. — Bibliogrāfija
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934182891 (kļūda).

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

A n o t ā c i j a : Līdz šim tapuši pētījumi par Krievijas mediju darbību Latvijā, kā arī šo mediju ietekmi uz sabiedriskajiem un politiskajiem
procesiem Latvijā. Šī pētījuma mērķis ir analizēt, kā atšķiras starptautisko notikumu un procesu atainošana Latvijas interneta medijos latviešu un krievu valodā. Tāpat pētījumā tiek pievērsta uzmanība tam,
cik nozīmīga ir Krievijā radītās informācijas izplatīšana Latvijā ar vietējo interneta mediju starpniecību.

Kopkataloga Id: 000892208
Latvijas Konkurētspējas ziņojums / redaktori: Daunis Auers & Vjačeslavs Dombrovskis ; ievads: Vjačeslavs Dombrovskis ; vāka dizains: Aivis Lizums ; Domnīca CERTUS. —
Rīga : Domnīca Certus, [2017].
2017, Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija
2022. — 1 tiešsaistes resurss (140 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, kartes, portrets, tabulas ; 7,17 MB. — Ziņas
par autoriem: 138. lp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934867989 (kļūda).
UDK 338.27(474.3)
336.22(474.3)

UDK 316.774:004.738.5(474.3)
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327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā
politika. Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
Kopkataloga Id: 000895493
Васильев, Александр. Диалоги длиною в
20 лет : „Балтийский форум” о времени,
Латвии, России, мире и о себе / Александр
Васильев ; вступительное слово: Янис Урбанович, Игорь Юргенс ; эпилог: Юрис Пайдерс. — Рига : [Балтийский форум], 2018. — 575 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-8289-8-0
(iesiets).
UDK 327(474:470+571)
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Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000896383
Krimināllikums : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 5. jūlijam ; Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību : ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017.
gada 29. septembrim / redaktori: Māris Teteris, Elita Jurkjāne ; Latvijas Republikas Prokuratūra. —
2018. gada 16.–30. jūnijs

Rīga : Latvijas Republikas Prokuratūra, 2018. — 244 lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-8620-2-1 (brošēts).
UDK 343(474.3)(094)

tehniskās konferences referātus”—Priekšvārda 3. lpp. —
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu
valodā. — ISBN 978-9934-22-084-5 (brošēts).
UDK 378.6:62(474.3)(062)
004.4(474.3)(062)
004.89(474.3)(062)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.
Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 000891138
Ciproviča, Inga. 70 Pārtikas tehnoloģijas fakultātes mirkļi / sastādījas: Inga Ciproviča,
Māra Dūma, Anita Blija, Daina Kārkliņa ; vāku
veidoja Mārtiņš Šabovics ; priekšvārds: Inga
Ciproviča ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018. — 204 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti,
tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 204. lpp.

39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas.
Tradīcijas. Tautu dzīve. Folklora
Kopkataloga Id: 000895162
Krustiņa, Laura. Latviešu zeķu raksti / sastādītāja Laura Krustiņa ; Raimondas Strodes
grafiskais noformējums ; grāmatā izmantotas
Kristīnes Lielauses fotogrāfijas ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore
Diāna Spertāle. — [Papildināts izdevums]. — Rīga : Jumava, [2018]. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Bibliogrāfija: 143. lpp. — ISBN 978-9934-20-227-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Par godu Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 70 gadu jubilejai sastādīta jubilejas
grāmata „70 Pārtikas tehnoloģijas fakultātes mirkļi”, kurā atspoguļo
fakultātes izaugsmi, kas piedzīvota šo gadu laikā, raksturots studentu
un absolventu skaits, augošā fakultātes atpazīstamība pārtikas zinātnes un uzturzinātnes jomā Latvijā, kā arī ārpus tās. Bez pagātnes nav
nākotnes, tie ir atslēgvārdi šī izdevuma tapšanā. Informācija, kas apkopota jubilejas grāmatā, ir salikta gluži kā mozaīka no dažādu laiku
izdevumiem, atmiņām un fotogrāfijās vēstītā. Kāds tekstā minēts gada
skaitlis vai fakts lasītājiem var raisīt pārdomas. Autori informāciju ir
sakārtojuši, pamatojoties uz arhīva datiem.

A n o t ā c i j a : Greznas, rakstainas adītas zeķes spilgti atspoguļo
to veidotājas — adītājas — personību. Vērojot zeķu krāsu un rakstu
daudzveidību Latvijā, var izsekot, kā cauri gadsimtiem veidojusies latviešu tautas krāsu, rakstu un estētiskuma izjūta. Grāmatā aprakstītas
latviešu rakstaino zeķu izmantošanas tradīcijas, te arī atrodama noderīga informācija par raksturīgākajiem zeķu rakstiem, kā arī to izplatību
un kompozīcijas īpatnībām dažādos Latvijas novados.

UDK 391(474.3)
646.26:687.254.81(474.3)

UDK 378.6:63(474.334.2)(091)

Kopkataloga Id: 000891558
Melgalve, Ināra. Juris Skujāns / sastādīja, ievads: profesore emeritus Ināra Melgalve ;
priekšvārds: Inta Liepiņa ; bibliogrāfijas sastādītāja Sarmīte Palma ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. — 432 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — (JLA-LLA-LLU rektori). —
Bibliogrāfija: 383.-430. lpp. — ISBN 978-9984-48-277-4 (iesiets).

Kopkataloga Id: 000897688
Mans tautastērps / sastādītājas: Ilze Strēle (foto), Ginta Zaumane (izšūtās miniatūras), Dace Sadaka (dzejas rindas) ; redaktore Aija Austruma ; tulkojums vācu
valodā: Ingūna Kvēpa ; tulkojums angļu
valodā: Kristīne Ķemme ; dizains: Linda Hiršfelde. — [Jelgava] : Biedrība „Mans tautastērps”, [2018]. — 287 lpp. :
ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi vācu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-527-3
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatas „Juris Skujāns”, tāpat kā visas grāmatu
sērijas „JLA-LLA-LLU rektori”, autore ir profesore Ināra Melgalve. Grāmatu sērijā par Latvijas Lauksaimniecības universitātes bijušajiem
rektoriem, kurā izdotas jau 11 grāmatas, tiek atspoguļots ne tikai paša
rektora dzīvesgājums, bet aprakstīta arī universitātes attīstība gan zinātniskā, gan studiju jomā konkrēta rektora vadīšanas laikā. Kolēģu,
laikabiedru, maģistrantu, doktorantu atmiņu vēstījumi ļauj ieskatīties
profesora Jura Skujāna dzīves gaitās un radītajās vērtībās.

A n o t ā c i j a : Grāmatā „Mans tautastērps” apkopti 120 mūsdienu
latvju sievu, vīru un ģimeņu stāsti par viņu īpašajiem tērpiem. Grāmata ir kā papildinājums jelgavnieces Ilzes Strēles un viņas kolēģu Gintas
Zaumanes un Daces Sadakas veidotajai izstādei „Mans tautastērps”,
kurā I. Strēle fotogrāfijās ir iemūžinājusi latviešus savos tautastērpos.
Fotogrāfijas papildina stāsti, kurus atklāj paši tautastērpu īpašnieki —
par savām sajūtām, par savu dzimtu, par satiktajiem meistariem, par
sev svarīgo. Stāsti papildināti ar dzejas rindām un miniatūriem izšuvumiem, kuri akcentē īpašo projekta simbolu — ziedu vainadziņu.

UDK 378.11(474.3)(092)
378.6:63(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000895485
RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference (59 : 2018 : Rīga, Latvija). Lietišķās
datorsistēmas. 9 : 59. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu un tēžu
krājums / zinātniskais vadītājs Dr.sc.habil.ing.
Jānis Grundspeņķis ; recenzenti: Mg.sc.ing. Konstantīns
Gusarovs, Dr.sc.ing. Mārīte Kirikova, Dr.sc.ing. Ērika Nazaruka, Dr.sc.ing. Agris Ņikitenko, Dr.sc.ing. Pāvels Rusakovs,
Dr.sc.ing. Marina Uhanova ; vāka dizainere Jekaterina Lukina ; priekšvārds: Jānis Grundspeņķis, Oksana Ņikiforova ;
Rīgas Tehniskā universitāte. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2018.
9. — 75 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — „Šis ir devītais studentu zinātnisko rakstu krājums „Lietišķās datorsistēmas”, kas ietver 59. RTU studentu zinātniskās un
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 12
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Kopkataloga Id: 000895221
Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa : UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izdevums par stāstniecības tradīciju saglabāšanu un attīstību / sastādītāji: Evija Maļkeviča, Māra
Mellēna, Guntis Pakalns ; redaktore Rita Treija ; dizains:
Vanda Voiciša ; priekšvārds: Baiba Moļņika, Signe Pujāte,
Rita Treija. — Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija,
[2017]. — 1 tiešsaistes resurss (145 lp., PDF) : ilustrācijas ;
3,83 MB. — „Izdevums veidots UNESCO Līdzdalības programmas 2016.-2017. gadam atbalstītajā projektā „Sabiedrības līdzdalības veicināšana kultūras mantojuma radošā
pielietojumā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklos””.—Datnes 3. lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. — ISBN 978-9934-8553-7-5 (PDF).
2018. gada 16.–30. jūnijs

A n o t ā c i j a : Izdevuma mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju
atpazīstamību Latvijā un stiprināt to lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un kultūrtelpas bagātināšanā. Publikācijas pirmā
daļa veltīta aprakstošam ieskatam stāstniecības tradīciju daudzveidībā
pasaulē un attīstībā Latvijā, kā arī dažādos veiksmes stāstos, kas aizsākušies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas”
ietvaros vai ciešā sadarbībā ar tīkla stāstniekiem. Izdevuma otrā daļa
veltīta situācijas analīzei par stāstniecības lomu individuālo prasmju
izkopšanā un kopienu attīstībā, tajā arī ieteikumi stāstniekiem un stāstu pasākumu rīkotājiem, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar kopienu un
stiprināt turpmāku tradīciju attīstību Latvijas kultūrtelpā.

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. [Vides zinātnes
nodaļa]. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2017. — 51 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 50.-51. lpp. — ISBN 978-9934-18-258-7 (brošēts).
UDK 502.174(474.3)(043)
628.4.032(474.3)(043)

A n o t ā c i j a : Daudzu gadsimtu gaitā Latvijas teritorijā ir izveidojušās bagātīgas cimdu adīšanas, rotāšanas, valkāšanas un dāvināšanas
tradīcijas, kas rod praktisku lietojumu arī šodien. Grāmatas „Latviešu
cimdu raksti” sastādītājas lasītājus vēlas iepazīstināt ar cimdu adīšanas
vēsturi un to nozīmi sabiedrībā. Senajos laikos cimdiem cilvēku dzīvē
bijusi liela nozīme: ar cimdiem rokās latvieši strādāja (darba cimdi) un
īpaši greznojās (goda cimdi). Cimdu forma, valkāšanas ieražas, darināšanas tehnikas un rotāšanas veidi gadsimtu gaitā piedzīvojuši arī būtiskas izmaiņas. Grāmatā ir plaši aprakstīts par cimdu adīšanu Latvijā,
tās bagāto vēsturi. Jau 6-8 gadu vecumā meitenes mācījās adīt, lai pūrā
būtu vairāki desmiti, pat simti cimdu vairākos rakstos un krāsās, ko
dāvināt savas dzīves nozīmīgākajos brīžos. Katram Latvijas novadam
senatnē bija savas raksturīgākās krāsas. Kurzemē tā bija balta, pelēka,
sarkanā un mēļi zilā, Latgalē — sarkana, dzeltena, zaļa un balta, Vidzemē — balta, pelēka, gaiši brūna vai zaļa krāsa un Zemgalē — zaļā un
brūnā toņa variācijas.

A n o t ā c i j a : Promocijas darba ietvaros, izmantojot atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu novērtēšanas, modelēšanas un plānošanas
metodes, izstrādāts sadzīves atkritumu saimniecības pārvaldības modelis, kas ir balstīts uz saimnieciski izdevīgāko un videi draudzīgāko
piedāvājumu administratīvajā teritorijā, kā arī tā ieviešanas nosacījumi pašvaldības, reģiona un valsts (-u) līmenī. Piedāvājamais modelis
sniedz iespēju optimizēt pašreizējās sadzīves atkritumu saimniecības
praktisko nodrošinājumu un izmaksas, novērtēt iespējamos attīstības
virzienus, salīdzināt dažādas atkritumu saimniecības sistēmas, kā arī
praksē ieviest efektīvākos tehniskos, sociālekonomiskos un vidi aizsargājošos risinājumus. Promocijas darba rezultāti ir praktiski izmantojami atkritumu apsaimniekošanas sistēmu novērtēšanā un attīstības
plānošanā.

Kopkataloga Id: 000864778
Teibe, Ināra. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pārvaldības attīstība Latvijā : promocijas darbs ģeogrāfijas
doktora grāda iegūšanai vides zinātnes nozarē, apakšnozare: dabas aizsardzība / Ināra Teibe ; darba zinātniskā
vadītāja Dr.phys. Rūta Bendere ; darba recenzenti: Dr.sc.
ing. Ritvars Sudārs, Dr. Ģintars Denafs (Gintaras Denafas),
Dr.geogr. Iveta Šteinberga ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. —
Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2017. — 156 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija:
137.-145. lp.

UDK 39(474.3)

Kopkataloga Id: 000895156
Strode, Raimonda. Latviešu cimdu raksti /
sastādītājas: Raimonda Strode un Laura Krustiņa ; grāmatā izmantotas Kristīnes Lielauses
fotogrāfijas ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. — [Papildināts izdevums]. — Rīga : Jumava, [2018]. — 142, [2] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Bibliogrāfija: [144.] lpp. — ISBN 978-9934-20-228-5 (brošēts).

UDK 502.174(474.3)(043)
628.4.032(474.3)(043)

UDK 391(474.3)
646.26:685.46(474.3)
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Kopkataloga Id: 000895188
Priede smuidra, priede kupla, tavu greznu
augumiņu! : Riebiņu vidusskolas 4. klases
pētījums konkursā „Mūsu mazais pārgājiens” / sakārtotājs: biedrība „Zaļās mājas” ; redaktors Kristaps Ceplis ; literārā redaktore Sanita
Dāboliņa ; māksliniece Linda Prātniece ; foto: Kristīne Ozola, Guntis Eniņš, Gendriks Šķesters, Vilnis Skuja, Mareks
Ieviņš, Inguna Riževa ; ievads: Ēriks Hānbergs. — [Rīga] :
Biedrība „Zaļās mājas”, 2018. — 55, [1] lpp. : ilustrācijas ;
22×31 cm. — Grāmatas veidošanā piedalījās: Ēriks Hānbergs, Riebiņu vidusskolas 4. klase skolotājas Līgas Jermolovičas vadībā, AS „Latvijas meži”, Renāte Priede. — Bibliogrāfija: 53. lpp. — ISBN 978-9934-19-535-8 (iesiets).
UDK 582.475(474.3)(079)
630(474.3)(079)

MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

502/504 Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība.
Draudi videi un aizsardzība pret tiem
Kopkataloga Id: 000895838
Teibe, Ināra. Development of Solid Waste Management
Governance in Latvia : summary of Doctoral Thesis submitted for the degree of Doctor of Geography in environmental
science, subfield of environmental protection / Ināra Teibe ; supervisor: Dr.phys. Rūta Bendere ; reviewers: Dr.sc.
ing. Ritvars Sudārs, Dr. Gintaras Denafas, Dr.geogr. Iveta
Šteinberga ; University of Latvia. Faculty of Geography and
Earth Sciences. Departament of Environmental Science. —
Riga : University of Latvia, 2017. — 50 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 49.50. lpp. — ISBN 978-9934-18-259-4 (brošēts).
UDK 502.174(474.3)(043)
628.4.032(474.3)(043)
Kopkataloga Id: 000895840
Teibe, Ināra. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pārvaldības attīstība Latvijā : promocijas darba kopsavilkums
ģeogrāfijas doktora grāda iegūšanai vides zinātnes nozarē, apakšnozare: dabas aizsardzība / Ināra Teibe ; darba
zinātniskā vadītāja Dr.fiz. Rūta Bendere ; darba recenzenti: Dr.inž. Ritvars Sudārs, Dr. Ģintars Denafs (Gintaras Denafas), Dr.ģeogr. Iveta Šteinberga ; Latvijas Universitāte.
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 12
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EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA
Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000895897
Dālke, Rīdigers. Slimība kā simbols : psihosomatikas un integrālās medicīnas rokasgrāmata : simptomi, to nozīme, apstrāde, risinājumi /
Rīdigers Dālke sadarbībā ar Kristīni Steheri,
Margitu Dālki, Dr.med. Robertu Hosli, Dr.med.
Volkeru Cāni un Ritu Faseli ; tulkotāji no vācu valodas Vita
2018. gada 16.–30. jūnijs

Aišpure un Viesturs Rikveilis ; literārā redaktore Vita Aišpure. — 25. izdevums. — Rīga : Madris, [2018]. — 623 lpp. :
ilustrācijas ; 23 cm. — Ziņas par autoru: 622. lpp. — Bibliogrāfija: [619.]-621. lpp. — Oriģinālnosaukums: Krankheit
als Symbol. — ISBN 978-9984-31-064-0 (iesiets).
UDK 616-02(035)

sursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 978-993422-090-6 (PDF). — Bibliogrāfija: 39.-41. lpp. — ISBN
978-9934-22-089-0 (brošēts).
UDK 620.952:630*81(043)

Kopkataloga Id: 000897274
Kirsanovs, Vladimirs. Šķeldas gazifikācija
singāzes iegūšanai : promocijas darbs / Vladimirs Kirsanovs ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing.
Claudio Rochas ; Rīgas Tehniskā Universitāte.
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2018. — 133 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 125.-133. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī
angļu valodā.
UDK 620.952:630*81(043)

Kopkataloga Id: 000896800
Eimens, Daniels G. Smadzenes izmaina dzīvi :
psiholoģiska un medicīniska prakse dažādu
smadzeņu stāvokļu koriģēšanai / Daniels G. Eimens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ;
redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2018]. — 423, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 401.-[424.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Change Your
Brain, Change Your Life. — ISBN 978-9934-576-03-4 (brošēts).
UDK 616.89
612.82

Kopkataloga Id: 000897293
Kirsanovs, Vladimirs. Wood Chips Gasification for Syngas Production : summary of the
Doctoral Thesis / Vladimirs Kirsanovs ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Claudio Rochas ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Gatis Bažbauers,
Dr.sc.ing. Anna Volkova, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks ;
Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical
Engineering. Institute of Energy Systems and Environment. — Riga : RTU Press, 2018. — 39 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4.
vāka. — Bibliogrāfija: 37.-39. lpp. — ISBN 978-9934-22-0913 (brošēts).
UDK 620.952:630*81(043)

Kopkataloga Id: 000896833
Hoka, Alteja S. Atveseļošanās DNS līmenī :
progresīvas apziņas metodes ģenētiskā likteņa
mainīšanai / Alteja S. Hoka ; no angļu valodas
tulkojusi Velga Vīgante ; redaktors Elviss Ozols ;
Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2018]. — 198, [1] lpp. ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz
4. vāka. — Bibliogrāfija: 197.-[199.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Quantum DNA Healing. — ISBN 978-9934-576-01-0
(brošēts).
UDK 615.85
613
601.4

624

Kopkataloga Id: 000895580
Rīgas Stradiņa Universitāte. Anatomijas un
antropoloģijas institūts. Morfoloģisko zinātņu konference (23 : 2018 : Rīga, Latvija).
XXIII morfoloģisko zinātņu konference : (Rīgā
2018. gada 10. maijā) : referātu tēzes / konferences organizatori: M. Pilmane, Dz. Kažoka, E. Jakovicka ;
galvenā redaktore: Aija Lapsa ; Rīgas Stradiņa Universitāte.
Anatomijas un antropoloģijas institūts. — Rīga : RSU,
2018. — 68 lpp. ; 21 cm. — Autoru alfabētiskais rādītājs:
68. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, kopsavilkumi
angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-32-4 (brošēts).
UDK 61(062)

Kopkataloga Id: 000894902
International Conference on Safety and Durability of Structures (8 : 2018 : Jelgava, Latvija). 8th International Conference on Safety
and Durability of Structures : book of abstracts : May 23-25, 2018, LLU, Latvia / editors:
Lilita Ozola, Ulvis Skadiņš ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Environment and Civil Engineering. — Jelgava : Latvia University of Life Sciences and
Technologies, 2018. — 19 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-48298-9 (brošēts).
UDK 624.04(062)
69.058(062)
69.059(062)

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

630

Kopkataloga Id: 000897284
Kirsanovs, Vladimirs. Šķeldas gazifikācija
singāzes iegūšanai : promocijas darba kopsavilkums / Vladimirs Kirsanovs ; zinātniskais
vadītājs Dr.sc.ing. Claudio Rochas ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers, Dr.sc.ing.
Anna Volkova, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks ; Rīgas Tehniskā Universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2018. — 41 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — ReLatvijas jaunākās grāmatas Nr. 12

Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā

Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000897639
Muižniece, Indra. Biotehonomikas analīzes
metodoloģija : promocijas darba kopsavilkums / Indra Muižniece ; zinātniskā vadītāja
Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; oficiālie
recenzenti: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.
sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Dr.sc.(tech). Timo Laukkanen ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektronikas fakultāte. Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga :
RTU Izdevniecība, 2018. — 33 lpp. : diagrammas, shēmas,
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tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 33. lpp. — ISBN 978-9934-22-093-7 (brošēts).
UDK 630*8(474.3)(043)
699.86:691.15(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000894725
Eizenberga, Inga. Psihrotrofo patogēnu un higiēnas indikatormikroorganismu izplatība zivīs eitrofos ezeros un
mazumtirdzniecībā Latvijā = Prevalence of Psychrotrophic
Pathogens and Hygiene Indicators in Fish in Eutrophic Lakes and Retail in Latvia : promocijas darbs veterinārmedicīnas doktora (Dr.med.vet.) zinātniskā grāda iegūšanai veterinārmedicīnas nozares pārtikas higiēnas apakšnozarē /
Inga Eizenberga ; promocijas darba vadītājs Dr.med.vet.
Ph.D. Aivars Bērziņš ; promocijas darba zinātniskā konsultante Dr.med.vet. Margarita Terentjeva ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. Pārtikas un vides higiēnas institūts. — Jelgava : [izgatavotājs
nav zināms], 2018. — 96, [7] lp. : diagramma, ilustrācijas,
tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 78.-95. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 639.2.092(474.3)(043)
637.56.065(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000897643
Muižniece, Indra. Biotehonomikas analīzes
metodoloģija : promocijas darbs / Indra Muižniece ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Enerģētikas un elektronikas fakultāte. Vides
aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 100 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. —
Bibliogrāfija: 95.-100. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 630*8(474.3)(043)
699.86:691.15(474.3)(043)
633/635

Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000894721
Eizenberga, Inga. Psihrotrofo patogēnu un higiēnas indikatormikroorganismu izplatība zivīs eitrofos ezeros un
mazumtirdzniecībā Latvijā : promocijas darba kopsavilkums Dr.med.vet. zinātniskā grāda iegūšanai = Prevalence of Psychrotrophic Pathogens and Hygiene Indicators
in Fish in Eutrophic Lakes and Retail in Latvia : summary
of the Doctoral Thesis for the scientific degree of Dr.med.
vet. / Inga Eizenberga ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.med.vet. Ph.D., profesors Aivars Bērziņš ; promocijas darba zinātniskā konsultante Dr.med.vet., asociētā profesore Margarita Terentjeva ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing.,
profesore Inga Ciproviča, Dr.biol., asociētā profesore Vizma
Nikolajeva, Dr.med.vet., profesors Ilmārs Dūrītis ; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. [Pārtikas un vides higiēnas institūts]. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018. — 55 lpp. : diagramma, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK 639.2.092(474.3)(043)
637.56.065(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000890751
Liniņa, Anda. Agroekoloģisko faktoru ietekme uz ziemas
kviešu (Triticum aestivum L.) graudu tehnoloģiskajām
īpašībām = Influence of Agro-Ecological Factors on Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Grain Technological
Properties : promocijas darbs lauksaimniecības doktora
(Dr.agr.) zinātniskā grāda iegūšanai lauksaimniecības nozares, laukkopības apakšnozarē / Anda Liniņa ; promocijas darba vadītājs Dr.habil.agr. Antons Ruža ; promocijas
darba konsultante Dr.sc.ing. Daiga Kunkulberga ; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Agrobiotehnoloģijas institūts. — Jelgava : [izgatavotājs
nav zināms], 2018. — 137, [37] lp. : diagrammas, tabulas ;
31 cm. — Bibliogrāfija: 119.-137. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 633.11:631.95(043)
Kopkataloga Id: 000890628
Liniņa, Anda. Agroekoloģisko faktoru ietekme
uz ziemas kviešu (Triticum aestivum L.) graudu tehnoloģiskajām īpašībām : promocijas
darba kopsavilkums Dr.agr. zinātniskā grāda
iegūšanai = Influence of Agro-Ecological Factors on Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Grain Technological Properties : summary of the Doctoral Thesis for
the scientific degree of Dr.agr. / Anda Liniņa ; darba zinātniskais vadītājs Dr.habil.agr. Antons Ruža ; darba zinātniskais konsultants Dr.sc.ing. Daiga Kunkulberga ; darba recenzenti: Dr.agr. Zinta Gaile, Dr.agr. Sanita Zute, Dr.sc.ing.
Tatjana Ķince ; vāku dizains: Māra Liniņa-Brakša ; Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. [Agrobiotehnoloģijas institūts]. — Jelgava : [Latvijas
Lauksaimniecības universitāte], 2018. — 49 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9984-48-289-7 (brošēts).
UDK 633.11:631.95”324”(043)

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 12

Medības. Zveja. Zivju audzēšana

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
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Kopkataloga Id: 000897265
Cīrule, Iveta. Augstskolu biznesa inkubatoru
ietekme uz jauno komersantu sniegumu : promocijas darba kopsavilkums, nozare: vadībzinātne, apakšnozare: uzņēmējdarbības vadība / Iveta Cīrule ; zinātniskais vadītājs Dr.
chem. Ilmārs Kreituss ; recenzenti: Dr.oec. Andra Zvirbule,
Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, D.Mgt. Bella Butler ; RISEBA,
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola = University
Business Incubators’ Impact on Tenants’ Performance :
summary of the Doctoral Thesis, discipline: management
science, sub-discipline: business administration / Iveta Cīrule ; research supervisor Dr.chem. Ilmārs Kreituss ; reviewers: Dr.oec. Andra Zvirbule, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, D.Mgt. Bella Butler ; RISEBA, University of Business,
Arts and Technology. — Rīga : Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”, 2018. — 110 lpp. : diagrammas,
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 106.-110. lpp. —
2018. gada 16.–30. jūnijs

Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām,
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9984-70540-8 (brošēts).
UDK 658(043)
658.589(043)
330.341.1(043)

dā, satura rādītājs paralēli latviešu, angļu un krievu valodā.

A n o t ā c i j a : Grāmata „Būvniecība Latvijā 1918-2018” satura un
apjoma ziņā uzskatāma par pirmo būvniecības enciklopēdiju Latvijā.
Pirmajā sējumā ietverta informācija par ievērojamāko infrastruktūras
objektu un ēku celtniecību, speciālistu izglītošanu un būvzinātnes attīstību Latvijā līdz 1940. gadam.

UDK 69(474.3)(091)
624(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000897262
Cīrule, Iveta. University Business Incubators’ Impact on
Tenants’ Performance : Doctoral Thesis, discipline: management science, sub-discipline: business administration /
Iveta Cīrule ; research supervisor Dr.chem. Ilmārs Kreituss ; RISEBA, University of Business, Arts and Technology. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 235 lp. :
diagrammas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Ziņas par autori:
[233.] lp. — Bibliogrāfija: 147.-161. lp. — Teksts angļu valodā, anotācija arī latviešu valodā.
UDK 658(043)
658.589(043)
330.341.1(043)

Kopkataloga Id: 000896915
Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918-2018 :
3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors
Jānis Lancers ; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris
Kalniņš. — [Rīga] : [Grāmatas „Latvijas būvniecība 100 gados” fonds], 2018.
2. sējums, Būvniecība Latvijas PSR no 1945. līdz 1990.
gadam. — 488 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ;
31 cm. — Personu rādītājs: 485.-487. lpp. — Uz 4. vāka Elzas Stērstes dzejoļa „Mani senči” fragments. — Uz 1. vāka:
Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto:
Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto: Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto:
Juris Kalniņš, Dailes teātris, foto: Indriķis Stūrmanis. —
Teksts latviešu valodā, satura rādītājs paralēli latviešu,
angļu un krievu valodā.

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās
saskarnozares
Kopkataloga Id: 000895901
International Conference on Silicate Materials „BaltSilica 2018” (8 : 2018 : Rīga, Latvija). BaltSilica 2018 : book of abstracts of the
8th International Conference on Silicate Materials : May 30-June 1, 2018, Riga, Latvia / edited
by Dr.habil.sc.ing. G. Mezinskis, Dr.sc.ing. R. Svinka, Dr.
sc.ing. I. Pavlovska, Dr.sc.ing. L. Grase ; organizers: Riga Technical University, Kaunas University of Technology, Adam
Mickiewicz University in Poznan. — Riga : RTU Publishing
House, 2018. — 129 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „ISSN 22436057”—Titullapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās un autoru
rādītājs: 127.-129. lpp.
UDK 666(062)
549.6(062)
691.2(062)

A n o t ā c i j a : Grāmata „Būvniecība Latvijā 1918-2018” satura un
apjoma ziņā uzskatāma par pirmo būvniecības enciklopēdiju Latvijā.
Otrajā sējumā apskatīta nozares darbība okupācijas periodā no 1945.
līdz 1990. gadam, tā laika celtniecības vadības struktūra, būves un būvmateriālu ražošana šajā periodā un ievērojamāko nozares speciālistu
darba biogrāfijas.

UDK 69(474.3)(091)
624(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000896923
Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918-2018 :
3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors
Jānis Lancers ; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris
Kalniņš. — [Rīga] : [Grāmatas „Latvijas būvniecība 100 gados” fonds], 2018.
3. sējums, Būvniecība Latvijā pēc 1990. gada. —
560 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. —
Personu rādītājs: 515.-516. lpp. — Uz 4. vāka Elzas
Stērstes dzejoļa „Mani senči” fragments. — Uz 1. vāka:
Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto:
Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto: Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto:
Juris Kalniņš, Dailes teātris, foto: Indriķis Stūrmanis. —
Teksts latviešu valodā, satura rādītājs un kopsavilkums
angļu un krievu valodā.

69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli.
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process
Kopkataloga Id: 000896910
Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918-2018 :
3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors
Jānis Lancers ; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris
Kalniņš. — [Rīga] : [Grāmatas „Latvijas būvniecība 100 gados” fonds], 2018.
1. sējums, Būvniecība Latvijā līdz 1940. gadam. —
576 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. — Par
grāmatas sastādītāju un galveno redaktoru Jāni Lanceru
sarakstījusi Lana Jūra, 11.-14. lpp. — Personu rādītājs:
570.-572. lpp. — Uz 4. vāka Elzas Stērstes dzejoļa „Mani
senči” fragments. — Uz 1. vāka: Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto: Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto:
Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto: Juris Kalniņš, Dailes
teātris, foto: Indriķis Stūrmanis. — Teksts latviešu valoLatvijas jaunākās grāmatas Nr. 12

A n o t ā c i j a : Grāmata „Būvniecība Latvijā 1918-2018” satura un
apjoma ziņā uzskatāma par pirmo būvniecības enciklopēdiju Latvijā.
Noslēdzošais, trešais sējums veltīts celtniecībai un būvniecības speciālistiem Latvijā pēc 1990. gada, pēc neatkarības atjaunošanas.

UDK 69(474.3)(091)
624(474.3)(091)
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Kopkataloga Id: 000895488
Jūgendstils. Pirmsākumi. Ietekmes. Savdabība. : katalogs = Art Nouveau. Its Beginnings,
Influences and Original Nature : catalogue /
izstādes kuratores: Daiga Upeniece, Silvija
Grosa ; ievads: Daiga Upeniece ; sastādītājas:
Daiga Upeniece, Vita Birzaka ; literārā redaktore Jana Pakalna ; teksti: Daiga Upeniece, Silvija Grosa, Elise Dubreuil,
Paul Greenhalgh, Werner Adriaenssens ; kataloga dizains:
Irēna Ansava ; tulkotāja no franču valodas Dita Podskočija ;
tulkotāja no angļu valodas Ieva Lešinska-Geibere ; tulkotāji
angļu valodā: Uldis Brūns, Jānis Frišvalds ; foto: Normunds
Brasliņš, Roberts Kaniņš, Imants Prēdelis [un vēl 7 fotogrāfi]. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, [2018]. —
126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Izstāde „Jūgendstils.
Sākotne. Ietekmes. Savdabība.” Mākslas muzejā Rīgas Birža, 2018. gada 3. maijs — 2018. gada 5. augusts. — Fotogrāfi
arī: Patrice Schmidt, Jean Schormans, Stéphane Maréchalle, Konstantinos Ignatiadis, Hervé Lewandowski, Daniel
Arnaudet, Gérard Blot. — Vāka noformējumā izmantota
Jūlija Straumes (1874-1970) dekoratīvā auduma meta „Pāvi”
fragments, 1906. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-53818-6 (brošēts).
UDK 7.035.93(083.824)

Kopkataloga Id: 000895865
Lancmanis, Imants. Rundāles pils = Rundāle
Palace / sastādītājs un teksta autors Imants
Lancmanis ; redaktore Dace Lāže ; tulkojums
angļu valodā: Jana Druviņa, Inga Tillere ; angļu valodas teksta redaktore Antra Legzdiņa ;
māksliniece Inese Hofmane ; fotogrāfiju autori: Ints Lūsis,
Imants Lancmanis. — Rundāle : Rundāles pils muzejs,
[2018].
II [2], Pils tuvplānā = The Palace in Close-up. — 572,
[2] lpp., 1 nenumurēta salocīta lp. : faksimili, ilustrācijas,
plāni, portreti ; 31 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, ievads, nodaļu kopsavilkumi un attēlu paraksti arī angļu valodā. — ISBN 9789934-8315-9-1 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Monogrāfija „Rundāles pils II. Pils tuvplānā” ir 2015.
gadā izdotās monogrāfijas „Rundāles pils. Vēsture” otrā daļa. Tās autors ir Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis. Izdevumā
apkopota informācija par pili kā restaurētu Latvijas kultūras mantojuma objektu visā tā daudzveidībā. Tā ir sava veida pils inventarizācija,
piedāvājums detalizēti, it kā zem lupas, aplūkot gan ārējo arhitektūru,
gan iekštelpas. Galvenā uzmanība pievērsta ne tekstam, bet attēliem.

UDK 728.82(474.336)(084)

Kopkataloga Id: 000897043
Zvirgzdiņš, Juris. Rīgā, kādu nakti… / Juris Zvirgzdiņš ; Vitas Bangas arhitektūras
objektu apraksti ; redaktore Ieva Jansone ;
māksliniece Ilze Ramane ; foto Māra Brašmane. — Otrais, papildinātais izdevums. — Rīga : Zinātne, [2018]. — 79 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 20×22 cm. — Rīgas centra ielu plāni uz grāmatas vāku
atlokiem. — ISBN 978-9934-549-52-6 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000895987
Kupča, Ilze. Dizaina stāsti : mācību līdzeklis
dizaina pamatu apguvei = Design Stories : a
basic design textbook / Ilze Kupča, Ilze Vītola ; konsultante Barbara Ābele ; redaktore
Līga Laurenoviča ; grafiskais dizains: dizaina
studija H2E ; tulkotāja angļu valodā Anna Eiženija Reynolds ; fotogrāfijas: Viktorija Anisko, Vents Āboltiņš, Imants
Bisenieks [un vēl 27 fotogrāfi]. — Rīga : Mākslas izglītības
centrs TRĪS KRĀSAS, [2018]. — 117, [1] lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — Fotogrāfi arī: Nandi Boudaud, Oskars Cirsis, Iveta
Gabaliņa, Māris Grīnbergs, Toms Grīnbergs, Liene Jākobsone, Justīne Jukumsone-Jukumniece, Bruno Kabucis, Gvido
Kajons, Lolita Kalniņa, Valts Kleins, Kaspars Kursišs, Māris
Lapiņš, Līga Laurenoviča, Beāte Ligere, Inga Līsmane, Iveta
Mazīte, Māris Morkāns, Toms Norde, Ieva Pastare, Kristīne
Plaude, Kristaps Runcis, Ansis Starks, Andrejs Strokins, Indriķis Stūrmanis, Ieva Turlaja, Ilze Vanaga. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8481-1-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Autors vienkāršā un tajā pašā laikā tēlainā valodā
pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem stāsta par Rīgas vēsturiskajiem objektiem. Otrajā izdevumā teksts būtiski papildināts, iekļaujot grāmatas varoņu pilsētas apceļošanas maršrutā jaunus objektus, lai
pievērstu mazā un lielā lasītāja uzmanību Latvijas kultūrā nozīmīgām
personām (K. Barons, K. Padegs, M. Liepa) un iepazīstinātu ar nesen
uzstādītiem neparastiem vides objektiem (Vides skulptūra Omnibuss
Maskavas ielā, Labirints Doma laukumā, Spoks Trokšņu ielā u.c.). Neskatoties uz saturisko nopietnību, ir radīts dzīvs, informatīvi bagāts
un formā atraktīvs literārs darbs, kuru māksliniece asprātīgi vizualizējusi. Grāmata atvieglos vecāku un pirmskolas iestāžu pedagogu audzināšanas darbu. Sākumskolas bērni un jaunāko klašu skolēni — ne
tikai rīdzinieki, bet arī mūsu galvaspilsētas viesi, kas jau iemācījušies
lasīt, varēs paši rast atbildes uz jautājumiem, kāpēc uz Rīgas namiem
redzamas tik daudzas interesantas dzīvnieku figūras un ielās skatāmi
tik neparasti objekti.

A n o t ā c i j a : Grāmata „Dizaina stāsti” ir Latvijā pirmais mācību
līdzeklis dizaina pamatu apguvei vispārizglītojošās skolās, mākslas
skolās un interešu izglītības iestādēs. Tās saturs veidots, pamatojoties
uz Latvijā pēdējos gados radītā laikmetīgā dizaina piemēriem. Jaunā
izdevuma mērķauditorija ir skolotāji, kuri vēlas iepazīstināt skolēnus
ar dizainu kā plašu un aizraujošu starpdisciplināru nozari. Grāmatā
apkopoti Latvijas dizaineru stāsti par divdesmit dizaina piemēriem, sākot no jaunradītiem produktiem — pulksteņiem, gaismas ķermeņiem,
apaviem — līdz plašākiem dizaina risinājumiem — veikalu interjeriem,
pilsētvides plānojumam un muzeja identitātei. Grāmatā apkopotā informācija ietver dizaina profesionāļu komentārus par darbu radīšanas
procesu, tā raksturojot laikmetīgā dizaina ainu un sniedzot ieskatu dažādās dizaina disciplīnās.

UDK 72.04(474.362.2)(02.053.2)
725.94(474.362.2)(02.053.2)
821.174-93-32
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7.05(474.3)
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Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000896090
Latvian Photography = Latvijas fotogrāfija /
redaktors Arnis Balčus ; dizains: Artis Tauriņš ;
latviešu valodas literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkotājas: Laine Kristberga, Liāna
Ivete Beņķe. — [Rīga] : Mūsdienu kultūras
centrs „Kultkom”, [2018].
2018. — 112 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. —
Fotogrāfi: Juris Zemītis, Alnis Stakle, Toms Harjo, Līga
Spunde, Andrejs Lavrinovičs. — „ISSN 2243-6979”—Ie2018. gada 16.–30. jūnijs

spiedziņās. — Izdevumā arī Alises Tīfentāles raksts
„Pieci sensacionāli tvīti par fotogrāfijām, kuras neesmu
redzējusi”. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8754-0-3 (iesiets).

lode (no poļu valodas) ; māksliniece Inta Sarkane ; kostīmu
skices, dekorāciju skices: Ieva Kundziņa, Uldis Pauzers ; fotogrāfijas: Mārtiņš Avots, Uldis Briedis, Aivars Čakste [un
vēl 14 fotogrāfi]. — Rīga : Neputns, [2018]. — 359 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Autori arī: Kristīne
Matīsa, Ieva Pitruka, Dita Rietuma, Aija Rozenšteine, Toms
Zariņš. — Fotogrāfi arī: Jāzeps Danovskis, Juris Dzenis, Boriss Fedosejevs, Hercs Franks, Ojārs Griķis, Toms Harjo,
Māris Jansons, Nikolajs Jansons, Jurģis Krāsons, Algimantas Mockus, Jānis Pilskalns, Imants Prēdelis, Kārlis Tilgalis,
Agnese Zeltiņa. — Pārpublicēto tekstu autori: Rolands Kalniņš, Dina Kuple, Mihails Savisko, Dzidra Smiltēna. — Ziņas
par kinorežisoru un režisora filmogrāfija uz grāmatas vāku
atlokiem. — Bibliogrāfija rakstu beigās, personu rādītājs:
356.-358. lpp. un filmu rādītājs: 358.-359. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934-565-47-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Izdevuma mērķis ir popularizēt Latvijas laikmetīgo
fotogrāfiju un šoreiz tajā iekļauti pieci projekti, kas pievēršas fotogrāfijas interesantajām un sarežģītajām attiecībām starp realitāti un fikciju.
Šie pieci autori raksturo dažādās vizuālās prakses, kas dominē šodienas Latvijas fotomākslā. Tā kā gadagrāmata iznāk jau astoto gadu, tā
ir kļuvusi par nozīmīgu tradīciju, lai papīra formātā iemūžinātu daļu
no šā brīža labākajiem fotomākslas piemēriem un kalpotu par nozares
vizītkarti vietējā un starptautiskā mērogā.

UDK 77.04(474.3)

Kopkataloga Id: 000895635
Riga Photomonth 2018 : Riga Photomonth catalogue = Rīgas Fotomēnesis 2018 : Rīgas Fotomēneša katalogs / redaktors Arnis Balčus ; teksti: Arnis Balčus, Alnis Stakle, Jana Kukaine,
Elīna Sproģe, Kristīne Kri, Rihards Bražinskis ;
dizains: Miķelis Mūrnieks ; tulkotājas: Laine Kristberga,
Liāna Ivete Benķe, Evita Goze ; kuratori: Arnis Balčus, Alnis
Stakle, Elīna Sproģe, Jana Kukaine, Rasa Jansone, Evita
Goze, Anete Skuja. — [Rīga] : Biedrība „Rīgas fotomēnesis”,
2018. — 93 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — „Rīgas Fotomēnesis
2018” no 7. maijam līdz 7. jūnijam, Rīga, Latvija. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un
angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-492-4 (brošēts).
UDK 77.04(083.824)
77.04(474.3)(083.824)
78

A n o t ā c i j a : Apjomīgais un bagātīgi ilustrētais pētījums apskata
dažādas tēmas režisora Rolanda Kalniņa filmogrāfijā un dzīvē. Grāmatas tekstus radījis astoņu autoru kolektīvs, un katrs no viņiem savā nodaļā izpētījis atsevišķu rakursu R. Kalniņa radošajā mūžā. Kinozinātņu
doktore Dita Rietuma attīsta nupat Kannu kinofestivālā uzskatāmi pierādīto tēzi, ka R. Kalniņa filmas lieliski iederas pasaules kinovēstures
kontekstā, kur tās perfekti atbilst sava laika „jaunajiem viļņiem” — autorkino uzplaukumam un modernisma tendencēm. Grāmata papildināta ar iepriekš neapzinātiem, bet ļoti nozīmīgiem materiāliem no vairākiem arhīviem — gan fotoliecības par filmas „Piejūras klimats” (1974)
iznīcināto kinomateriālu, gan fotogrāfijas no aktiermēģinājumiem tā
arī neuzņemtai filmai.

UDK 791.633-051(474.3)

Kopkataloga Id: 000894838
Tekila : teātra un kino lasījumi / zinātniskās
redaktores un sastādītājas: Mg.art. Zane Kreicberga un Bc.art. Dārta Ceriņa ; literārā redaktore Mg.art. Ingmāra Balode ; Uģa Albiņa vāka
dizains ; priekšvārds: Dāvis Sīmanis. — Rīga :
Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības
centrs, [2018].
2018. — 184 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — „ISSN 25928511”—Titullapas otrā pusē. — Autori: Lāsma Bērtule,
Dārta Ceriņa, Gvido Grūbe, Inga Pērkone, Zane Timoņina,
Laima Graždanoviča, Ildze Felsberga, Zane Kreicberga,
Madara Sokolova, Katrīna Daugule, Anna Zvaigzne, Laura Lapiņa, Ivo Briedis. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un
zemsvītras piezīmēs.

Mūzika

Kopkataloga Id: 000896892
Solozemnieks, Jānis. Aiz ekvatora : attālināts
pārstāsts par RTU vīru kora „Gaudeamus” piedalīšanos 49. Austrālijas latviešu kultūras dienās / Jānis Solozemnieks. — Rīga : [Jānis Solozemnieks], 2018. — 149 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Izmantoti: Pauļa Bērtuļa, Viktora Tetjuševa, Ojāra
Grestes, Tāļa Ķelles un autora foto materiāli.
UDK 78:061(474.362.2)
78.071.2(474.3)
Kopkataloga Id: 000897013
Solozemnieks, Jānis. Ieceres un patiesība :
(„Gaudeamus” 2017) / Jānis Solozemnieks. —
Rīga : [Jānis Solozemnieks], 2017. — 192 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a : Izdevums „Tekila” sadalīts tematiskos blokos, kas lasītāju ieved autoru refleksiju telpiskā projekcijā — metaforiskā namā,
kurā var sastapt dažādus ornamentus, kurus tur pēc savām interesēm
un pārliecības izvietojuši šī nama autori. Izdevumā apkopoti Teātra
mākslas maģistrantūras Laikmetīgās dramaturģijas tekstu specializācijas 2017. gada absolventu darbi. Ceļojums šajā intelektuālajā namā
tikai apliecina, ka visi autori savā dziļi pētnieciskajā darbā nebaidās
no mākslinieciskās uztveres provocēšanas un ka viņu atšķirīgums un
radošums izmainīs arī mūs.

UDK 78:061(474.362.2)
78.071.2(474.3)
791

Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 000894400
Rolanda Kalniņa telpa : deviņas šķautnes
viena izcila kinorežisora radošajā darbībā /
sastādītāja, literārā redaktore un ievada autore Kristīne Matīsa ; sastādītāja un ilustratīvā materiāla redaktore Agnese Zeltiņa ; galvenā redaktore Laima Slava ; tekstu autori: Daira Āboliņa,
Zane Balčus, Jūlija Dibovska [un vēl 5 autori] ; tulkotāji: Jūle
Mare Rozīte, Viktors Freibergs (angļu valodā), Ingmāra BaLatvijas jaunākās grāmatas Nr. 12

UDK 791(082)
792(474.3)(082)
821.174-2(082)
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Sports. Spēles. Fiziskā kultūra
Kopkataloga Id: 000897736
Dravniece, Irēna. Latviešu tautas tradicionālās rotaļas / Irēna Dravniece ; recenzenti:
Dr.paed. Uldis Grāvītis, Dr.paed. Ingrīda Smukā ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. —
2018. gada 16.–30. jūnijs

Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2018. —
77 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 75.-76. lpp. — ISBN
978-9934-520-39-6 (brošēts).

LiePA, 2018. — 760 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 759.760. lpp. — ISBN 978-9934-569-27-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Izdota rakstnieka Olafa Gūtmaņa dzejas vārdnīca,
kuru izveidojusi valodniece Biruta Petre. Līdz šīm Latvijā nebija izdota
neviena latviešu rakstnieka leksikas vārdnīca. Grāmatā vārdnīcām ierastajā šķirkļu veidā apkopoti, skaidroti un ar piemēriem ilustrēti visi
Olafa Gūtmaņa dzejā sastopamie lietvārdi.

A n o t ā c i j a : Izdevumā apkopotas un aprakstītas latviešu tautas
tradicionālās rotaļas, kuras publicētas Latvijā izdotajos rotaļu krājumos 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Apkopotās rotaļas
var pielietot sporta speciālisti — kustību rotaļas, rotaļas ar dziedāšanu
vai vienkārši dejojamas rotaļdejas. Dažām no tām pievienoti mūsdienu
varianti, kas ir radušies uz tradicionālo rotaļu pamata.

UDK 811.174’37(092)

UDK 796.13(474.3)

821

Kopkataloga Id: 000896726
Latvija Phjončhanā = Latvia at the XXIII Olympic Winter Games in Pyeongchang : 2018.09.25.02. / redaktors un sastādītājs: Dainis Caune ; mākslinieks: Rihards Delvers, Mārtiņš
Kreicbergs ; angļu teksta redaktors Valdis Jānis Kursietis ; teksti: Dainis Caune, Jānis Freimanis, Māris
Zembergs, Iļja Poļakovs, Uldis Strautmanis ; foto: Ilmārs
Znotiņš, Romāns Kokšarovs, Dainis Caune, Pēteris Vaivars ;
priekšvārds: Aldons Vrubļevskis. — Rīga : Latvijas Olimpiskā komiteja, 2018. — 233, [7] lpp. : ilustrācijas, portreti ;
30 cm. — Rādītājs „Latvijas sportisti ziemas olimpiskajās
spēlēs (1924-2018)”: 224.-233. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8034-7-5 (iesiets).

821.111

Kopkataloga Id: 000897117
Geimens, Nīls. Skandināvu mitoloģija / Nīls
Geimens ; no angļu valodas tulkojusi Santa
Brauča ; māksliniece Natālija Kugajevska ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. — 271, [1] lpp. ; 21 cm. — Skaidrojošā
vārdnīca: 265.-[272.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Norse
Mythology. — ISBN 978-9934-0-7429-5 (iesiets).
UDK 821.111-34
Kopkataloga Id: 000896810
Hamilla, Kristīne. Vislabākās zāles : romāns /
Kristīne Hamilla ; no angļu valodas tulkojusi
Māra Cielēna ; Raula Liepiņa mākslinieciskais
noformējums. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2018]. —
147, [5] lpp. ; 22 cm. — Ziņas par autori:
[150.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Best Medicine. —
ISBN 978-9934-576-02-7 (brošēts) ; ISBN 9789984869919
(kļūda).
UDK 821.111(417)-93-3

UDK 796.032.2(519.5)
796.071(474.3)

VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

7694-7 (iesiets).

Kopkataloga Id: 000897163
Saprovska, Inta. Simtu jaunu domu… :
aforismi / sakārtojusi Inta Saprovska ;
māksliniece Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. —
48 lpp. ; 16×16 cm. — ISBN 978-9934-0-

Kopkataloga Id: 000895953
Hārdinga, Frānsisa. Melu koks / Frānsisa
Hārdinga ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Anda Brazauska. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2018]. — 397, [1] lpp. ; 21 cm. —
(Pasaules bestsellers). — Ziņas par autori
priekštitullapā. — Oriģinālnosaukums: The Lie Tree. —
ISBN 978-9934-0-6953-6 (iesiets).
UDK 821.111-93-32

A n o t ā c i j a : Jauns Intas Saprovskas sakārtots aforismu krājums
„Simtu jaunu domu…” adresēts ne tikai skolu absolventiem, bet ikvienam lasītājam, kurš labprāt lasa atziņas, kas izteiktas koncentrētā
formā. Krājuma nosaukumu rosinājusi Raiņa dzejas rinda „Simtu jaunu domu dod viens mirklis…”. Grāmatā ir atziņas par laiku, ideāliem,
sapņiem, dzīves jēgu. Turklāt sastādītāja domu graudus galvenokārt
atrod pašas izlasītajās grāmatās, tāpēc tie nav „nobružājušies”, ceļojot
no viena aforismu krājuma uz citu.

UDK 82-84(082)

811.174

Kopkataloga Id: 000897065
Lūiss, K. S. Burvja māsasdēls / K.S. Lūiss ; no
angļu valodas tulkojusi Sarma Ozola. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2018]. — 189 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — (Nārnijas hronikas / K.S. Lūiss ; 1). —
Grāmata sagatavota pēc 2005. gada izdevuma. — Oriģinālnosaukums: The Magician’s Nephew. —
ISBN 978-9934-0-6913-0 (iesiets).
UDK 821.111-93-32

Latviešu valoda
Kopkataloga Id: 000897429
Petre, Biruta. Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi :
lietvārdi / Biruta Petre ; recenzentes: Dr.philol.
Ieva Zuiceva, Mg.philol. Linda Zulmane ; mākslinieks Guntars Petris ; Liepājas Universitāte.
Kurzemes Humanitārais institūts. — Liepāja :
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Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000896821
Dāls, Roalds. Džeimss un milzu persiks /
Roalds Dāls ; ilustrējis Kventins Bleiks ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore
Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. — 154, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. —
(Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — Ziņas par autoru un
mākslinieku: [157.-159.] lpp. — Oriģinālnosaukums: James
and the Giant Peach. — ISBN 978-9934-0-6972-7 (iesiets).
UDK 821.111-93-32

A n o t ā c i j a : Šī jau ir trīspadsmitā Latvijas Olimpiskās komitejas
grāmata par mūsu labāko sportistu startiem Olimpiskajās spēlēs kopš
1992. gada. Grāmata piesaistīs ne tikai ar aizraujošiem stāstiem, bet arī
vēl neredzētām fotogrāfijām, kas katru reizi, atverot grāmatu „Latvija
Phjončhanā”, ļaus atcerēties tās emocijas, ko sagādāja mūsu olimpieši. Izdevums ir papildināts ar visiem Phjončhanas ziemas olimpiādes
rezultātiem, kā arī ar īpašu statistikas sadaļu par Latvijas sportistiem
visās olimpiskajās spēlēs, kurā mūsējo, arī padomju laiku un ārzemju
tautiešu, veikums sagrupēts pa sporta veidiem, radot vieglu pārskatāmību.
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2018. gada 16.–30. jūnijs

821.111(73)

Amerikāņu literatūra

un laimīgi atgriezās mājās”. — Ziņas par autoriem: prettitullapā. — Oriģinālnosaukums: Die neue Geschichte von
Carl Mops, der sich fürchterlich verliebte. — ISBN 9789984-23-676-6 (iesiets).
UDK 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 000896907
Džeimsa, E. L. Tumsas dzīlēs : tumsa piecdesmit nokrāsās Kristjena acīm / E L Džeimsa ; no
angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča ; vāka
dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, [2018]. — 557 lpp. ;
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Darker: Fifty Shades Darker
as Told by Christian. — ISBN 978-9984-35-907-6 (iesiets).
UDK 821.111(73)-993

Kopkataloga Id: 000897677
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts /
Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Gita
Hofmane ; literārā konsultante Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018].
Svinības uz Ugunsklints. — 66, [4] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas par autoru: [70.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokosnuss. Schulfest auf
dem Feuerfelsen. — ISBN 978-9984-23-683-4 (iesiets).
UDK 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 000897298
Grosmans, Levs. Burvja zeme / Levs Grosmans ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ;
redaktore Anete Caune. — Rīga : Prometejs,
[2018]. — 443, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
Oriģinālnosaukums: The Magician’s Land. —
ISBN 978-9934-553-17-2 (iesiets).
UDK 821.111(73)-93-3
821.111(73)-312.9

821.113.5

Kopkataloga Id: 000898000
Ēgners, Turbjērns. Kad laupītāji ieradās Kardamona pilsētā / Turbjērns Ēgners ; autora
ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Arta
Veidmane-Strēle ; atdzejojusi Anita Liepiņa. —
Rīga : Valters un Rapa, [2018]. — 138, [1] lpp. :
ilustrācijas, notis ; 26 cm. — Grāmatas beigās arī dziesmu
notis. — Oriģinālnosaukums: Folk og røvere i Kardemomme by. — ISBN 978-9934-570-02-5 (iesiets).
UDK 821.113.5-93-32

Kopkataloga Id: 000896896
Svonsons, Pīters. Visi skaistie meli : romāns /
Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : Kontinents,
[2018]. — 395 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: All the Beautiful Lies. — ISBN 978-9984-35-908-3
(iesiets).
UDK 821.111(73)-312.4

821.113.6

Kopkataloga Id: 000897419
Vaita, Kārena. Laika upes krastos : romāns /
Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Kontinents,
[2018]. — 477, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Time Between. — ISBN 978-9984-35-909-0 (iesiets).
UDK 821.111(73)-31
821.112.2

Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000897645
Bakmans, Frēdriks. Te bija Brita Marija : romāns / Frēdriks Bakmans ; no angļu valodas
tulkojusi Renāte Punka ; literārā konsultante
Inga Karlsberga ; mākslinieks Tomass Folks. —
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 301,
[1] lpp. ; 22 cm. — Tulkots no: Backman, Fredrik. Britt-Marie Was Here. — Oriģinālnosaukums: Britt-Marie var
här. — ISBN 978-9984-23-679-7 (iesiets).
UDK 821.113.6-31

Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000895414
Tamms, Henriks. Nindzja Timijs un zudušo
dziesmu kambaris / Henriks Tamms [teksts un
ilustrācijas] ; no zviedru valodas tulkojusi Ruta
Lediņa ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 155, [4] lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — (Nindzja Timijs / Henriks Tamms ; 4). — Oriģinālnosaukums: Ninja Timmy och de förlorade sångernas
kammare. — ISBN 978-9934-0-7464-6 (iesiets).
UDK 821.113.6-93-32

Kopkataloga Id: 000895963
Noihausa, Nele. Dzīvie un mirušie : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 492,
[1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu
klubs). — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: Die Lebenden und die Toten. — ISBN 978-9934-06987-1 (iesiets).
UDK 821.112.2-312.4

Kopkataloga Id: 000897701
Nonna, Fabiola. Jauns stāsts par mopsi
Karlu, kas neprātīgi iemīlējās un atrada
draudzeni / Fabiola Nonna, Lūkass Veidenbahs, teksts ; Joelle Tourloniasa, ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
[2018]. — 28 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22×27 cm. —
Turpinājums grāmatai „Stāsts par mopsi Karlu, kas pazuda
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 12

Norvēģu literatūra

821.131.1

Itāliešu literatūra
Kopkataloga Id: 000897946
Anjello Hornbija, Simoneta. Mandeļu vācēja :
romāns / Simoneta Anjello Hornbija ; no itāļu
valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; Ilzes Isakas
vāka dizains ; tulkotājas redakcijā. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2018]. — 317, [1] lpp. ; 23 cm. —
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Oriģinālnosaukums: La Mennulara. — ISBN 978-9934-07293-2 (iesiets).
UDK 821.131.1-31

Kopkataloga Id: 000895318
Kliot, Lev. Fate and Will / Lev Kliot ; English
translation: Peter Keay ; editor Mark Berelekhis ; cover illustration: Rolands Krutovs ; cover
design: Yanis Kanninsh. — [Rīga] : Premium
Media, 2018. — 339 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. —
Ziņas par autoru: Uz 4. vāka atloka. — Oriģinālnosaukums:
Судьба и воля. — ISBN 978-9934-19-502-0 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000897518
Konjeti, Paolo. Astoņi kalni : romāns / Paolo
Konjeti ; no itāļu valodas tulkojis Dens Dimiņš ;
redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018]. — 237, [2] lpp. ; 21 cm. — Ziņas par
autoru: uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: Le
otto montagne. — ISBN 978-9934-0-7623-7 (iesiets).
UDK 821.131.1-31

A n o t ā c i j a : Satriecoši interesants, uz patiesiem notikumiem
balstīts vēstījums par dzimušu rīdzinieku Borisu Zaļesski, puisi, kuram
liktenis vienā mirklī atņēma visu — ģimeni, mājas, dzimteni, lai vēlāk
bagātīgi atalgotu, dāvājot to visu atkal no jauna citā pasaules malā.

Kopkataloga Id: 000897186
Stiltons, Džeronīmo. SOS! Pele orbītā! /
Džeronīmo Stiltons ; [ilustrācijas]: Francesco
Barbieri and Christian Aliprandi ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna
Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. —
114, [5] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — (Stāsti, gardi kā siers ;
18). — Oriģinālnosaukums: S.O.S. c’è un topo nello spazio! — ISBN 978-9934-0-7349-6 (brošēts).
UDK 821.131.1-93-32
821.133.1

UDK 821.161.1-31(474.3)

Kopkataloga Id: 000897649
Šklovskis, Viktors. Sentimentāls ceļojums :
atmiņas 1917-1922 : Pēterburga — Galīcija —
Persija — Saratova — Kijeva — Pēterburga —
Dņepra — Pēterburga — Berlīne / Viktors
Šklovskis ; no krievu valodas tulkojis Edvīns
Raups ; Dr.hist. Jura Ciganova priekšvārds ; literārā konsultante Olita Rause. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. —
367, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ;
22 cm. — Oriģinālnosaukums: Сентиментальное путешествие. — ISBN 978-9984-23-668-1 (iesiets).
UDK 821.161.1-94

Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000896460
Penaks, Daniels. Kā romāns : eseja / Daniels
Penaks ; no franču valodas tulkojusi Kristīne
Lauriņa ; mākslinieks Aldis Aleks. — Otrais izdevums. — [Rīga] : Omnia mea, [2018]. — 151,
[4] lpp. ; 22 cm. — Grāmatas vāka noformējumā
izmantota Dž. Arčimboldo glezna „Grāmatnieks”. — Oriģinālnosaukums: Comme un roman. — ISBN 978-9934-83438-7 (brošēts).
UDK 821.133.1-4
821.134.2(72)

Kopkataloga Id: 000897606
Колесникова, Лариса. Путешествия с ожиданием добра и чуда / Лариса Колесникова ;
иллюстрации художницы Полины Побержской ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. —
Рига : Sol Vita, [2018]. — 69, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9984-894-83-6 (brošēts).
UDK 821.161.1-3(474.3)

Meksikāņu literatūra

821.174

Kopkataloga Id: 000895982
Dilvars, Anands. Vergs : stāsts par iekšējām
pārvērtībām, mīlestību, piedošanu un gara brīvību / Anands Dilvars ; redaktors Guntis Kalns ;
tulkojums: Meldra Āboliņa ; priekšvārds: Dr.
Hektors Salama Peņoss. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. — 112 lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. —
Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Tulkots
no: Dilvar, Anand. The Slave. — Oriģinālnosaukums: El esclavo. — ISBN 978-9934-0-7371-7 (iesiets).
UDK 821.134.2(72)-3
821.134.2(72)-994
821.134.2(82)

Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000896047
Akmentiņš, Andris. Skolotāji : romāns / Andris Akmentiņš ; redaktore Gundega Blumberga ; vēstures konsultants Vents Zvaigzne ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna ; mākslinieks
Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. —
358, [1] lpp. ; 22 cm. — (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; VIII
[8]). — Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-546-52-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : „Tā dēvētais Hruščova atkusnis jūtami ietekmēja
manu dzimtu. Vectēvs Andrejs Akmentiņš pārkarsēja galvu siena pļavā
un nomira. Siens bija paredzēts gan sovhozam, gan pašiem, precīzāk
sakot — desmito tiesu no tā, ko dzimta savāca, kopjot grāvmalas, varēja
paturēt savai govij, un bez govs izdzīvot nebūtu iespējams. Mātes brālis
Jānis Akmentiņš izskrēja laukā, pārāk plāni ģērbies, un nosala. Kas vēl
viņus vienoja, izņemot šo sakāvi galvenajā dzīves cīņā pret nebūtību?
Viņi bija lauku skolotāji. Katru varas maiņu pārdzīvojuši vienādi — vispirms slēpjoties, tad atgriežoties skolā. Piecdesmito beigas, sešdesmito
sākums. Manu vecāku jaunība, skaists un trauksmains laiks, bet varbūt
atmiņas — katram par ko citu — kā lietuvēns dzina visus uz priekšu
tā, ka ikviens darbs pārvērtās par cīņu. Dzīves apstākļi izskoloja tādus
raksturus, ka, pat jau astotajā gadu desmitā nonākuši, dzimtas ļaudis,
iebraucot lauku mājās, izkāpj no automašīnas jau ar iedarbinātu zāģi
rokā — ir tam vairs kāda jēga vai nav. Manā grāmatā visi varoņi ir pozitīvi un saistās zelta pavedieniem vai paukojas ar dzeloņiem, kad pavedieni pārtrūkst, bet dzīve ir kā mirdzošu stāstu un vēstuļu virkne, kuru
no viena gala grauž atmiņas kaza”, Andris Akmentiņš.

Argentīniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000895945
Rivera, Klaudio A. Panākumu virsotnē : uz patiesiem notikumiem balstīta mūsdienu epifānija / Klaudio A. Rivera ; tulkojums: Marta Kaulakāne ; Vitas Lēnertes dizains. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018]. — 63 lpp. ; 23 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Teksts latviešu valodā, tulkots no spāņu
valodas. — Oriģinālnosaukums: El esplendor de la gloria. — ISBN 978-9934-0-7717-3 (iesiets).
UDK 821.134.2(82)-3
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 12

Krievu literatūra
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Kopkataloga Id: 000897578
Gruntmane, Madara. Dzērājmeitiņa / Madara
Gruntmane ; redaktors Guntars Godiņš ; dizains: Armands Zelčs. — Rīga : Neputns,
[2018]. — 138, [5] lpp. ; 21 cm. — ISBN 9789934-565-49-6 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000895984
Latvijai 100 : Jelgavas izglītības pārvaldes un
Jelgavas Latviešu biedrības 2017. gadā organizētā skolēnu dzejas konkursa labāko dzejoļu
krājums / māksliniece Ilze Emse-Grīnberga. —
Jelgava : Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
„Jelgavas izglītības pārvalde”, [2018]. — 128 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ilustrācijām izmantoti Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbi. — ISBN 978-9934-8539-3-7 (brošēts).
UDK 821.174-9(082)
7.07-053.2(474.334.2)

A n o t ā c i j a : Madaras Gruntmanes otrais dzejoļu krājums „Dzērājmeitiņa” uztverams kā dialogs starp iedomāto un reālo „es”, zemapziņas instinktīvo apjausmu un realitātes tiešamību. Griba būt brīvai no
kanoniskas, dogmatiskas domāšanas ietekmes, tradicionāliem pieņēmumiem, normām uztverē un spriedumos rada provocējošu, reizēm
naivu un aizstāvību pieprasošu dzeju.

UDK 821.174-1

Kopkataloga Id: 000897444
Markopa, Irma. Mākoņu kuģi / Irma Markopa ;
redaktore Laima Vincjūne ; mākslinieks Uldis
Baltutis. — Liepāja : LiePA, 2018. — 79 lpp. ;
21 cm. — ISBN 978-9934-569-35-7 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000895950
Kļavis, Aivars. Bēgšana no čūsku valstības : romāns jauniešiem / Aivars Kļavis ; Emīla Mozgas ilustrācijas ; vāka mākslinieks Toms Lūsis ;
Ievas Čīkas autora foto ; redaktore Gundega
Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 303,
[1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 20 cm. — (Ceļš uz nezināmo zemi (triloģija) / Aivars Kļavis ; 2. grāmata). —
ISBN 978-9934-0-7591-9 (brošēts).

UDK 821.174-1
821.174-3

Kopkataloga Id: 000895298
Māmiņ, es Tevi mīlu! : dzejoļu krājums / literārā redaktore Iveta Reinsone ; Dagnija Silauniece, māksliniece. — [Rīga] : Iedvesmas grāmata,
[2018]. — 99 lpp. ; 19 cm. — ISBN 978-9934550-21-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Ko nākamajām paaudzēm vēsta melnais akmens, pagaidām nav zināms. Toties arheologi, šķiet, atklājuši kādu citu Uguns
kraujas noslēpumu. Dāvis un Nauris strādā izrakumos, lai atrastu tam
pierādījumu. Ja izdosies, beidzot kļūs skaidrs, kāpēc šo vietu sauc par
Uguns krauju. Bet koru cilts pēc Vardota nāves necik tālu nav tikusi. Tā
iestrēgusi purvos šaipus Boreshenas upei. Izskatās, uz mūžīgiem laikiem. Vai jaunajam virsaitim Ardim kopā ar savu draugu, kuram nav
ne vārda, ne vecāku un kuru ļaudis iesaukuši par Čūsku Dīdītāju, izdosies atrast sabiedrotos? Vai viņi spēs uzvarēt cilts vecākā savtīgumu
un varaskāri? Vai tiks galā ar Ezerpilī valdošo apātiju un bailēm? Lai to
panāktu, būs jāizcīna ne viena vien cīņa. Līdz beidzot, bēgot no čūsku
valstības, koru likteni izšķirs viņu bijušie līdzgaitnieki skalvji. Ejot pretī
rietošai saulei, tie tikuši tālāk par koriem. Viss atkarīgs no tā, vai viņi
bijušos ciltsbrāļus tagad laidīs cauri savai zemei vai arī ceļu nāksies izcirst ar cirvjiem? Kopā ar jaunajiem, dedzīgajiem grāmatas varoņiem
mēs kļūstam par lieciniekiem vienam no cilvēces vēsturē lielākajiem
piedzīvojumiem — kā sentautas no stepēm atnāca dzīvot pie Baltijas
jūras.

A n o t ā c i j a : Gaidot Māmiņu dienu, izdevniecība „Iedvesmas
grāmata” rīkoja dzejoļu konkursu „Māmiņ, es Tevi mīlu!”. Konkursa rezultātā tika izdota dzejoļu grāmata, kurā iekļauti skolēnu dzejoļi par
mīļajām māmiņām.

UDK 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000895622
Olūts : literaturas almanahs / redaktores: Valentīna Unda, Bernadeta Everse (mūzika) ;
Stella Elksne, vāku dizains. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2018.
16 (23). — 327, [1] lpp. : notis ; 20 cm. — Autori: Jōņs Blaževičs, Sergejs Žukovs, Jūlijs Trōps, Rasma
Zariņa, Voldemārs Voguls, Ivo Gilučs, Ingrida Tārauda,
Ilze Keiša, Ernests Vilcāns, Marta Binduka, Fredis Bergmanis, Biruta Čaunāne, Irēna Krastiņa, Evelīna Visocka,
Margarita Krole, Iveta Dimzule, Leontīne Apšeniece,
Pīters Meikstums, Kristīne Jokste, Magdalena Vjatere,
Rūdolfs Linužs, Irma Dvorecka, Maruta Avramčenko,
Leonards Rakickis, Mārīte Bikovska, Genovefa Ragauša, Janina Babre, Pōvuls Prīkuļs, Norberts Neikšānīts,
Ontons Matvejāns, Imants Zeltiņš, Stepons Seiļs, Jōņs
Broks, Kārlis Zariņš. — „ISSN 1407-2076”—Uz 1. vāka. —
Grāmatas vāku noformējumā izmantotas Jura Gaigala
gleznas — uz 1. vāka: „Rudens veltes”, 2002., uz 4. vāka:
„Krasta iela Rēzeknē”, 1966. — „Veļteits Latvijas symtgadei”—Titullapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29306-6 (brošēts).
UDK 821.174’282(082)
821.174’282(092)

UDK 821.174-93-3

Kopkataloga Id: 000897033
Kokle-Līviņa, Vēsma. Alūksne mana, Latvija mana / Vēsma Kokle-Līviņa, dzejas autore ; Viesturs Reķis, fotogrāfiju autors ;
sastādīja Ilona Vītola. — [Gulbene] : Vītola
izdevniecība, [2018]. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 15×22 cm. —
Īsas ziņas par autoriem: uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-55414-8 (brošēts).
UDK 821.174-1
77.04(474.367)(084.12)
Kopkataloga Id: 000897438
Kreics, Antons. Kas valda pasaulē? / Antons
Kreics ; redaktore, ievada autore Laima Vincjūne ; mākslinieks Imants Liepiņš. — [Liepāja] :
[Liepājas Universitāte], [2018]. — 70 lpp. ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 69. lpp. — ISBN 9789934-569-38-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Šī ir Antona Kreica divdesmit sestā grāmata, kurā
autors dalās savās pārdomās par to, kas aktuāls mūsdienu pasaules sabiedriski politiskajā dzīvē pašlaik, kas sekmējis vai, gluži pretēji, bremzējis vēstures attīstības gaitu. Ar sāpēm sirdī autors runā par tiem upuriem, ko cilvēce nesusi, nereti aplamu ideju vadīta, pakļaujoties pūļa
instinktiem, cenošoties sekot mānīgām ilūzijām, kurām nekad nebūs
lemts piepildīties.

UDK 821.174-92
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Kopkataloga Id: 000895980
Pohodņeva, Maija. Prāgas pastkartes : romāns / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis
Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 381,
[1] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes trilleris). — „Prā2018. gada 16.–30. jūnijs

Kopkataloga Id: 000896824
Tora, Inese. uzziedi, baltā / Inese Tora ; māksliniece: Inita Jurgenberga. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2018]. — 207 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — ISBN 978-9934-554-13-1 (iesiets).
UDK 821.174-1

gas pastkartes” ir romāna „Naida simetrija” turpinājums. — ISBN 978-9934-0-7463-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Anna un Andris ir profesionāli algotņi, marionetes
bez izvēles savu „darba devēju” rokās. Turklāt abiem jāizliekas par ikdienišķiem cilvēkiem. Dīvainajam pārim tiek dots uzdevums pieskatīt
žurnālistus, kuri neapdomīgi iesaistījušies bīstamā avantūrā. Ātri vien
top skaidrs, ka nekas labs nav gaidāms. Turklāt viņiem jāatrisina vairākas sarežģītas mīklas vienlaikus… Taču vissvarīgāk ir uzzināt, vai
pirms gadu desmitiem sagruvušas lielvaras mantojums var apdraudēt
mūsdienu pasauli. Tie, kuri cer uz pasakainas peļņas gūšanu, ir gatavi
uz visu. Šķērslis viņiem nav nekas, pat cilvēku dzīvība. Ja spēkā ir jautājums, kurš no tiem, kas meklē, paliks dzīvs, varbūt labāk neatrast neko?

Kopkataloga Id: 000896865
Upenieks, Andris. Atspulgi virmo : proza un
dzeja / Andris Upenieks ; autora fotogrāfijas ;
Raula Liepiņa mākslinieciskais noformējums. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2017]. — 207,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 9789984-869-94-0 (iesiets).

UDK 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000895971
Stāraste, Margarita. Zelta pasakas / māksliniece Margarita Stāraste ; Ilzes Isakas vāka
dizains ; Ingunas Kļavas Švankas dizains. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. — 502, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-03321‑6 (iesiets) (2017).

A n o t ā c i j a : Andris Upenieks vienā krājumā apvienojis prozu un
dzeju, un abās sastopams gan asi kritisks vērtējums, gan maigi lirisks
apdziedājums. Grāmatas pirmo daļu veido esejas, otro — dzejoļi. Esejās
(un arī daļā dzejoļu) kā uz delnas atklāta Latvijas īstenība: visādos līmeņos tiek izšķērdēti nodokļu maksātāju līdzekļi, ierēdņi arvien vairāk
apgrūtina skolotāju darbu, Latvijas simtgades svinības draud izvērsties
tukši pompozas… Autors nav tikai notikumu un problēmu pierakstītājs, aprakstītājs; viņš dedzīgi apliecina, noraida, pieprasa. Tas, par ko
uzzinām no televīzijas, radio, citiem medijiem, šajā grāmatā ir ieguvis
viena cilvēka pārdzīvojuma spēku. Kas ir Andris Upenieks? Viņš bija,
ir un paliek skolotājs, skolas direktors, audzinātājs, žurnālists, cīnītājs,
Atmodas laika cilvēku kopāsaucējs, mūziķis, dziesminieks, dzejnieks,
kultūras norišu dalībnieks un veidotājs… Vienā vārdā — Tautskolotājs,
godam nopelnījis šo latviešiem tik būtisko titulu, Ogres novada Ķeipenes pagastā audzinādams bērnus un augdams pats. No sirds. Kāda daļa
izdzīvotā, pārdzīvotā apkopota šajā grāmatā. Tieši un droši Andris Upenieks uzrunā tuvus un tālus ļaudis, arī Latvijas Valsts prezidentu. Šajā
prozā un dzejā ir daudz jautājuma un izsaukuma teikumu — autors ir
meklējošs, prasīgs un rosinošs. Viņš skaļi vēlas to, ko klusībā grib daudzi: lai Latvija ir mūsu Dievzemīte ar taisnīgu, godīgu valsti un labiem
cilvēkiem. Grāmatu bagātina autora krāsainās fotogrāfijas.

A n o t ā c i j a : Šajā krāšņajā izlasē apkopotas populārākās Margaritas Stārastes grāmatas. Jau atkal pie bērniem nāk ziņkārīgais Kraukšķītis, ņiprais Zīļuks, zinātkārā Tince, draudzīgais lācītis Rūcītis, čaklie Dižmeža iemītnieki un daudzi citi jau vairākām lasītāju paaudzēm
pazīstamie pasaku varoņi. Grāmatā iekļauti arī citu autoru dzejoļi un
pasakas, kā arī latviešu tautasdziesmas ar mākslinieces ilustrācijām.
Brīnišķīgie zīmējumi palīdz bērniem atklāt pasauli, dabas daudzveidību un burvību.

UDK 821.174-93-1(082)
821.174-93-32(082)

Kopkataloga Id: 000896868
Stradiņa, Margarita. Mirkļu puteņos : no dienasgrāmatām, no daudzajām senajām un ne
tik senajām piezīmju burtnīcām, atmiņām laikā un vietā, bez pielikumiem un pušķojumiem,
tā kā bija, un tā, kā ir / Margarita Stradiņa. —
[Rugāji] : [Margarita Stradiņa], 2018. — 164 lpp. : faksimils,
ilustrācijas, portreti ; 25 cm.

UDK 821.174-3
821.174-1

Kopkataloga Id: 000895967
Veinberga, Jana. Svešais draugs : romantiskais
detektīvromāns / Jana Veinberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega
Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 254 lpp. ;
21 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — ISBN
978-9934-0-7405-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Skolotājas, dzejnieces un prozaiķes Margaritas Stradiņas grāmata „Mirkļu puteņos” veidota no dienasgrāmatām, no daudzajām senajām un ne tik senajām piezīmju burtnīcām, atmiņām laikā
un vietā, bez pielikumiem un pušķojumiem, tā, kā bija, un tā, kā ir. Grāmata ir gan nozīmīgs novadpētniecisks dokuments, gan atmiņu stāsts,
kas vēlreiz atgādina par savas valsts esamības nozīmi.

A n o t ā c i j a : Gaišā dienas laikā uz ielas nogalināta jauna studente.
Vai meitene ir nejauši izvēlēts maniaka upuris? Iespējams, kāds tomēr
apzināti vēlējis viņai nāvi, jo Ilonas pagātnē var atrast ne vienu vien
noslēpumu. To noskaidrot cenšas ne tikai policija, bet arī izskatīgais
privātdetektīvs Stass. Pasniedzējai Laumai Graudiņai sākumā šķiet, ka
ievilkta negodīgā detektīvu spēlē. Tomēr Ilona bija ne tikai viņas studente, bet arī tuvas kolēģes meita. Drīz slepkavas meklējumi arī Laumai
kļuvuši par apsēstību. Varbūt pie vainas ir aizraušanās ar kriminālseriāliem, bet varbūt — pretrunīgās emocijas, kuras raisa kopā ar Stasu
pavadītais laiks. Janas Veinbergas romāns „Svešais draugs” ir jau otrais
rakstnieces darbs, kuram viņa piešķīrusi žanra apzīmējumu — romantisks detektīvs.

UDK 821.174-94

Kopkataloga Id: 000897120
Svīre, Māra. Nopietni pa jokam : notikumi,
vērojumi, kopābūšana / Māra Svīre ; redaktore Gundega Sēja ; māksliniece, vāka dizains: Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. — 156, [3] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. —
Aivara Bites, Gunāra Janaiša, Ginta Māldera, Valda Semjonova, Vladimira Kaijaka, Māras Svīres foto. — Grāmatā arī
Vladimira Kaijaka dzejolis rokraksta kopijā. — ISBN 9789934-0-7271-0 (iesiets).

UDK 821.174-312.4

A n o t ā c i j a : „”Mēs Staburagā” — arī tāds varēja būt šīs grāmatas
nosaukums,” tā Māra Svīre raksturo savu jaunāko prozas grāmatu, kurā
nopietni nenopietnā stilā atklāti 22 amizanti notikumi rakstnieku Māras Svīres un Vladimira Kaijaka vasaras mājā, kurā viņi kopā pavadījuši
gandrīz 40 gadus.

821.19

Kopkataloga Id: 000897647
Abgarjana, Narinē. No debesīm nokrita trīs
āboli : romāns / Narinē Abgarjana ; no krievu
valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; literārā redaktore Raita Saleniece ; māksliniece
Gita Treice. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
[2018]. — 204, [3] lpp. ; 22 cm. — Ziņas par autori: uz 4.

UDK 821.174-94
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vāka. — Oriģinālnosaukums: С неба упали три яблока. —
ISBN 978-9984-23-675-9 (iesiets).
UDK 821.19-31=161.1
821.511.111

kums: Paw Patrol. Skye’s Got to Fly. — ISBN 978-9934-16490-3 (brošēts).
UDK 82-93-32

Somu literatūra

9

Kopkataloga Id: 000897467
Nopola, Sinika. Salmenīte, Čībiņa un Plikpauris Pēcis / Sinika Nopola, Tīna Nopola ; māksliniece Salla Savolainena ; no somu valodas
tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Māra
Kalve. — Rīga : Pētergailis, [2018]. — 40 lpp. :
ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Heinähattu,
Vilttitossu ja Kalju-Koponen. — ISBN 978-9984-33-468-4
(iesiets).
UDK 821.511.111-93-32

902

A n o t ā c i j a : LU Latvijas vēstures institūtā apkopotais zinātnisku
rakstu krājums „Arheoloģija un Etnogrāfija” ir vienīgais akadēmiskais
izdevums, kas iznāk 60 gadus un kurā tiek publicēti Latvijas arheoloģijas, bioarheoloģijas un etnogrāfijas jautājumiem un senākās vēstures
problēmām veltīti pētījumi. 30. laidienā ietvertie zinātniskie raksti paplašina un padziļina zināšanas par procesiem Latvijas un Baltijas reģiona vēsturē un kultūrvēsturē, iepazīstina ar arheoloģisko mantojumu
un tradicionālās kultūras vērtībām. Krājumā ir iekļauti 15 zinātnieku
10 zinātniski oriģinālraksti, kas veltīti Latvijas arheoloģijas vēsturei
un arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas aizsākumiem, jaunākajiem
arheoloģiskajiem atklājumiem, etnogrāfijai un etnogrāfisko materiālu
vākšanas metodikai.

Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 000894846
Tungala, Lēlo. Biedrs bērns un lielie cilvēki :
vēl viens stāsts par laimīgu bērnību / Lēlo
Tungala ; no igauņu valodas tulkojis Guntars
Godiņš ; redaktore Inese Zandere ; vāka ilustrācija: Reinis Pētersons ; dizains: Ivs Zenne ;
foto: Ieva Lūka. — [Rīga] : liels un mazs, [2018]. — 231,
[7] lpp. : portreti ; 22 cm. — (Biedrs bērns / Lēlo Tungala ;
1. grāmata). — Ziņas par autori un tulkotāju: [234.239.] lpp. — „Biedrs bērns un lielie cilvēki” ir pirmā no Lēlo
Tungalas triloģijas „Biedrs bērns” grāmatām. — Oriģinālnosaukums: Seltsimees laps ja suured inimesed. — ISBN
978-9934-574-15-3 (iesiets).
UDK 821.511.113-312.6
82-93

UDK 902(474.3)(082)

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana.
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 000896708
Pērse, Laine. Neparastā Eiropa un kripatiņa
Āfrikas / Laine Pērse, teksts, fotogrāfijas ; redaktores: Uguntiņa, Iveta Lazdāne. — [Skrīveri] : [Laine Pērse], [2018]. — 556, [3] lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 22 cm. — (Ar stopiem
apkārt pasaulei / Laine Pērse ; III [3]). — ISBN 978-99348724-2-6 (iesiets).

Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000897555
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2018].
Kucēni glābj Ziemassvētkus. — 40 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosaukums: Paw Patrol. The Pups Save Christmas. —
ISBN 978-9934-16-491-0 (brošēts).
UDK 82-93-32
Kopkataloga Id: 000897558
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2018].
Skaja traucas debesīs. — 24 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Oriģinālnosau-
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Kopkataloga Id: 000896928
Arheoloģija un etnogrāfija / zinātniskie redaktori: Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist.
Antonija Vilcāne ; redakcijas kolēģija: Dr. Valdis
Bērziņš, Dr.hist. Guntis Gerhards, Dr.hist. Aija
Jansone, Dr.hist. Vitolds Muižnieks, Dr.hist. Gunita Zariņa, Dr.hist. Guntis Zemītis ; sastādītāja, priekšvārds: Antonija Vilcāne ; angļu valodā tulkojis Valdis Bērziņš ; redaktore Ināra Stašulāne ; mākslinieks Aldis Aleks ;
LU Latvijas vēstures institūts. — Rīga : Zinātne, 2018. —
207 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. — (Arheoloģija un etnogrāfija, ISSN 0320-9415 ; XXX [30]). — Izdevumam pievienots arī „Arheoloģija un Etnogrāfija”
21.-30. laidienā publicēto rakstu rādītājs: 200.-204. lpp. —
Īsas ziņas par autoriem: 205. lpp. — Bibliogrāfija rakstu
beigās. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds un rakstu
kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-51-9 (iesiets).

Kopkataloga Id: 000897176
Sortlanns, Bjērns. Kepler62 / Bjērns Sortlanns, Timo Parvela ; ilustrējis Pasi Pitkenens ;
no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018].
Otrā grāmata, Pirms starta. — 157, [1] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Kepler62. Lähtölaskenta. — ISBN 978-9934-0-7178-2 (iesiets).
UDK 821.511.111-93-32

821.511.113

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

A n o t ā c i j a : Divu latviešu solis pasaulē — sešdesmit četru valstu
dziļumā, piecu kontinentu platumā, septiņpadsmit mēnešu garumā.
Galvenais pārvietošanās veids ir autostopi un mugursomā guļ uzticamā telts. Trešā sērijas „Ar stopiem apkārt pasaulei” grāmata atspoguļo
Laines un Artura ceļojumu Eiropā un Āfrikā, kur viņus sagaida ekspresīvais itālis, lai pavadītu uz tirkīzzilām Maltas krastmalām, pāri Šveices
maģiskajiem kalniem un saules pielietām Moldovas vīna ielejām līdz
viesmīlīgā gruzīna mājas durvīm. No dedzīgā marokāņa krāmu bodītes
un neizzinātākajiem Balkāniem līdz pašas Konstantinopoles lidostas
vārtiem.

UDK 913(4)
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Kopkataloga Id: 000897016
Zaķis, Juris. Pie Gaujas iztekām / Juris Zaķis. — [Gulbene] : Vītola izdevniecība,
[2018]. — 71 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. —
Bibliogrāfija: 67.-69. lpp. — ISBN 978-9934554-12-4 (iesiets).

cogs Pēteris ap 1790. gadu pasūtīja Karaliskajā porcelāna
manufaktūrā Berlīnē. — ISBN 978-9934-8315-8-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmata tapusi kā vēlīns veltījums Kurzemes hercogienei Dorotejai viņas 250. jubilejā, ko 2011. gadā Rundāles pils muzejā
iezīmēja neliela izstāde ar nosaukumu „Dievinātā Doroteja”. Šī grāmata
nav akadēmisks pētījums ar sīkām vēsturiskā fona detaļām, atšķirīgu
viedokļu izklāstiem, literatūras uzskaitījumu un pedantiskām atsaucēm uz avotiem. Tā drīzāk iecerēta kā ģimenes fotoalbums, kurā attēli
kopā ar parakstiem sakārtojas hronoloģiskā dzīvesstāstā, ļaujot vaļu
arī līdzpārdzīvojumam un fantāzijai.

A n o t ā c i j a : Rakstnieks Juris Zaķis šajā grāmatā ar lielu mīlestību raksta par mūsu Vidzemes skaistules Gaujas izteku. Kur sākas upe?
Viņš meklē atbildi uz šo jautājumu.

UDK 91(474.3)

94

UDK 94(474.32/.34)(092)
728.82/.83(474.32/.34)(084)

Vispārīgā vēsture
94(474.3)

Kopkataloga Id: 000895602
Caune, Andris. Rīga laikmetu griežos 19011918 : pilsētas ielas, celtnes un iedzīvotāji 20.
gadsimta sākuma atklātnēs / Andris Caune ;
redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Ināra Jēgere. — Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. — 287 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ;
23 cm. — Uz 1. vāka: Anša Cīruļa zīmēta pastkarte „Rīga
dimd, Rīga dimd”, 1918. gada novembrī. — „Veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai”—Priekštitullapā. — ISBN 978-9984-824-47-5 (iesiets).

Kopkataloga Id: 000895600
Ozola, Agrita. Sibīrijā tapušas vēstules uz
bērza tāss / Agrita Ozola ; vēstuļu transkripcija latviešu un krievu valodā: Anita Neimane
un Zinta Paševiča ; konsultanti pētniecības
jautājumos: Ineta Antone, Tamāra Andersone,
Iluta Bērziņa [un vēl 15 konsultanti] ; tulkojums krievu valodā: Inga Anita Berjoza ; tulkojums angļu valodā: Kārlis
Streips ; tulkojums franču valodā: Dita Podskočija ; redaktore franču valodā Anne-Sophie Lelong ; literārā redaktore
Liene Akmens ; fotogrāfiju autori: Kristīne Ozola, Uldis Sedols, Roberts Vidzidskis, Ingrīda Vistopola ; ievads: Andris
Vilks. — [Tukums] : Tukuma muzejs, 2018. — 265 lpp. (dažas salocītas) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. —
Konsultanti pētniecības jautājumos arī: Gaida Brālīte, Viesturs Brālītis, Gunta Čupāne, Ritvars Jansons, Inese Helviga,
Taiga Kokneviča, Daija Lēmane, Anita Meinarte, Rita Kovala, Ilzīte Ozoliņa, Daina Rutka, Irina Soldatova, Skaidrīte
Vigule, Līvija Zepa, Indra Ziediņa. — Teksts paralēli latviešu, angļu, franču un krievu valodā. — ISBN 978-9934-84637-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Kas bija Rīga 20. gadsimta sākumā, kāda tā izskatījās
laikā, kad tika proklamēta Latvijas valsts 1918. gada 18. novembrī? To
var uzzināt, lasot šo grāmatu, kura stāsta par Rīgas straujo izaugsmi no
19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta pirmajam gadu desmitam. Grāmata sastāv no 10 nodaļām, ietverot iepriekš izdoto Andra Caunes grāmatu — „Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem” (1998), „Rīgas Ziemeļu
priekšpilsēta pirms 100 gadiem” (2007), „Latgales priekšpilsēta pirms
100 gadiem” (2013), „Rīgas Vidzemes priekšpilsēta pirms 100 gadiem”
(2014), „Rīgas klusais centrs pirms 100 gadiem” (2015) — apkopojumu
ar papildinājumiem. Grāmatu veido 128 skatu kartītes.

UDK 94(474.362.2)
908(474.362.2)

Kopkataloga Id: 000895847
Lancmanis, Imants. Dievinātā Doroteja / sastādītājs un teksta autors Imants Lancmanis ;
māksliniece Katrīna Vasiļevska ; redaktore:
Dace Lāže ; foto: Imants Lancmanis, Ints Lūsis,
Ginters Brīninghauzs, Ojārs Spārītis, Velta Leijere, Katrīna Vasiļevska. — Rundāle : Rundāles pils muzejs,
2018. — 397, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ;
27 cm. — Grāmatas noformējumā izmantoti ziedu un tauriņu gleznojumi no „Kurzemes servīzes”, kuru Kurzemes her-
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A n o t ā c i j a : Pašas bērza tāsis bija iespēja skatīt izstādē — „Nevar nerakstīt”, tagad vēstules apkopotas grāmatā. Izdevumā iekļautas
kopumā 45 vēstules no astoņiem muzejiem Latvijā un līdzās ieskenētajiem oriģināliem, tie nedaudz aprakstīti un pievienoti vēstuļu autoru
fotoattēli vai stāsti papildināti ar zīmējumiem no izsūtīto dienasgrāmatām. Vēstules rakstījuši un saviem tuviniekiem un draugiem sūtījuši
represētie Latvijas iedzīvotāji. Apkopotās bērza tāss vēstules rakstītas
laikā no 1941. līdz 1965. gadam dažādās izsūtījuma vietās, daļai ļaužu
vienkārši nav bijis nekā cita, uz kā rakstīt, tas arī bijis veids, kā tuvajiem
aizsūtīt daļu no Sibīrijas dabas.

UDK 94(474.3)”1940/1991”(092)
94(474.3)(092)(044)
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