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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Kopkataloga Id: 000897490
Latvia’s Century : museums for the Latvia’s 
100th anniversary : exhibition catalogue / ed-
itor Ieva Gundare ; photographer Roberts 
Kaniņš ; design: Design studio H2E ; introduc-
tion: Toms Ķikuts. — Riga : National History 

Museum of Latvia, [2018]. — 231 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
plāns, portreti ; 31 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts tulkots no latviešu valodas. — Oriģinālno-
saukums: Latvijas gadsimts. — ISBN 978-9984-747-43-9 
(iesiets).

UDK	 069(474.3)(083.824)
	 94(474.3)(083.824)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000897523
Auto 123 : iepazīsti skaitļus, raksti un krāso! / 
Intas Fiļipovas dizains. — Rīga : Egmont Pub-
lishing, [2018]. — 32 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-16-523-8 
(brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000898138
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris / 
Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējusi Jurgita 
Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018].

Dzimšanas diena. — 14 nenumurētas 
lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — (Zaķēns Ziķe-
ris). — Oriģinālnosaukums: Kiškutis Mikutis. Gimtadie-
nis. — ISBN 978-9934-0-7704-3 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000898146
Dmuchovskiene, Rasa. Zaķēns Ziķeris / 
Rasa Dmuchovskiene ; ilustrējusi Jurgita 
Juškaite-Jakaitiene. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018].

Es palīdzu māmiņai. — 14 nenumurētas 
lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 23 cm. — (Zaķēns Ziķe-

ris). — Oriģinālnosaukums: Kiškutis Mikutis. Padedu 
mamai. — ISBN 978-9934-0-7705-0 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000897531
Hot Wheels. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018].

Ātruma vilinājums : krāsojamais albums. — 
80 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Hot Wheels. Big book of 

Fun. — ISBN 978-9934-16-530-6 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000897779
Jaukie dzīvnieciņi. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — Teksts tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Snoozing Animals. — 
ISBN 978-9934-0-7480-6 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000897781
Mani pūkainīši. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — Teksts tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Snuggling Animals. — 
ISBN 978-9934-0-7481-3 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000897551
Maša un Lācis : zīmē punktu pa punktam / 
idejas un tēlu autors O. Kuzovkovs ; galvenais 
mākslinieks I. Trusovs ; ilustrētāji: M. Šantiko, 
N. Zalomajeva ; tulkojusi Anna Bērziņa ; 
 redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Pub-

lishing, [2018]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — Oriģinālnosaukums: Маша и Медведь. — ISBN 
978-9934-16-520-7 (brošēts).

UDK	 087.5
	 791-57

Kopkataloga Id: 000897780
Mazie pūkainīši. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — Teksts tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Cuddly Animals. — 
ISBN 978-9934-0-7479-0 (iesiets).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897490
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897523
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898138
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898146
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897531
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897779
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897781
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897551
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897780
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Kopkataloga Id: 000897772
Mīlulīši / [ilustrācijas]: Nicolae Saftoiu. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 1 salokāma 
grāmata (16 nenumurētas lpp.) : ilustrāci-
jas ; 10×11 cm. — ISBN 978-9934-0-7544-5 
(iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000897776
Mīļie dzīvnieciņi. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
19 cm. — Teksts tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Hugging Animals. — 
ISBN 978-9934-0-7482-0 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000897955
Mortensena-Floresa, Laura. Mācies cipa-
rus! / Laura Mortensena-Floresa, [uzdevu-
mi] un dizains ; zīmējumi: Alise Landsber-
ga, Juta Tīrona ; Māras Alševskas vāka 
dizains ; redaktore Ilze Cine. — Rīga : Zvaig-

zne ABC, [2018]. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Mana 
pirmā burtnīca). — ISBN 978-9934-0-7525-4 (brošēts).

UDK	 087.5
	 511.1(076.053.2)

Kopkataloga Id: 000897952
Švanks, Edgars. Savieno punktus! / Edgars 
Švanks, zīmējumi un dizains ; Māras Al-
ševskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 32 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 22 cm. — (Mana pirmā burtnī-

ca). — ISBN 978-9934-0-7615-2 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000897951
Švanks, Edgars. Vingrini roku! / Edgars 
Švanks, zīmējumi un dizains ; Māras Al-
ševskas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 32 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 22 cm. — (Mana pirmā burtnī-

ca). — ISBN 978-9934-0-7527-8 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000897529
Vampirina : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / 
tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kal-
na ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. — 32 nenumurētas lpp., 2 lp. ielīmes : 
ilustrācijas ; 28 cm. — (Disney junior). — 

Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Vampirina Coloring Book. — ISBN 978-
9934-16-498-9 (brošēts).

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000897836
Eimens, Daniels G. Uzmanības deficīta sin-
droms : praktiskā programma neiroloģisku uz-
vedības traucējumu novēršanā bērniem un pie-
augušajiem / Daniels G. Eimens ; no angļu 

valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktors Elviss Ozols ; Māra 
Garjāņa vāka dizains. — Rīga : Lietusdārzs, [2017]. — 347, 
[1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Healing Add. — ISBN 978-9984-869-97-1 (brošēts).

UDK	 159.922.76-056.49
	 616.89-008.47-053.2
	 616.89-008.48-053.2

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000898319
Abats Sava. Lepnība : galvenie kristīgie tiku-
mi / abats Sava ; redakcija: Jānis Kalniņš ; māk-
slinieciskais noformējums: Līga Sakse ; saīsi-
nāts tulkojums no krievu valodas: bijusī LPB 
Svētās Trijādības katedrāles latviešu draudze ; 

Svētmocekļa Rīgas Jāņa Pareizticīgo biedrība. — Trešais 
izdevums. — Latvija : Eikon, 2018. — 223, [1] lpp. : portreti ; 
17 cm. — Ziņas par autoru: 5. lpp. — Pielikums: Surožas 
metropolīta Antonija (Blūma) uzstāšanās Starptautiskajā 
Baznīcas konferencē Maskavā 1987. gada maijā „Garīgums 
un garīgā aprūpe”. — Oriģinālnosaukums: О главных хри-
стианских добродеятелях и гордости. — ISBN 978-
9934-8550-5-4 (iesiets).

UDK	 27-423.7
	 27-423.58

Kopkataloga Id: 000897374
Pareizticīgās Baznīcas kalendārs / izdevumā 
izmantotas Daniila Sedova un Vlada Surica fo-
togrāfijas ; Latvijas Pareizticīgā Baznīca. — 
[Rīga] : Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sino-
de, [2017].

2018. — 193, [1] lpp., 12 nenumurētas lpp. ielīmes : ilus-
trācijas, portreti, tabulas ; 26 cm. — Autori: Rīgas un vi-
sas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Svētmoceklis Arhi-
bīskaps Rīgas Jānis, Pāvils Peļevins, Oksana Dementjeva, 
Jēkabs Prisjažņuks, Grigorijs Geronimuss. — ISBN 978-
9934-8654-1-1 (brošēts).
UDK	 271.22(474.3)(059)

Kopkataloga Id: 000898179
Rubenis, Juris. you and me : love, relation-
ships, sex : nuggets of wisdom / Juris 
Rubenis, Maris Subacs [drawings] ; frag-
ments from paintings by Linda Danilevs-
ka ; translator Marta Abele ; editor Ita An-

korina ; design: Inta Sarkane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 63 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — Tul-
kots no latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Tu un 
es. — ISBN 978-9934-0-7739-5 (iesiets).

UDK	 2:159.9
	 159.922.1

Kopkataloga Id: 000897981
Sievietes reformācijas ceļā : kolektīvā mono-
grāfija / recenzenti: Dr.phil. Dzintra Iliško, 
Dr.art. Deniss Hanovs, Dr.philol. Māra Grudule ; 
literārā redaktore Ilze Jansone ; kopsavilkuma 
tulkojums angļu valodā: Alda Vāczemniece. — 

Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 
[2018]. — 143 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — (Opera 
Theologica Universitatis Latviensis ; Tomus IV [4]). — Vāka 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897772
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897776
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897955
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897952
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897951
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897529
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897836
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897374
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898179
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897981
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noformējumam izmantota Agneses Bules grafika „Pasaules 
radīšana” (1994). — Ziņas par autoriem: 5.-6. lpp. — Biblio-
grāfija: 135.-143. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-18-356-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kristietības vēstures pētniecība mūsdienās arvien 
mēģina identificēt tēmas, kurām līdz šim nav pievērsta pietiekami liela 
uzmanība. Pie tādām pieder arī sieviešu kalpošanas vēsture kristietī-
bā. Kolektīvā monogrāfija ir mēģinājums bagātināt Latvijas baznīcas 
vēstures pētniecību, iekļaujot sieviešu kalpošanas vēsturi kā vienu no 
šādām tēmām. Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne Dace 
Balode, uzsver, ka šī kolektīvā monogrāfija „pirmo reizi izved cauri pro-
testantisma vēsturei Latvijā, pievēršot īpašu uzmanību sievietes lomai 
teoloģiski motivētajos procesos, kas iespaidoja cilvēku dzīvi Latvijas 
teritorijā no politikas līdz ikdienas dzīvei”.
UDK	 275.2-9(474.3)(082)
	 27-337
	 274.5(474.3)
	 275.2(474.3)

Kopkataloga Id: 000897628
Tardifs, Emiljēns. Mīlestības ugunī : apkārt 
pasaulei bez ceļasomas / Emiljēns Tardifs, 
Hosē Prado Floress ; izdevuma redaktore Ilze 
Kurša-Briede ; no franču valodas tulkojusi Ine-
se Gagaine ; vāka dizains: Anita Indāre. — 

Rīga : Dzīvības Straumes, 2018. — 185, [5] lpp. ; 20 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Dans le feu de l’amour. — ISBN 
978-9984-874-50-0 (brošēts).

UDK	 27-76-051(71)

Kopkataloga Id: 000897795
Uz augšu sirdis! : lūgšanu krājums / sastādīja 
Aija Balode un Astra Feldmane ; teoloģiskais 
konsultants Andris Kravalis ; māksliniece Lau-
ra Feldberga. — Atkārtots un papildināts izde-
vums. — Rīga : KALA Raksti, 2018. — 312, 

[5] lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — Šajā izdevumā iepriekš pub-
licētajām lūgšanām pievienota lūgšana Fatimas Dievmātei 
(279. lpp.) un Fatimas bērnu godam (72. lpp.). — Teksts lat-
viešu valodā, atsevišķas sadaļas latīņu valodā. — ISBN 978-
9984-871-32-5 (iesiets).

UDK	 272-282.7

Kopkataloga Id: 000897407
Международная православная педаго-
гическая конференция „Церковь, семья 
и школа” (15 : 2016 : Rīga, Latvija). Матери-
алы XV Международной православной пе-
дагогической конференции „Церковь, се-

мья и школа” : (27-28 октября 2016 года, Рига, Латвия) / 
ответственный редактор Олег Пелевин ; литератур-
ный редактор Оксана Дементьева ; перевод с латыш-
ского языка: Елизавета Карпова ; фотографии: Даниил 
Седов ; Латвийская православная церковь. — Рига : 
Синод Латвийской Православной Церкви, 2017. — 
104 lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-8654-2-8 (brošēts).

UDK	 271.2-4(062)
	 271.2-662(062)

Kopkataloga Id: 000897415
Подвижники веры и благочестия Даугав-
пилсско-Резекненской эпархии ЛПЦ. — 
 Даугавпилс : Отдел Религиозного Образо-
вания и Катехизации Даугавпилсско-Ре-
зекненской епархии, 2017. — 53, [2] lpp. : 

ilustrācijas, portreti ; 20 cm.
UDK	 271.22(474.3)-9

Kopkataloga Id: 000897367
Православный церковный календарь / в 
издании использованы фотографии Дани-
ила Седова и Влада Сурица ; Латвийская 
Православная церковь. — [Rīga] : Синод 
Латвийской Православной церкви, [2017].

2018. — 224, [1] lpp., 12 nenumurētas lpp. ielīmes : 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm. — Autori: митропо-
лит Рижский и всея Латвии Александр, Павел Пеле-
вин, Оксана Дементьева, Иаков Присяжнюк, Сергей 
Кириченко, Иоанн, архиепископ Рижский. — Resur-
sā uzrādīts latviešu valodas izdevuma ISBN. — ISBN 
9789934865411 (kļūda).
UDK	 271.22(474.3)(059)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000897970
Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu 
Latvijā : kolektīvā monogrāfija / zinātniskā 
redaktore un priekšvārda autore Dr.sc.soc. 
Aija Zobena ; recenzenti: Dr.phil.soc. Signe 
Dobelniece, Dr.sc.soc. Līga Paula ; literārā re-

daktore Ilze Jansone ; grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs 
Muraško. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 178, 
[2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — (Ino-
vācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā ; D). — Īsas ziņas par 
autoriem: [172.] lpp. — Bibliogrāfija: 151.-171. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-18-308-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija apkopo Valsts pētījumu programmas 
„Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā 
kontekstā” (SUSTINNO) ietvaros LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo 
un politisko pētījumu institūtā realizētā pētījumu projekta „Sabiedrī-
bas vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās” galvenās atziņas. 
Dažādu sociālo zinātņu nozaru pētnieku darbs ir rezultējies vienotā 
skatījumā uz dažādiem, savstarpēji ļoti atšķirīgiem fenomeniem — po-
litiskā atsvešinātība, globālo vērtību orientācija, attieksme pret valsts 
drošību, reproduktīvā uzvedība, svētku un piemiņas dienu svinēšanas 
prakses Latvijas sabiebrībā, kas monogrāfijā aplūkoti no anomijas 
perspektīvas. Projekta rezultāti atspoguļoti daudzās akadēmiskās un 
populārās publikācijās, kas ne tikai sniedz atbildes uz pētnieku izvirzī-
tajiem jautājumiem, bet arī rosina diskusijas par sabiedrībā aktuālām 
problēmām.
UDK	 316.758(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000896820
Asmane, Aleida. Jaunais īgnums par memoriā-
lo kultūru: iejaukšanās / Aleida Asmane ; no 
vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs ; literārā 
redaktore Inta Rozenvalde ; vāka dizains: Artis 
Tauriņš ; pēcvārds: Deniss Hanovs, Kaspars 

Zellis, Mārtiņš Kaprāns, Gustavs Strenga, Ineta Lipša. — 
Rīga : Zinātne, [2018]. — 206 lpp. ; 22 cm. — Bibliogrāfija 
piezīmēs: 183.-196. lpp. un personu rādītājs: 204.-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897628
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897795
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897407
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897415
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897367
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897970
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896820
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206. lpp. — Oriģinālnosaukums: Das neue Unbehagen an 
der Erinnerungskultur: eine Intervention. — ISBN 978-
9934-549-48-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā tiek uzdoti aktuāli jautājumi par Eiropas 
20. gadsimta pagātni: kā saglabāt atmiņas par traumatisko pieredzi un 
nodot tās jauniešiem, kas piedzimuši jau trešajā paaudzē pēc kara un 
kuriem nav personisko atmiņu par šo traģisko vēsturi? Kā runāt par 
holokaustu un eiropiešu atbildību par noziegumiem pret cilvēci ar tre-
šo valstu pilsoņiem, ar bēgļiem, kas kļūst par Eiropas sabiedrības daļu? 
Kā iekļaut šīs atmiņas nacionālo valstu kultūrās un nodrošināt atmiņu 
dialogu, izvairoties no atmiņu konkurences un „atmiņu aizliegumiem”? 
Vai Latvijas sabiedrībā ir iespējamas kopīgas atmiņas? Eiropā plaši pa-
zīstamā kolektīvās atmiņas pētniece, Konstances Universitātes profe-
sore Aleida Asmane sniedz savu versiju par Eiropas pagātnes analīzi un 
izaicinājumiem ceļā uz tolerantu, iekļaujošu un rietumniecisku atmiņas 
politiku apstākļos, kad politiķi turpina veidot un uzturēt atmiņu plaisas 
un graut dialoga tiltus.
UDK	 316.64(430)
	 930(430)

Kopkataloga Id: 000893809
Europe. After 100 Before / editors Aiva Rozen-
berga, Inna Šteinbuka, Žaneta Ozoliņa ; cover 
design by Kristīne Plūksna-Zvagule ; English 
language editor Katrīna Daina Baltmane ; Eu-
ropean Commission Representation in Latvia, 

Latvian Institute, Latvian Political Science Association. — 
Rīga : Zinātne, [2018]. — 255 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
22 cm. — Ziņas par autoriem: [243.]-255. lpp. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-549-50-2 (iesiets).

UDK	 316.32(4)(062)
	 316.42(4)(062)

Kopkataloga Id: 000898195
International Conference „Queer Narratives 
in European Cultures: Subjectivity, Memory, 
Nation” (2 : 2018 : Rīga, Latvija). Queer Nar-
ratives in European Cultures: Subjectivity, Me-
mory, Nation : 2nd international conference, 

Riga, June 7-8, 2018 : program and abstracts / designed by 
Alexey Murashko ; Latvijas Universitātes Literatūras, fol-
kloras un mākslas institūts. — [Rīga] : [Institute of Litera-
ture, Folklore and Art, University of Latvia], [2018]. — 24 
nenumurētas lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9984-893-34-1 (bro-
šēts).

UDK	 316.367.7(4)(062)
	 82.09(062)

Kopkataloga Id: 000895584
Pluralism Anxiety : acting socially in Latvia / 
edited by Sergei Kruk ; reviewers: Dace Dze-
novska, Liesma Ose, Ieva Zaķe ; literary edi-
ting: Jānis Čakars, Laima Ruduša, Rita Ruduša ; 
cover design: Jānis Rožukalns ; Rīga Stradiņš 

University. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. — 
205 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ietver bibliogrāfiju 
un rādītāju. — ISBN 978-9934-563-31-7 (brošēts).

UDK	 316.4.063.3(474.3)(082)
	 316.73(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000898033
Sociālais kapitāls un darbinieku finansiālā 
līdzdalība uzņēmuma konkurētspējas un ino-
vāciju veicināšanai : kolektīvā monogrāfija / I. 
Dovladbekovas un Ē. Šumilo redakcijā ; recen-

zenti: Dr.oec. Maija Šenfelde, Ābels Polese ; atbildīgā redak-
tore Aija Lapsa ; literārā redaktore Ieva Kokoreviča ; vāka 
dizaina autors Jānis Rožukalns. — Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2018. — 121 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 24 cm. — Autori: Madara Apsalone, Annija Apsīte, 
Marta Ābula, Ilona Baumane-Vītoliņa, Anželika Berķe-Ber-
ga, Inna Dovladbekova, Baiba Jakobsone, Jekaterina Roma-
ša, Baiba Šavriņa, Ērika Šumilo. — Ziņas par autoriem: 111.-
112. lpp. — Bibliogrāfija: 113.-120. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-
26-3 (brošēts).

UDK	 316.472.47
	 658.14

327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā 
politika. Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 000898675
Lerhis, Ainārs. Rietumvalstu nostāja Baltijas 
valstu jautājumā 1940.-1991. gadā : dokumentu 
krājums / sastādītājs un komentāru autors Ai-
nārs Lerhis ; redaktores: Ilze Antēna, Antra Le-
gzdiņa (angļu val.) ; māksliniece Ināra Jēgere ; 

ievada autori: Ainārs Lerhis, Antonijs Zunda, Ineta Didrih-
sone-Tomaševska ; Latvijas Universitāte. Latvijas Vēstures 
institūts. — Rīga : Latvijas Vēstures institūta apgāds, 
2018. — 623 lpp. ; 25 cm. — Dokumentu rādītājs: 7.-38. lpp., 
personu rādītājs: [579.]-604. lpp. — Teksts latviešu un an-
gļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
824-50-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājumā ievietoti pasaules valstu (galvenokārt 
Rietumvalstu — ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas un citu) do-
kumenti par šo valstu nostāju Baltijas valstu jautājumā no 1940. gada 
jūlija sākuma līdz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanai 1991. 
gada 21. augustā un neatkarības starptautiskajai atzīšanai 1991. gada 
augustā — septembrī. Pēdējā nodaļa veltīta vairākiem Rietumvalstu 
paziņojumiem un dokumentiem kopš Baltijas valstu neatkarības atjau-
nošanas, kuros pasaules valstis atsaucās uz savu nostāju Baltijas jau-
tājumā 1940.-1991. gadā un turpināja uzsvērt, ka arī pēc Baltijas valstu 
neatkarības atjaunošanas šīs valstis neuzskata 1940. gada okupācijas 
un aneksijas faktu par likumīgu un atbilstošu starptautisko tiesību nor-
mām.
UDK	 327(474)(093.2)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000897972
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konferen-
ce (76 : 2018 : Rīga, Latvija). Centrālās un Aus-
trumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās 
identitātes jautājumi : Latvijas Universitātes 
76. zinātniskās konferences rakstu krājums / 

redaktore Kristīne Strada-Rozenberga ; priekšvārds: Anita 
Rodiņa ; latviešu valodas redaktori: Sandra Liniņa un 
Oskars Lapsiņš ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultā-
te. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 417 lpp. : 
ilustrācijas, shēmas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs. — Raksti un kopsavilkumi latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-18-351-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopoti konferences dalībnieku raksti 
visās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, turklāt daļa no tiem veltīti 
juridiskās identitātes un juridisko tradīciju jautājumiem noteiktā ģeo-
grāfiskā reģionā. Rakstu krājumā aplūkotie jautājumi šķietami iegūst 
citu nokrāsu un mudina pievērsties ne tikai praktiski aktuālu un taut-
saimniecībai nozīmīgu tiesību jautājumu un problēmu analīzei, bet arī 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893809
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898195
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895584
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898033
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898675
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897972


5Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 13 2018. gada 1.–15. jūlijs

pakavēties pie valstiskuma, identitātes, unikālās vēsturiskās pieredzes, 
kā arī valodas un vērtību juridiskā ietvara.
UDK	 34(062)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000895175
Societal Security in the Baltic Sea Region : 
expertise mapping and raising policy relevan-
ce / editors: Mika Aaltola, Boris Kuznetsov, 
Andris Sprūds, Elizabete Vizgunova ; English 
language editor: Līvija Uskale ; cover design: 

Kristīne Plūksna-Zvagule. — Rīga : Latvian Institute of In-
ternational Affairs in collaboration with the Publishers Zi-
nātne, 2018. — 269 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-567-20-9 
(brošēts).

UDK	 351.75(4)(082)
	 351.78(4)(082)

36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību 
nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju interešu 
aizsardzība

Kopkataloga Id: 000898027
Sociālais darbs: izglītība, pētniecība, prakse : 
rakstu krājums / redkolēģija: Dr.phil. Lolita 
Vilka, Dr.med. Signe Tomsone, Dr.iur. Andrejs 
Vilks [un vēl 5 redaktori] ; sastādītāja un 
priekšvārda autore Lolita Vilka ; literārie re-

daktori: Ināra Mikažāne (latviešu valodā) un Jānis Zeima-
nis (angļu valodā) ; vāka dizaina autors Modris Brasliņš ; 
Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa univer-
sitāte, 2017.

2017. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. — 
150 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — 
Redaktori arī: Olafs Brūvers, Anita Ābele, Marika Lotko, 
Ilvija Razgale, Dagnija Staķe. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās un zemsvītras piezīmēs, autoru rādītājs: 150. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-563-22-5 (brošēts)
UDK	 364-78(082)

37 Izglītība

Kopkataloga Id: 000895895
Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās 
līdzdalības sekmēšanai / materiālu sagatavoja Valsts izglī-
tības satura centrs sadarbībā ar biedrību „Vitae”. — Rīga : 
Valsts izglītības satura centrs, 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(44 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,81 MB. — Re-
sursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934540127 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Krājums pedagogiem, kurš ieskicē un no jauna ak-
tualizē virkni aspektu un ideju pilsoniskās izglītības īstenošanai un ie-
dzīvināšanai izglītības iestādēs. Krājums tapis Latvijas valsts simtgades 
programmas un Valsts izglītības satura centra organizētā pasākumu 
cikla „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros.
UDK	 37.017.4(474.3)
	 37.035.4(474.3)

Kopkataloga Id: 000896267
Čekse, Ireta. Pilsoniskās izglītības problēmas un izaici-
nājumi : starptautiskā pētījuma IEA ICCS 2016 pirmie re-
zultāti / Ireta Čekse, Andrejs Geske, Olga Pole ; literārais 
redaktors Aldis Miņins ; vāka dizains: Dainis Misiņš ; Lat-
vijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fa-
kultāte. Izglītības pētniecības institūts. — Rīga : Izglītības 
pētniecības institūts, 2017. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., 
PDF) : diagrammas, tabulas ; 891 KB. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934527500. — Biblio-
grāfija: 47. lp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-527-51-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā analizēti Starptautiskā pilsoniskās 
izglītības pētījuma ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Ed-
ucation Study 2016) pirmie rezultāti pasaulē un Latvijā. Pētījumu or-
ganizēja Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija 
IEA, savukārt Latvijā to veica Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiho-
loģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki. 
ICCS 2016 pētījumā piedalījās 23 valstis. Atlasot pētījuma rezultātus šai 
rezultātu publikācijai, ir ņemts vērā, ka mūsdienās par faktiem un no-
tikumiem daudz svarīgāka ir kontekstuālā informācija, kas palīdz rast 
skaidrojumu un meklēt cēloņus bezkaislīgiem cipariem un faktiem.
UDK	 37.017.4(474.3)(047.31)
	 37.017.4(047.31)

Kopkataloga Id: 000896077
International Scientific Conference „Rural 
Environment. Education. Personality. 
(REEP)” (11 : 2018 : Jelgava, Latvija). Rural 
Environment. Education. Personality. (REEP) : 
proceedings of the 11th International Scientific 

Conference, 11th-12th May 2018 / editor-in-chief Vija Disle-
re ; compiler of the proceedings Zane Beitere-Šeļegovska ; 
cover design: Natalja Vronska ; Latvia University of Life 
Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institu-
te of Education and Home Economics. — Jelgava : Latvia 
University of Life Sciences and Technologies, 2018. — 
415 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — (Ru-
ral environment. Education. Personality, ISSN 2255-8071 ; 
No. 11). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-
48-286-6 (brošēts).

UDK	 37.013(062)
	 37.015.4(062)

Kopkataloga Id: 000896073
International Scientific Conference „Rural Environ-
ment. Education. Personality. (REEP)” (11 : 2018 : Jel-
gava, Latvija). Rural Environment. Education. Personality. 
(REEP) : proceedings of the 11th International Scientific 
Conference, 11th-12th May 2018 / Latvia University of Life 
Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institu-
te of Education and Home Economics. — Jelgava : Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte : Biedrība Mājas vides sko-
la, 2018. — 1 CD (416 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 12 cm. — (Rural environment. Education. Perso-
nality, ISSN 2255-8071 ; No. 11). — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — ISBN 978-9984-48-285-9 (PDF).

UDK	 37.013(062)(0.034.44)
	 37.015.4(062)(0.034.44)

Kopkataloga Id: 000898020
Izglītības vadība = Education Management / redkolēģi-
ja: Dr.phys. Andris Kangro (galvenais redaktors), Dr.phys. 
Andris Grīnfelds (atbildīgais redaktors), Dr.phys. Andrejs 
Geske [un vēl 3 redaktori] ; latviešu valodas tekstu literārā 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895175
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898027
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895895
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896267
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896077
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896073
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898020
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redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas tekstu literārā redak-
tore Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
[2018]. — 1 tiešsaistes resurss (130 lp., PDF) : diagrammas, 
shēma, tabulas ; 1,91 MB. — (Latvijas Universitātes raksti = 
Acta Universitatis Latviensis = Scientific Papers University 
of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 817. sējums). — Resursā uzrādīts 
iespiestā izdevuma ISBN. — Redaktori arī: Dr.paed. Ilze 
Ivanova, Dr.paed. Dainuvīte Blūma, Dr.sc.admin. Antra Ozo-
la. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts un kopsavilkumi 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934183140 (kļūda).

UDK	 37.09(082)

Kopkataloga Id: 000898021
Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and Teachers 
Education / atbildīgās redaktores: Dr.paed. Baiba Kaļķe, 
Dr.paed. Iveta Ķestere ; redkolēģija: Dr.paed. Zanda Rube-
ne, Dr.paed. Aīda Krūze, Dr.paed. Emīlija Černova, Dr.paed.
doc. Manuels Joakins Fernandezs Gonzalezs ; latviešu tek-
sta literārā redaktore Ruta Puriņa ; vācu teksta redaktore 
Dr.paed. Iveta Ozola ; angļu teksta redaktore Andra Dam-
berga ; franču teksta redaktors Dr.paed. Manuels Joakins 
Fernandezs Gonzalezs. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
[2018]. — 1 tiešsaistes resurss (220 lp., PDF) : diagrammas, 
tabulas ; 2,18 MB. — (Latvijas Universitātes raksti = Acta 
Universitatis Latviensis = Scientific Papers University of 
Latvia, ISSN 1407-2157 ; 816. sējums). — Resursā uzrādīts 
iespiestā izdevuma ISBN. — Ietver īsas ziņas par auto-
riem. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rakstu bei-
gās. — Teksts latviešu, angļu, franču un vācu valodā, kopsa-
vilkumi latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934183188 
(kļūda).

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

373 Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000895658
Krasnopjorovs, Oļegs. Why is Education Performance 
so Different Across Latvian Schools? / Oļegs Krasnopjo-
rovs. — [Rīga] : Latvijas Banka, [2017]. — 1 tiešsaistes re-
surss (55 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 2,01 MB. — (Wor-
king paper / Latvijas Banka ; 3/2017). — Virstitulā: Latvijas 
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 52.-55. lp. — Izdevums 
latviešu valodā: Krasnopjorovs, Oļegs. Kāpēc mācību sa-
sniegumi dažādās Latvijas skolās ir tik atšķirīgi?. — ISBN 
978-9984-888-92-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījuma mērķis ir noteikt, kādi skolu raksturlielumi 
ļauj to skolēniem iegūt labākas sekmes valsts eksāmenos. Pirmkārt, se-
cināts, ka eksāmenu rezultātiem ir pozitīva sakarība ar skolēnu skaitu 
attiecīgajā skolā un skolotāju algām, bet negatīva — ar skolotāju ve-
cumu. Savukārt kvantitatīvie rādītāji (piemēram, skolotāju un datoru 
skaits uz skolēnu) nav robusti mācību sasniegumu ietekmējoši faktori. 
Otrkārt, pierādīts, ka skolēnu sekmes pilsētu un lauku skolās būtu līdzī-
gas, ja neatšķirtos šo skolu raksturlielumi. Oksakas-Ransoma dekom-
pozīcija pilnībā izskaidro eksāmenu rezultātu starpību starp pilsētu un 
lauku skolām ar lielāku skolēnu skaitu un lielākām skolotāju algām pil-
sētu skolās. Tādējādi strukturālās reformas, kas ietver skolu apvienoša-
nu un skolotāju algu celšanu, var būtiski paaugstināt izglītības kvalitāti.
UDK	 373.091.26(474.3)

Kopkataloga Id: 000897948
Lēnerte, Vita. Zīmē rūtiņās! / Vita Lēnerte, 
zīmējumi, dizains ; Māras Alševskas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
32 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Mana pirmā 
burtnīca). — ISBN 978-9934-0-7528-5 (bro-
šēts).

UDK	 373.2
	 514.112(03.053.2)

Kopkataloga Id: 000895944
Rozenfelde, Mārīte. Skolēnu ar speciālajām vajadzībām 
iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistē-
ma / Mārīte Rozenfelde ; recenzenti: Dr.paed. Sarmīte Tū-
bele, Dr.paed. Jeļena Davidova, Dr.paed. Vytautas Gudonis ; 
redaktore Vita Ansone ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. Reģionalistikas zi-
nātniskais institūts. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (213 lp., PDF) : dia-
grammas, shēmas, tabulas ; 3,28 MB. — Grāmatas pamatā 
ir Latvijas Universitātē 2016. gadā aizstāvētais promocijas 
darbs. — Bibliogrāfija: 175.-190. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums un recenzijas arī angļu valodā. — ISBN 
978-9984-44-223-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā autore sniedz teorētisku iekļaujošās 
izglītības īstenošanas būtības skaidrojumu, akcentējot nozīmīgākos 
aspektus šai procesā: atbilstīgas vides, atbilstīgas skolotāju darbības, 
atbalsta personāla darbības, visu procesā iesaistīto sadarbības un sav-
starpējas palīdzības, komandas darba nodrošināšanas specifiku, piedā-
vā atbalsta sistēmas izveides modeli, kas varētu tikt pielietots jebkurā 
pašvaldībā un izglītības iestādē, nodrošinot skolēniem ar speciālajām 
vajadzībām iekļaujošo izglītības politiku, vidi, darbību.
UDK	 373.091.212.3
	 376-056.26

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000897957
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte : at-
jaunotnes otrā desmitgade 2008-2018 / redak-
cija: Valdis Folkmanis (atbildīgais redaktors), 
Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Agnese Indrikso-
ne, Gustavs Latkovskis ; sastādītāji: Evija An-

sonska un Arnis Vīksna ; recenzents Dr.math. Ojārs Jud-
rups ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu 
veidojusi Baiba Lazdiņa ; fotogrāfiju autori: Toms Grīn-
bergs, Jānis Brencis, Sarmīte Livdāne, Māris Morkāns ; 
priekšvārdi: Mārcis Auziņš un Indriķis Muižnieks. — 
[Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 349, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — Autori: Evija Ansonska, Ainārs Ba-
jinskis, Juris Bārzdiņš, Uga Dumpis, Valdis Folkmanis, Ieva 
Henkuzena, Agnese Indriksone, Arnolds Jezupovs, Vija Zai-
ga Kluša, Gundega Knipše, Vladimirs Kuzņecovs, Ingrīda 
Kužniece, Mārcis Leja, Madara Lietuviete, Signe Mežinska, 
Ina Mežiņa-Mamajeva, Ruta Muceniece, Valdis Pīrāgs, Mar-
garita Puķīte, Una Riekstiņa, Andris Rubins, Ingrīda Rum-
ba-Rozenfelde, Nikolajs Sjakste, Igors Solomatins, Gunta 
Strazda, Immanuels Taivans, Tatjana Tračevska, Uldis Vik-
manis, Arnis Vīksna, Inese Vēvere, Aija Žileviča. — Biblio-
grāfija: 341.-[350.] lpp. — ISBN 978-9934-18-345-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Medicīnas fakultāte ir visstraujāk augošā Latvijas 
Universitātes fakultāte. Fakultāte atbilstoši mūsdienu veselības aprū-
pes attīstības jaunākajām tendencēm piedāvā personalizētas un pre-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898021
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895658
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897948
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895944
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897957
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cīzas medicīnas studijas. Medicīnas fakultāte tika izveidota 1919. gadā 
ārstu sagatavošanai, bet Padomju laikos likvidēta. Tā atjaunota 1997. 
gadā. LU Medicīnas fakultāti 20 gadu laikā absolvējuši vairāk nekā 4000 
jauno speciālistu — ārstu, māsu, farmaceitu, radiogrāferu un zobārstu. 
Grāmatā aplūkoti nozīmīgākie Latvijas Universitātes Medicīnas fakul-
tātes notikumi laika posmā no 2008. gada līdz mūsdienām, un tās au-
tori ir LU MF mācībspēki un darbinieki. Izdevumu papildina Medicīnas 
fakultātes absolventu saraksts (2008-2018).
UDK	 378.6:61(474.362.2)(091)

Kopkataloga Id: 000897750
Ņikiforova, Tatjana. Profesionālā maģistra 
darba izstrādes un noformēšanas noteikumi 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā : mācī-
bu līdzeklis LSPA maģistrantiem / Tatjana Ņi-
kiforova ; recenzenti: Dr.paed. Andra Fernāte, 

Dr.paed. Juris Grants ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadē-
mija. — Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 
2018. — 35 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 17. lpp. — 
ISBN 978-9934-520-36-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis izstrādāts LSPA maģistrantiem, 
kuri gatavojas iegūt maģistra grādu Sporta zinātnē vai Veselības aprū-
pē LSPA Profesionālā maģistra valsts pārbaudījumu komisijā. Mācību 
līdzeklī aprakstīta maģistra darba struktūra un darba noformējuma 
prasības.
UDK	 378.22

Kopkataloga Id: 000896093
Жангужинова, Меруерт. Методика формирования 
профессиональной компетентности : учебно-методи-
ческое пособие / Меруерт Жангужинова ; рецензенты: 
Светлана Уща, Айгуль Абдимажитовна Булатбаева ; ди-
зайн обложки: Илзе Кукуле. — Резекне : Резекненская 
Технологическая академия, 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(65 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,46 MB. — Bibliogrāfi-
ja: 41.-42. lp. — ISBN 978-9984-44-217-4 (PDF).

UDK	 378.147(574)
	 377(574)
	 687.1.01:378(574)(072)

398 Folklora

Kopkataloga Id: 000897894
Žuravļovs, Sergejs. Anekdotes par vijoli, vijol-
niekiem un, protams, citiem māksliniekiem, 
izņemot necenzētos / autors, līdzautors un sa-
kārtotājs Sergejs Žuravļovs. — Rīga : Strops, 
[2018]. — 36 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

UDK	 398.23

Kopkataloga Id: 000897887
Žuravļovs, Sergejs. Rīgas Šaļapins jeb no lielā 
līdz jocīgajam : anekdošu izlase par Dziedoņu 
karali Fjodoru Šaļapinu, it īpaši par viņa viesī-
bām un viesizrādēm Rīgā / Sergejs Žuravļovs, 
autors, līdzautors, tulkojums, sakārtojums ; 

Latvijas Šaļapina biedrība. — Rīga : Strops, [2018]. — 
76 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

UDK	 398.23
	 78.071.2(470+571)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Kopkataloga Id: 000897106
Kiseļevs, Andrejs. Aritmētika : mācību grāmata pamatsko-
las vecuma bērniem / Andrejs Kiseļevs ; ievads: Igors Kos-
tenko ; tekstu sastādīja un vāku noformēja: Ivars Prūsis. — 
Ogre : I. Prūsis, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (140 lp., PDF) : 
ilustrācijas, tabulas ; 28,1 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — „Kā skolu mācību grāmatu apstiprināju-
si Latvijas PSR Izglītības ministrija septiņgadīgās skolas un 
vidusskolas 5. un 6. klases bērniem”—Datnes 3. lp. — Ziņas 
par autoru: datnes 140. lp. — Bibliogrāfija: 7. lp. — Teksts 
latviešu valodā, tulkots no krievu valodas. — Oriģinālno-
saukums: Арифметика. — ISBN 9789934826559 (kļūda).

UDK	 511.1(075.2)

Kopkataloga Id: 000898718
Mencis, Jānis (juniors). Mazās skaitļu slejas 
sākumskolai : mācību materiāli matemātikā / 
Jānis Mencis, juniors ; redaktori: M. Liepiņa, 
U. Grinfelds ; I. Kļavas-Švankas ilustrācijas ; M. 
Alševskas vāka dizains. — Trešais izdevums, 

ar labojumiem. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 127, 
[1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — (Mācību materiāli 
matemātikā). — Pielikums: Mazās skaitļu slejas sākumsko-
lai : atbildes, a un b variants ; neparasti uzdevumi. — ISBN 
978-9934-0-7697-8 (brošēts).

UDK	 511.1(076)
	 514.11(076)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000897832
Dispenza, Džo. Superspēju potenciāls : kā pa-
rastam cilvēkam paveikt neparasto / Džo Dis-
penza ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vana-
ga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka 
dizains. — Rīga : Lietusdārzs, [2017]. — 334, 

[1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrā-
cijas, tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 329.-
[335.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Becoming Supernatu-
ral. — ISBN 978-9984-869-99-5 (brošēts).

UDK	 615.85
	 159.923.2

Kopkataloga Id: 000898115
Ivuškāns, Artūrs. Ceļa locītava : traumas un 
citi bojājumi fizioterapeita skatījumā / Artūrs 
Ivuškāns, teksts un zīmējumi ; redaktors Gints 
Tenbergs ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; Noras 
Krevņevas-Baibakovas fotogrāfijas. — Rīga : 

Zvaigzne ABC, [2018]. — 176 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — 
Bibliogrāfija: 175.-176. lpp. — ISBN 978-9934-0-7408-0 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā sniegta pamatinformācija par ceļa locītavas 
uzbūvi un ar to saistītajām traumām un citiem bojājumiem. Aprakstīts 
plašs vingrinājumu klāsts ceļa locītavas un tās darbībā iesaistīto struk-
tūru attīstīšanai un stiprināšanai, īpaši — rehabilitācijas periodā pēc 
traumas gūšanas vai operācijas. Grāmatā noderīgu informāciju atradīs 
gan sportisti, gan fizioterapeiti un citi interesenti, kuriem ir nācies sa-
skarties ar ceļa locītavu problēmām.
UDK	 611.72(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897750
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896093
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897894
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897887
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897106
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898718
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897832
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898115
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Kopkataloga Id: 000898338
Jansone, Ilze. Bērnu iestāžu un skolu kaitīgā 
uztura kompensācija mājas apstākļos / Ilze 
Jansone. — [Rīga] : [Ilze Jansone], [2018]. — 
177 lpp. : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 
24 cm. — Ziņas par autori: 157.-[175.] lpp. — 

ISBN 978-9984-851-89-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Dziedniece, valeoloģe, naturopāte I. Jansone grāmatā 

aprakstījusi metodes, kā kaitīgo bērnudārza un skolu uzturu kompen-
sēt mājas apstākļos. Grāmata sniegs zināšanas tām māmiņām, kurām 
interesē bērnu veselība, metodes un līdzekļi, kā slimu bērnu var atvese-
ļot un saglabāt atgūto veselību ar mūsu pašu Dabas līdzekļiem.
UDK	 615.32-053.2
	 641.562(083.12)
	 615.874.2

Kopkataloga Id: 000898019
Jansone, Ilze. Kā izvairīties no priekšlaicīgas 
novecošanās : glābsim kapilārus! Kā atjaunot 
endokrīno sistēmu pēc Ilzes Jansones sistē-
mas? Mikroelementu ābece. Pats sev diagnos-
tiķis / Ilze Jansone. — [Rīga] : [Ilze Jansone], 

[2018]. — 127 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — ISBN 
978-9984-851-90-7 (brošēts) ; ISBN 9789984851815 (kļū-
da).

A n o t ā c i j a :  Dziednieces, valeoloģes un naturopātes I. Jansones 
grāmatā uzzināsiet, kā atjaunot bojātos dziedzerus, ko ēd aizkuņģa 
dziedzeris, kā segt dzelzs deficītu un to vairs nekad nepieļaut. Grāmata 
palīdzēs apgūt mikroelementu ābeci, bez kuriem dziedzeri iet bojā.
UDK	 615.3

Kopkataloga Id: 000898064
Šmits, Dins. Latvijas astmas pacientu izpildes 
līdzestība ārstēšanai un ar to saistītie faktori : 
promocijas darba kopsavilkums medicīnas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitā-
te — medicīna, apakšnozare — sabiedrības 

veselība / Dins Šmits ; darba zinātniskais vadītājs Dr.med. 
Ģirts Briģis ; darba zinātniskais konsultants PhD Noel 
Christopher Barengo ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Aivars 
Lejnieks, Dr.med. Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Dr.med. Žilvi-
nas Padaiga ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas 
Stradiņa universitāte], 2018. — 40 lpp. : shēma, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 40. lpp.

UDK	 616.248(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000898061
Šmits, Dins. Treatment Adherence of Asthma 
Patients in Latvia and Factors Related to Adhe-
rence : summary of the Doctoral Thesis for ob-
taining the degree of a Doctor of Medicine, 
specialty — medicine, subspecialty — public 

health / Dins Šmits ; scientific supervisor Dr.med. Ģirts Bri-
ģis ; scientific consultant PhD Noel Christopher Barengo ; 
official reviewers: Dr.med. Aivars Lejnieks, Dr.med. Ingrīda 
Rumba-Rozenfelde, Dr.med. Žilvinas Padaiga ; Rīgas Stradi-
ņa universitāte. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 2018. — 
35 lpp. : shēma, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 35. lpp.

UDK	 616.248(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000898057
Šmits, Dins. Treatment Adherence of Asthma 
Patients in Latvia and Factors Related to Adhe-
rence : the Doctoral Thesis for obtaining the 
degree of a Doctor of Medicine, specialty — 

medicine, subspecialty — public health / Dins Šmits ; 
scientific supervisor Dr.med. Ģirts Briģis ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 
88 lp. : shēma, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 70.-78. lp. — 
Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā, pie-
likumā anketa latviešu valodā.

UDK	 616.248(474.3)(043)

631 Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 000894852
Entrepreneurship in Rural Areas through 
the production and exploitation of medicinal 
and aromatic plants : manual / Dana Maria 
Bobiţ, Mariana Ciufu, Viorica Ghinea, Lāsma 
Līcīte, Aina Muška [un vēl 4 autori]. — [Jel-

gava] : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], [2018]. — 
255 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Autori arī: Līga 
Paula, Dina Popluga, Lorena-Andreea Urse, Lucian Urse. — 
Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9984-48-295-8 (brošēts).

UDK	 631.1(035)
	 633.88(035)

632 Augu bojājumi. Augu slimības. Augu kaitēkļi, 
augiem kaitīgie organismi. Augu aizsardzība

Kopkataloga Id: 000898152
Rezistence pret augu aizsardzības līdzek-
ļiem : herbicīdi, fungicīdi, insekticīdi / Latvijas 
Augu aizsardzības pētniecības centrs, Latvijas 
Augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotā-
ju asociācija. — Rīga : Latvijas Augu aizsardzī-

bas pētniecības centrs, [2018]. — 39 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 21 cm.

UDK	 632.95.025.8(474.3)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000898577
Bražūne, Elga. Pipari, paprika un citi augi / 
Elga Bražūne/Dārzniecība „Neslinko”, teksts 
un fotogrāfijas ; atbildīgā redaktore Anna 
Pavlovska ; literārā redaktore Irīda Miska. — 
Rīga : Jumava, [2018]. — 94, [2] lpp. : ilustrāci-

jas ; 22 cm. — „Grāmatas noformējumam izmantotas fotog-
rāfijas no dārzniecības „Neslinko” arhīva”—Titullapas otrā 
pusē. — ISBN 978-9934-20-224-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Katru gadu, no augusta līdz 10. martam, dārzniecī-
ba „Neslinko” piedāvā iegādāties tomātu, saldās paprikas, aso piparu, 
ķirbju sēklas. Dārzniecības „Neslinko” kolekcija ir reģistrēta Kultūrau-
gu uzraudzības valsts informācijas sistēmas dārzeņu šķirņu kolekcio-
nāru reģistrā.
UDK	 633.83
	 634.675
	 635.62

Kopkataloga Id: 000898646
Herra, Estere. Jūsu dārzs — mazs, bet lie-
lisks : lai nelielais dārziņš pārtop zaļajā para-
dīzē… / autori: Estere Herra, Juta Langhei-
nekene, Bārbele Oftringa, Martins Štaflers, Dr. 
Folko Kūlmans ; no vācu valodas tulkojusi 

Irīda Miska ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898338
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898019
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898064
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898061
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898057
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894852
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898152
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898577
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898646
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atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta 
Kārkliņa. — [Liepāja] : Liegra, [2018]. — 287 lpp. : ilustrāci-
jas, plāni, tabulas ; 28 cm. — (Reader’s Digest). — Alfabē-
tiskais rādītājs: 282.-287. lpp. — Oriģinālnosaukums: Ihr 
Garten — klein, aber großartig. — ISBN 978-9934-572-00-5 
(iesiets).

UDK	 635.018
	 635.92.018
	 712.3

638 Kukaiņu un citu posmkāju turēšana,  
audzēšana un aprūpe

Kopkataloga Id: 000897061
Hauks, Ginters. Glābjot medus biti / Ginters 
Hauks ; no angļu valodas tulkojusi Dzintra Porī-
tere. — 2017. gadā pārstrādāts un papildināts 
izdevums. — Rīga : Alis, [2018]. — 109 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — Titullapā: Biodinamiskās 

lauksaimniecības asociācija. — Ziņas par autoru: 
109. lpp. — Bibliogrāfija: 107.-108. lpp. — ISBN 978-9934-
504-30-3 (brošēts).

UDK	 638.12

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

Kopkataloga Id: 000898644
Meirāne, Signe. 100 kūkas un 1 svecīte : dāva-
na Latvijai 100 gadu jubilejā / tekstu autores: 
Signe Meirāne, Nikija Baltgaile, Dagne Vasko-
pa ; fotogrāfes: Kristīne Dzalbe, Kristina Sise-
jeva, Egle Macerauske, Viktorija Kožemjaki-

na. — Rīga : AMSMEDIA, [2018]. — 287 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — Rādītājs: [282.]-287. lpp. — 
ISBN 978-9934-8642-1-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir tik salda kā medus. Grāmata ir perso-
niska ar saviem ģimeņu stāstiem un atmiņām. Tā iedvesmos katram 
atrast savu kūku, ja tādas vēl nav, iedvesmos radīt tradīcijas, pamēģināt 
ko jaunu vai atcerēties ko tādu, kas piemirsts, bet kādreiz tik ļoti pati-
cis. Tā ir grāmata, kuru taisījuši visi kopā — cilvēki no visas Latvijas, 
katrs ar savu mīlestību, rūpēm, recepti, stāstu, piedalīšanos un atdevi.
UDK	 641.85(083.12)

Kopkataloga Id: 000898576
Neimane, Lolita Vija. Lolitas labākās recep-
tes / Lolita Neimane ; sastādītāja Ilze Klape-
re ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; Ai-
gas Redmanes vāka foto. — Rīga : Jumava, 
[2018]. — 164 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 

ISBN 978-9934-20-242-1 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  L. Neimane grāmatā atskatās uz to, kā mainījušies 

mūsu priekšstati par veselīgu uzturu un kas pēdējās desmitgadēs mai-
nījies uzturzinātnē kopumā. Tajā koncentrētas arī galvenās atziņas un 
svarīgākie pieturpunkti par to, kā orientēties dažādajos pareiza uztura 
konceptos un atrast savu ceļu uz veselīgu uzturu, kas ne vien sniedz 
visu organismam nepieciešamo, bet arī palīdz saglabāt optimālas ķer-
meņa formas. Grāmatas sadaļas veltītas katra savai sezonai, katrā no 
tām izvērstāk apskatot divas ar sezonas produktiem saistītās aktuali-
tātes. Papildus sniegtā praktiskā informācija ir izklāstīta īsāk un kodo-
līgāk. Katru sezonu noslēdz mazkaloriju recepšu apkopojums, uzsvaru 
liekot uz sezonā pieejamajiem produktiem.
UDK	 641.55:641.3(083.12)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000898551
Latvijas jūrniecības gadagrāmata / redkolēģi-
ja: Antons Vjaters, Anita Freiberga ; redaktore 
un priekšvārda autore Anita Freiberga ; ilus-
trācijām izmantoti: V. Brauna, Ā. Freiberga, H. 
Apoga, S. Kočānes, J. Spridzāna [un vēl 8 fo-

togrāfu] foto ; LJA informāciju publicēšanai sagatavojusi 
Sarma Kočāne ; rakstus publicēšanai sagatavojusi Anita 
Freiberga ; Latvijas Jūrniecības savienība. — Rīga : Jūras 
informācija : Latvijas Jūrniecības savienība, 2018.

2017, 25. grāmata. — 512 lpp. : ilustrācijas, portreti, ta-
bulas ; 21 cm. — Fotogrāfi arī: A. Freiberga, L. Liepa, N. 
Smaļinskis, A. Vjaters, H. Sulainis, R. Šmits, G. Dieziņš, P. 
Čurkste.
UDK	 656.6(474.3)
	 629.5(474.3)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000894621
Izaugsmes un konkurences virzītājspēks : far-
mācija, ķīmija, kosmētika, gumija, plastmasa, 
mazgāšanas līdzekļi, būvķīmija, biotehnoloģi-
jas / priekšvārdu sarakstīja Raina Dūrēja-Dom-
brovska ; foto: Toms Norde. — Rīga : Latvijas 

Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, 2017. — 38 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 30 cm.

UDK	 658.589(474.3)
	 615(474.3)
	 66(474.3)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000897640
Vudforda, Sūzena. Kā aplūkot mākslas dar-
bus / Sūzena Vudforda ; tulkojums latviešu va-
lodā: Renāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2018]. — 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
(Mākslas pamati). — Bibliogrāfija: 172. lpp. un 

rādītājs: 173.-174. lpp. — Teksts tulkots no angļu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Looking at Pictures. — ISBN 978-
9984-23-677-3 (brošēts).

UDK	 7.01
	 7.03

72 Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000897717
The Architecture of Together and Apart: an 
Inquiry Into Apartment Buildings / edited by 
Matīss Groskaufmanis, Evelīna Ozola, Anda 
Skrējāne ; with contributions by Błażej Czuba, 
Robert Alexander Gorny, Reinis Hofmanis, 

Ivars Ījabs, Mārtiņš Mintaurs [un vēl 6 līdzautori] ; 
drawings: Sander Ettema, Ludo Groen, Mārtiņš Ostaņēvičs, 
Marta Prikule ; photography: Reinis Hofmanis, Ieva Raud-
sepa. — Riga : New Theatre Institute of Latvia, [2018]. — 
192, [8] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — „16. Mostra Internazio-
nale di Architettura la Biennale di Venezia Partecipazioni 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897061
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898644
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898576
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898551
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894621
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897640
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897717
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Nazionali”—Uz vāka. — Līdzautori arī: Kārlis Ratnieks, 
Ieva Raudsepa, Kārlis Sils, Peter Sloterdijk, Pēteris Strau-
tiņš, Renata Tyszczuk. — Bibliogrāfija zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-19-512-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata, tāpat kā Latvijas ekspozīcija Venēcijas 
biennālē, pievēršas daudzdzīvokļu namu arhitektūrai, apskatot to pla-
šākā politiskā, ekonomiskā, sociālā un ekoloģiskā kontekstā. Izdevums 
ietver izstādes materiālu klāstu, kā arī dažādiem daudzdzīvokļu namu 
aspektiem veltītas fotosērijas, ilustrācijas un esejas. Starp eseju auto-
riem ir ekonomists Pēteris Strautiņš, kurš apraksta Latvijas iedzīvotāju 
pārtapšanu no valsts īpašuma īrniekiem mājokļu īpašniekos. Politologs 
Ivars Ījabs norāda uz varas neredzamo klātbūtni daudzdzīvokļu namos, 
bet vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs grāmatā izklāsta, kā Padomju Savie-
nībā ar dzīvokļu palīdzību tika pārveidota sabiedrība. Akadēmiķe un 
māksliniece Renata Tištuka savā esejā akcentē nepieciešamību pārdo-
māt daudzdzīvokļu namu ietekmi uz klimata pārmaiņām, bet arhitek-
tūras teorētiķis Roberts Aleksandrs Gornijs ierosina uzrakstīt dzīvokļu 
kā īpašas arhitektūras tipoloģijas vēsturi. Grāmatā iekļauts arī frag-
ments no ievērojamā vācu filozofa Pētera Sloterdaika darba „Sphären 
III”, kurā viņš izceļ dzīvokli kā vienu no modernā laikmeta ievērojamā-
kajiem izgudrojumiem.
UDK	 728.2(474.3)(083.824)
	 316.334.54(474.3)(083.824)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Kopkataloga Id: 000897992
Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei / rakstu 
autori: Janīna Kursīte, Inese Sirica, Zane Ulma-
ne, Uģis Niedre, Smaida Rubeze ; zinātniskie 
konsultanti: Māris Maniņš, Inese Ratniece, 
Aija Veipa, Ilze Ziņģīte ; redaktore Inguna 

Mīlgrāve ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; fotogrāfi: Jānis 
Brencis, Māris Kaparkalējs, Dzintars Leja, Kaspars Rat-
nieks ; ievada autors Rauls Vēliņš. — Rīga : Sana Solaris, 
2018. — 574 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tehniskie 
zīmējumi ; 34 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
personu rādītājs: 562.-574. lpp. — ISBN 978-9934-8749-0-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā atradīsiet vairāk nekā sešus simtus Latvijas 
segu. Rakstu autori tajā atspoguļojuši aušanas tradīciju no pirmsāku-
miem līdz mūsdienām dažādos Latvijas novados. Bagātīgi ilustrētajā 
izdevumā varēsiet iepazīt Kurzemes ķēžu, rožu un spoguļu segas, Zem-
gales zvaigžņu segas, Vidzemes šatiersegas, Latgales dreļļus un čosnī 
dečus. Jūs iepriecinās gan josliņsegas, gan mežģīņsegas, gan audēju 
jaunrades darbi. Īpaša uzmanība pievērsta latgaļu, ķoniņu, lībiešu un 
suitu segām. Grāmata atspoguļo valsts simtgades mirkli un ir pateicība 
mūsu audējām. Tā ir aicinājums turpināt un radīt. Radīt jaunus audējus, 
jaunus audumus un savas dzimtas rakstus.
UDK	 746.1(474.3)
	 677.31.024.3:645.482(474.3)(091)

78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000898313
Meimane, Ineta. Nora Bumbiere. Nepalikt vie-
nai tumsā : atmiņu portrets, jaunas lappuses 
senā manuskriptā / Ineta Meimane ; Daiga Ma-
zvērsīte, diskogrāfija ; Gunārs Straume, di-
zains. — Papildināts izdevums. — Rīga : Man-

sards, [2018]. — 261, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
22 cm. — Atmiņu stāstā piedalījušies: Ingrīda Andriņa, 
Kārlis Ārgalis-Straumēns, Valērijs Beļinovs, Aida Bērziņa, 
Tamāra Bumbiere, Georgs Bumbiers, Valentīna Butāne, Ai-
gars Daudzvārds, Jeļena Dmitrijeva, Gunārs Freidenfelds, 

Irēna Freimane, Ojārs Grinbergs, Imants Kalniņš, Alfrēds 
Krūklis, Aleksandrs Kublinskis, Aija Kukule, Viktors Lapče-
noks, Zigmars Liepiņš, Daiga Mazvērsīte, Sandra Ozolīte, 
Raimonds Pauls, Ilze Pelce, Jānis Peters, Daiga Petkeviča, 
Žoržs Siksna, Ārija Siliņa, Uldis Stabulnieks, Andžela Sulei-
manova, Beatrise Suleimanova, Arsens Suleimanovs, Geno-
veva Šustiņa, Harijs Užāns, Margarita Vilcāne, Grigorijs Zil-
bers, Mirdza Zīvere, Māra Zustrupa. — Noras Bumbieres 
ieraksti: 250.-[262.] lpp. — ISBN 978-9934-12-205-7 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  I. Meimanes atmiņu grāmatā līdzās dziedātājai Norai 
Bumbierei (1947-1994) viņas zvaigžņu stundas laikā un norietā dalīju-
šies tuvinieki, draugi, skatuves kolēģi. Atmiņu portrets ir turpinājums 
stāstam par fenomenu latviešu mūzikā — Noru Bumbieri. Daudzi to 
sauc par neērtu patiesību, citi par tīrradņa talantu padomju estrādes 
postošajā īstenībā. I. Meimane piedāvā savu versiju, kas balstīta uz sa-
runām, tapušām 2002. un 2018. gadā, bet pārējais jau ir lasītāja ziņā — 
moralizēt, liekuļot, vai saprast.
UDK	 78.071.2(474.3)

Kopkataloga Id: 000898510
Vispārējie latviešu dziesmu svētki (26 : 
2018 : Rīga, Latvija). XXVI Vispārējie latvie-
šu Dziesmu un XVI Deju svētki : katalogs / 
galvenā redaktore Ilze Pole ; redaktore Zane 
Nikodemusa ; dizains: Marika Kossatz ; foto: 

Gatis Rozenfelds, Edmunds Brencis, Alise Šulce [un vēl 2 
fotogrāfi] ; priekšvārda autore Dace Melbārde. — [Rīga] : 
Frank’s House : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 
[2018]. — 247 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Teksta 
autori: Laura Lapiņa, Zane Nikodemusa, Osvalds Zebris, 
Zane Ūsele. — Fotogrāfi arī: Edijs Pālēns, Renārs Koris. — 
ISBN 978-9934-528-26-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šogad uz visu skatāmies caur Latvijas simtgades 
prizmu, raugoties uz savu valsti, tautu, nāciju un tās likteņgaitu plašākā 
vēstures nogrieznī. Dziesmu un deju svētki ir bijuši, ir un būs būtiska 
mūsu identitātes daļa, tāpēc svētku logo ir ielocīts Latvijas simtgades 
zīmē. Dziesmusvētku radītā kopības izjūta ir mūsu dzīvības avots, ko 
negribam zaudēt, kurā smeļamies spēku nākamajam darba cēlienam 
un kuru gribam nodot nākamajām paaudzēm.
UDK	 78.091.4(474.362.2)(083.82)

Kopkataloga Id: 000897847
Žuravļovs, S. Cilvēks leģenda — Fjodors Šaļa-
pins : Šaļapiniāna Latvijā: hronika, fakti, foto : 
1898-1910-1938, arī agrāk un vēlāk : materiālu 
krājums / sastādītājs, līdzautors S. Žurav-
ļovs. — Rīga : Latvijas Šaļapina biedrība, 

[2018]. — 118 lpp., 33 nenumurētas lp. ielīmes : faksimili, 
ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 115.-116. lpp. 
un rakstu beigās.

UDK	 78.071.2(470+571)

Kopkataloga Id: 000897939
Žuravļovs, Sergejs. Latvijas Šaļapina enciklo-
pēdija / sastādījis Sergejs Žuravļovs, teksts, 
red[akcija], noformējums. — Rīga : Latvijas Ša-
ļapina biedrība, [2018]. — 36 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — Bibliogrāfija: 33.-36. lpp.

UDK	 78.071.2(470+571)(035)
	 7.071.2(474.3)(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897992
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898313
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898510
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897847
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897939
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8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000896753
Dzīves lingvistika : veltījumkrājums profeso-
ram Jānim Valdmanim = Linguistics of Life : a 
festschrift in honour of Jānis Valdmanis / zi-
nātniskā un literārā redaktore Dr.philol. Inita 
Vītola ; literārā redaktore (angļu valodā) Dr.

philol. Dace Strelēvica-Ošiņa ; recenzentes: Dr.philol. Linda 
Lauze, Dr.philol. Vilma Šaudiņa, Dr.philol. Gunta Ločmele ; 
fotogrāfijas autors Juris Bērziņš-Soms ; vāka dizaina autore 
Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. — 
383 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portrets ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā, 
rakstu kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
333-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jānis Valdmanis ir valodnieks, habilitētais zināt-
ņu doktors (1996), Latvijas Universitātes profesors (1997), kopš 2015. 
gada — emeritētais profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespon-
dētājloceklis (1997), Latviešu valodas institūta direktors (1992-2004). 
Kopš 2004. gada Jānis Valdmanis ir Latviešu valodas aģentūras (līdz 
2008. gadam — Valsts valodas aģentūras) direktors. Veltījumkrājuma 
veidošanā piedalījušies dažādu valodniecības nozaru pārstāvji, līdz ar 
to tas ir arī ieskats nozīmīgos pētījumu virzienos latviešu valodniecībā.
UDK	 81’1(082)

Kopkataloga Id: 000897745
Malahova, Ludmila. Profesionālās saziņas pa-
mati vācu valodā : mācību līdzeklis LSPA spor-
ta zinātnes programmas studentiem = Grun-
dlagen der professionellen Kommunikation 
auf Deutsch / Ludmila Malahova ; recenzenti: 

Dr.sc.admin. Iveta Boge, Dr.sc.admin. Ieva Rudzinska. — 
Rīga : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2018. — 
65 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 62.-
64. lpp. — Teksts vācu valodā, anotācija latviešu valodā, 
titullapas noformējums latviešu un vācu valodā. — ISBN 
978-9934-520-38-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis „Grundlagen der professionellen 
Kommunikation auf Deutsch” paredzēts LSPA 1. studiju gada sporta 
zinātnes programmas studentiem, kuri apgūst brīvās izvēles studiju 
kursu „Profesionālās saziņas pamati vācu valodā”. Izdevumā apkopoti 
materiāli par tēmām: Sporta akadēmija, studiju process, sports un tre-
niņi, Olimpiskās spēles. Mācību līdzeklis ietver dažāda līmeņa tekstus 
un vingrinājumus, kuri ļauj pilnveidot sporta leksiku un terminoloģiju 
vācu valodā.
UDK	 811.112.2’243:796(075.8)

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000897956
Alševska, Māra. Mācies burtus! / Māra Al-
ševska, dizains ; zīmējumi: Alise Landsber-
ga, Juta Tīrona. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrāci-
jas ; 22 cm. — (Mana pirmā burtnīca). — 
ISBN 978-9934-0-7526-1 (brošēts).

UDK	 811.174’35(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000895989
Artura Ozola dienas konference „Gramatika 
valodas un valodniecības attīstībā” (53 : 
2017 : Rīga, Latvija). Gramatika valodas un va-
lodniecības attīstībā : 53. Artura Ozola dienu 
konferences referātu kopsavilkumi : Rīga, 2017. 

gada 17. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu 
fakultāte. Latvistikas un Baltistikas nodaļa. Baltu valodnie-
cības katedra. — Rīga : Latvija Universitāte, 2017. — 24 lpp. ; 
21 cm. — Veltījums H. Medema „Lotavica Grammatica” 
(1737), „Grammatyka Inflansko-Lotewska” (1817), G. Bražes 
grāmatai „Īsa pamācīšana latviešiem” (1857), 19. gs. 2. pu-
ses latviešu skolu gramatikām, J. Endzelīna un K. Mīlenba-
ha „Latviešu gramatikai” (1907), LU docentam Dr. Reinim 
Bērtulim (1937-1994). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Raksti latviešu un lietuviešu valodā. — ISBN 978-9934-
8387-4-3 (brošēts).

UDK	 811.174’36(062)
	 811.172’36(062)

Kopkataloga Id: 000896889
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : popu-
lārzinātnisku rakstu krājums / atbildīgā re-
daktore Dr.philol. Anna Vulāne ; recenzente 
Dr.habil.philol. Gunta Smiltniece ; dizaina au-
tori: Kristaps Rozītis un Vanda Voiciša. — 

Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2018.
Nr. 13. — 189 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 

174.-184. lpp. un rakstu beigās.
A n o t ā c i j a :  Populārzinātniskā rakstu krājuma „Valodas prakse: 

vērojumi un ieteikumi” 13. laidiena kārtas numurs ir noteicis izdevuma 
satura ievirzi — nopietni un mazliet ar smaidu par „nelaimīgo” skaitli, 
melno un velnišķo, šausminošo un pārsteidzošo, par vēstures para-
doksiem, stereotipiem un realitāti. Rakstu autori piedāvā lasītājiem 
savu skatījumu uz valodas uztveres un lietojuma jautājumiem, atšķir 
dažas valodas attīstības vēstures lappuses un sniedz ieskatu mūsdienu 
problēmās. Rakstu krājums ir mazliet neparasts, jo trīspadsmitais, bet 
daudzpusīgs un noderīgs uzziņu materiāls ikvienam, kurš interesējas 
par latviešu valodu, vēlas iepazīt tās bagātību, lietojuma variācijas un 
pētījumu dažādību.
UDK	 811.174(082)

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000898324
Koljers, Miks. Iz Baltikas : jaunatklātais 
Džeimsa Bosvela un Semjuela Džonsona brau-
ciens pa Kurlandi, Livoniju un Igauniju 1778. 
gadā / Miks Koljers ; no angļu valodas tulkoju-
si Aija Uzulēna ; redaktore Dace Sparāne ; Vali-

ja Brutāne, atdzejojuma citējumi ; Jānis Esītis, vāka di-
zains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. — 390, [2] lpp. ; 
22 cm. — Ziņas par autoru: vāka 4. lpp. — Vāka noformēju-
mā izmantota Mika Koljera uzņemta Alūksnes Tempļa kal-
na rotondas fotogrāfija, kā arī dažādu 18. gs. gravīru frag-
menti. — Oriģinālnosaukums: Up the Baltick. — ISBN 
978-9934-546-63-1 (iesiets).

UDK	 821.111-31

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000897066
Toda, Anna. Before. Pirms / Anna Toda ; no an-
gļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore 
Anda Brazauska. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 335 lpp. ; 23 cm. — Sērijas „After” tur-
pinājums. — Oriģinālnosaukums: Before. — 
ISBN 978-9934-0-7513-1 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896753
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897745
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897956
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895989
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896889
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898324
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897066
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821.112.2 Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000898574
Pauli, Barbara. Hopenhofas-Apes muiža 
laikmetu vējos / Barbara Pauli, dzimusi 
brīvkundze fon Tīzenhauzena ; Irēna Meis-
tere, teksts un tulkojums latviešu valodā ; 
priekšvārda autors Dr.habil.art. Ojārs Spā-

rītis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, 
[2018]. — 135 lpp. : ilustrācijas, karte, portreti ; 20 cm. — 
Grāmatā izmantoti Zuzannes Kroišas, dzim. Tīzenhauzena, 
privātā arhīva un Apes novadpētniecības fonda mate-
riāli. — Bibliogrāfija: 133. lpp. — Tulkots no vācu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Gut Hoppenhof: ein kleines 
baltisches Vermächtnis. — ISBN 978-9934-20-234-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Sagaidot Apes pilsētas 90. gadadienu un Latvijas 
valsts 100. gadadienu, vēlamies akcentēt vēsturiskā mantojuma izzinā-
šanu, vienlaikus veicinot iedzīvotāju interesi par Apes vēsturi un vēlmi 
iesaistīties tās izpētē un kultūrvēsturiskās vides sakārtošanā. Grāmatas 
idejas autore — novadpētniece, bijušā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 
vācu valodas un kultūras vēstures skolotāja Irēna Meistere nesavtīgi 
ziedojusi savu laiku un resursus pagātnes un vēstures izzināšanā. Grā-
mata ir unikāls, nozīmīgs un bagātīgs izziņas materiāls gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan citiem interesentiem — novadpētniekiem, vēstur-
niekiem un tūristiem, kas sniedz ieskatu Apes un tās tuvējās apkārtnes 
vēsturē un rosina apmeklēt Api un tās kultūrvēstures objektus.
UDK	 821.112.2-94(474.3)
	 908(474.367)
	 929.52(=112.2)(474.367)

Kopkataloga Id: 000898475
Volcs, Heiko. Visu vai neko / Heiko Volcs ; no 
vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Aijas An-
džānes vāka mākslinieciskais noformējums ; 
atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā re-
daktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, 

[2018]. — 93, [1] lpp. ; 20 cm. — (Zibstāsti tīņiem). — Oriģi-
nālnosaukums: Alles auf Eine Karte. — ISBN 978-9934-15-
475-1 (brošēts).

UDK	 821.112.2-93-3

821.112.5 Holandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000897486
Volca, Anna. Eva, Niks un es : mana raibā vasa-
ra ar diviem jauniem draugiem, zeltaini brūnu 
vistu un septiņām olām / Anna Volca ; no nī-
derlandiešu valodas tulkojusi Irēna Aramina ; 
redaktore Diāna Romanoviča ; Alises Landsber-

gas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 127 lpp. ; 
22 cm. — Oriģinālnosaukums: Evi, Nick en ik. — ISBN 978-
9934-0-7320-5 (iesiets).

UDK	 821.112.5-93-32

821.113.3 Īslandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000898085
Irsa Sigurdardotira. DNS : romāns / Irsa Si-
gurdardotira ; no islandiešu valodas tulkojusi 
Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 429, [1] lpp. ; 
22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Oriģi-

nālnosaukums: DNA. — ISBN 978-9934-0-7681-7 (iesiets).
UDK	 821.113.3-312.4

821.14 Grieķu literatūra

Kopkataloga Id: 000898548
Kavafis, Konstantins. Dzeja / Konstantins Ka-
vafis ; sastādījis un no jaungrieķu valodas at-
dzejojis Dens Dimiņš ; ievadtekstu autori: 
Dens Dimiņš, Ojārs Lāms ; literārais konsul-
tants Māris Salējs ; redaktors Vents Zvaigzne ; 

dizains: Anta Pence ; ilustrācijas: Inta Celmiņa. — Rīga : 
Neputns, [2018]. — 334 lpp., 1 salocīta lp. : faksimils, ilustrā-
cijas, kartes ; 20 cm. — Ziņas par autoru: 15.-24. lpp. — 
Dzejnieka rokraksta paraugs, dzejolis „Pilsēta” — 1. lpp. — 
Tulkojums veltīts grieķu valodas filoloģes Ināras Ķemeres 
(1939-2013) piemiņai. — Bibliogrāfija: 333.-334. lpp. un rā-
dītāji: 277.-332. lpp. — Vāka noformējums un saturs paralē-
li latviešu un jaungrieķu valodā. — Oriģinālnosaukums: 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ. — ISBN 978-9934-565-48-9 (brošēts).

UDK	 821.14’06-1

821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000897912
Журавлев, Сергей. …А весной прилетят 
соловьи : лирика, посвящения, басни, 
юмор, сатира / Сергей Журавлев. — [Rīga] : 
[Sergejs Žuravļovs], [2018]. — 28 lpp. : ilustrā-
cijas ; 22 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000897910
Журавлев, Сергей. Ночная встреча : лири-
ка, юмор, сатира / Сергей Журавлев. — 
[Rīga] : [Sergejs Žuravļovs], [2018]. — 32 lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm.
UDK	821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000897933
Журавлёв, Сергей. Пушкин не признаёт 
угроз, цензуры и ограничительного закона 
о языке : очерк, стихи / Сергей Журавлев, 
текст, оформл[ение], ред[акция] ; Петров-
ская академия наук и искусств. Латвийское 

отделение им. В.С. Пикуля, Профессиональная писа-
тельская организация „Родина”. — Рига : ПАНИ Лат-
вийское отделение им. В.С. Пикуля, [2018]. — 51, [1] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)
	 821.161.1-3(474.3)
	 821.161.1(092)

Kopkataloga Id: 000897935
Максимов, Юрий. Судьба моя — Россия : 
лирика из воспоминаний / Юрий Макси-
мов ; Сергей Журавлев, предисл[овие], 
оформл[ение], ред[акция] ; Профессио-
нальная писательская организация „Роди-

на”. — Рига : Русский культурный центр „Улей”, 
[2018]. — 56 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

UDK	 821.161.1-1(474.3)
	 821.161.1(474.3)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898574
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897486
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898085
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898548
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897912
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897910
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897933
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897935
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Kopkataloga Id: 000898117
Межиньш, Пётр Янович. Что цветами ска-
зать на ветру? / Пётр Межиньш ; редактор 
Л.А. Ершова. — Рига : Светоч, 2018. — 
168 lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoru: [3.] lpp.
UDK	821.161.1-1(474.3)

821.162.3 Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 000898564
Rudišs, Jaroslavs. „Grandhotel” : romāns virs 
mākoņiem / Jaroslavs Rudišs ; no čehu valodas 
tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore 
Marija Leščinska. — Rīga : Jumava, [2018]. — 
207 lpp. ; 20 cm. — Ziņas par autoru: vāka 

4. lpp. — Oriģinālnosaukums: Grandhotel. — ISBN 978-
9934-20-219-3 (brošēts).

UDK	 821.162.3-31

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000898112
Celle, Māra. Mežaparka meitene uzaug Ameri-
kā / Māra Celle ; redaktore Gundega Saulīte ; 
mākslinieks Aldis Aleks. — Rīga : Vesta-LK, 
2018. — 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
(Laika grāmata). — ISBN 978-9934-511-47-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autore stāsta par savu dzīvi. Grāmata sākas 
1950. gadā, kad Māra Celle nokāpj no kuģa Ņujorkas ostā. Ierodas jau-
najā, daudzsološajā zemē kopā ar māti, dzejnieci Rūtu Skujiņu, toreiz 
četrdesmit trīs gadus vecu, un māsu Lalitu, toreiz nepilnus piecpadsmit 
gadus vecu. Tas ir stāsts par šīs trijotnes pirmajiem deviņiem gadiem 
ASV.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000897475
ESUNTU.LV Dzeja. Proza : Grobiņas vidussko-
las skolēnu un skolotāju radošie darbi / sastā-
dītāja Ilona Toropova. — Grobiņa : [Liepājas 
Universitāte], 2018. — 59, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-569-37-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Katrā no mums ir sava radošā dzirksts, kas laužas 
pasaulē un vēlas apliecināt savu gribēšanu un varēšanu. Vajadzīgs tikai 
neliels pamudinājums … un rodas dzejolis, pasaka, miniatūra … Grobi-
ņas ģimnāzijas skolēni un skolotāji šo krājumu velta Latvijai kā bezga-
līgam spēka avotam. Krājuma veidošanā piedalījušies latviešu valodas 
un literatūras skolotājas un izmantoti skolēnu zīmējumi.
UDK	 821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 000897515
Gavars, Valdis. Mūsu priedes. Rainis un 
Aspazija Jaundubultos / Valdis Gavars ; zi-
nātniskā redaktore Ārija Vanaga ; literārā 
redaktore Dzintra Birnbauma ; mākslinie-
ce Inese Ciprusa ; priekšvārda autore Anna 

Žīgure. — [Jūrmala] : Raiņa sēta, 2018. — 95 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, kartes, plāni, portreti, tabulas ; 22 cm. — Ziņas 
par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 86.-87. lpp. un per-
sonu rādītājs: 88.-92. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-500-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jūrmalnieks Valdis Gavars kā Jūrmalas aizsardzības 
biedrības dibināšanas dalībnieks un pilsētvēsturiskās vides saglabāša-
nas aktīvists veicis pētījumu par Aspaziju (1865-1943) un Raini (1865-
1929) Jaundubultos. Pētījums apkopots grāmatā „Mūsu priedes. Rainis 
un Aspazija Jaundubultos”. V. Gavara grāmata ir vērtīga, jo vai katra tās 

lapaspuse un attēls mudina šodienas jūrmalniekus glābt to, kas vēl ir 
glābjams — mājas un priedes, ceriņus un jasmīnus, dokumentus, fo-
togrāfijas, vēstules un citus dokumentus. Muzeju un arhīvu krājumos 
var atrast daudz, bet savas mājas un tur dzīvojušo vēstures apzināšana 
ir nozīmīga, ja cilvēks grib sevi dēvēt par šai videi, Jūrmalai, piederīgu.
UDK	 821.174(092)

Kopkataloga Id: 000897358
Holcmane, Silvija. Mīlestības elpa : sasauces / 
Silvija Holcmane ; redaktore Anitra Roze ; vāka 
dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild 
Veronika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2018]. — 270, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9984-
894-81-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Silvijas Holcmanes trešā grāmata, kas veltīta vīram, 
pazīstamajam arhitektam Andrejam Holcmanim, ar kuru kopā aizvadīti 
viņa mūža pēdējie divdesmit seši gadi. Sacerējums ir mēģinājums res-
taurēt divu cilvēku, divu personību ceļu vienam pie otra, stāstot, kā tiek 
noiets šis ceļš, atklājot otra individualitāti, kopīgo un atšķirīgo un ab-
pusējiem spēkiem izveidojot kopīgo, uz bezgalīgu uzticību balstītu savu 
neatkārtojamo pasauli. Veidojot šo pasauli, abi nākamās grāmatas va-
roņi savas jūtas uzticēja papīram — vairākus gadus apmainījās ar „kla-
dītēm”, kur tikšanās starplaikos izteica otram savas jūtas un pārdomas. 
Manuskripts lielā mērā veidots, izmantojot šos rakstiskos dokumentus, 
arī A. Holcmaņa dienasgrāmatas.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000898480
Judina, Dace. Uzraksti man… vakar / Dace Ju-
dina ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā 
redaktore Evelīna Zilgalve ; Artura Nīmaņa 
vāka dizains un mākslinieciskais noformē-
jums ; foto: Dace Judina, Krists Čaupals, Varis 

Eversons, Arturs Nīmanis, Timurs Subhankulovs. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2018]. — 285, [2] lpp. : ģenealoģiskās tabu-
las, ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — (Latvijas simtgades ro-
māni ; Ceturtā grāmata). — Ziņas par autori: [281.] lpp. — 
Bibliogrāfija: [281.] lpp. — ISBN 978-9934-15-500-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir D. Judinas veltījuma Latvijas simtgadei — tetra-
loģijas pēdējā daļa „Uzraksti man… vakar”. Četru grāmatu garumā ik-
vienam ir iespēja izsekot notikumiem jaunās Ozolu saimnieces Kates 
dzīvē viena gada griezumā — no Jāņiem līdz Jāņiem. Noslēdzošā daļa ir 
par izvēlēm. Par pareizām, nepareizām, izdarītām skaidrā prātā vai pil-
nīgā tā aptumsumā. Tas ir arī stāsts par izvēli klusēt, izlikties neredzam 
un pieciest. Jā, ir lietas, ko mēs nespējam ietekmēt, taču mēs esam tie, 
kas varam ietekmēt notiekošo mūsu ģimenēs un dzimtās, ieaudzinot 
bērnos dzīves vērtības, tikumus un cieņu pret sevi, saviem tuvākajiem 
un zemi, kurā dzīvojam un nostājoties pret nekrietnībām, pret ļaunumu.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000898477
Manfelde, Andra. Mājās pārnāca basa : stāsti / 
Andra Manfelde ; māksliniece Aija Andžāne ; at-
bildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā re-
daktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2018]. — 205, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-15-486-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Manfeldes grāmatā apkopti 18 dažādi stāsti par 
latviešu piedzīvoto Sibīrijā. Grāmatas izejmateriāls ir sarunas ar savu-
laik izsūtītajiem cilvēkiem vai viņu tuviniekiem, ko autore atainojusi 
nevis dokumentālā, bet literāri tēlainā formā. Patiesa un tīra mīlestība 
pret dzimteni caurvij teju visus stāstus. Galvenokārt tos stāstīja cilvēki, 
kas deportācijas piedzīvoja 1949. gadā. Stāsti ir sāpīgi, skaisti un monu-
mentāli reizē. Stāsti izskan arī kā aicinājums — paraudzīties ar citām 
acīm uz mūsu šodienas dzīvi, jo mūsu lielveikalu un gardēdības laikme-
tā jau esam aizmirsuši, kāda vērtība var būt maizes šķēlei vai vienam 
ābolam, jo nez kāpēc uztveram, ka tas mums pienākas pašsaprotami.
UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898117
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898564
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898112
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897515
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897358
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898480
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898477
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Kopkataloga Id: 000897942
Rekur ir! : jauni dzejoļi Latvijas bērniem / 
māksliniece Ieva Maurīte ; sakārtotāja un re-
daktore Guna Pitkevica ; teksts: Leontīne Apše-
niece, Agnese Blaua, Leons Briedis, [un vēl 14 
autori]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 139, 

[4] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Autori arī: Anda Dēliņa, Ma-
rija Gončare, Gita Groza, Daina Grūbe, Evija Gulbe, Jānis 
Keičs, Maija Laukmane, Guna Pitkevica, Ieva Samauska, Va-
ris Siliņš, Iveta Skapste, Ilze Sperga, V. Vijolīte, Ināra Vil-
ne. — ISBN 978-9934-0-7420-2 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1(082)

Kopkataloga Id: 000898571
Skujiņa, Austra. Krīt manā pavasarī sarma : 
dzejas izlase / Austra Skujiņa ; krājumu sakārto-
ja un priekšvārdu sarakstīja Ineta Blauduma ; 
atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais 
noformējums: Emīls Garjānis. — Rīga : Jumava, 

[2018]. — 63, [1] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-20-217-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejas izlasē ietverti dzejnieces A. Skujiņas (1909-
1932) dzejoļi, kurus savās dziesmās ir iekļāvuši latviešu komponisti 
un izpildītāji, tostarp Jānis Lūsēns, Raimonds Pauls, Ilze Purmaliete, 
Rodrigo Fomins un daudzi citi. Bieži dzejolim un dziesmai ir vienots 
nosaukums, bet ir arī gadījumi, kad tie atšķiras. Nereti no viena dzejoļa, 
atdzīvinot dzejā paslēptās emocijas, radītas vairākas muzikālas versijas 
dažādu autoru izpildījumā.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000898566
Steiga, Miermīlis. Cik maksā sieviete : krimi-
nālromāns / Miermīlis Steiga ; Ilutas Koidu 
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, 
[2018]. — 181, [1] lpp. ; 20 cm. — Ziņas par auto-

ru: 179. lpp. — ISBN 978-9934-20-235-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Daudzu populāru romānu autora M. Steigas romāns 

intriģējoši stāsta par meiteņu un jaunu sieviešu nolaupīšanu un pārdo-
šanu seksuālā verdzībā. Liedagā, pie pašas jūras, meiteņu bariņš spēlē 
bumbu. Divi atlētiski melnīgsnēji vīrieši ar fotoaparātiem pie sāniem 
viņas novēro. Tad neuzkrītoši nofotografē glītāko gaišmati, tad otru, 
pievilcīgu tumšmati. Drīzi vien meitenes metas jūrā peldēties, dažas 
aizpeld aiz trešā sēkļa. Viens no vīriešiem kaut ko paregulē savā ka-
merā. Abas nofotografētās meitenes reizē pazūd zem ūdens. Vairāki 
peldētāji metas palīgā. Bet tur vairs neviena nav. Jūras līcī stāv jahta. 
Divi akvalangisti ar meitenēm uz muguras piepeld pie borta un nogādā 
meitenes uz jahtas klāja — faktiski nogādā pašā ellē zemes virsū…
UDK	 821.174-312.4

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000897671
Favilli, Elēna. Vakara pasaciņas dumpīgām 
meitenēm : 100 stāsti par izcilām sievietēm / 
Elēna Favilli, Frančeska Kavallo ; no angļu va-
lodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā redak-
tore Gundega Vaska. — Rīga : Jāņa Rozes ap-

gāds, [2018]. — 223, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Ziņas 
par autorēm: 223.-[224.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Good 
Night Stories for Rebel Girls. — ISBN 978-9984-23-692-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis darbs ir radoša dokumentālu faktu interpretā-
cija — sirsnīgu un pārdomas rosinošu stāstu apkopojums, ko iedves-
mojušas simts varonīgu sieviešu dzīves un darbi. Grāmatā nav sniegts 
izsmeļošs pārskats par šo sieviešu biogrāfijām un sasniegumiem.
UDK	 82-93-343

Kopkataloga Id: 000897563
Ledus sirds / tulkojusi Eva Jansone ; re-
daktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2018].

Lieliska dzimšanas diena : stāsts miedzi-
ņam. — 15, [1] lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrāci-

jas ; 18×18 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no an-
gļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Frozen. The Perfect 
Birthday. — ISBN 978-9934-16-495-8 (brošēts).
UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000897113
Pasaka par zelta zivtiņu : pēc brāļu Grimmu un Aleksandra 
Puškina pasaku motīviem / tekstu sastādīja un vāku nofor-
mēja Ivars Prūsis. — Ogre : I. Prūsis, 2017. — 1 tiešsaistes 
resurss (32 lp., PDF) : ilustrācijas ; 15,6 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Attēli no brīvpie-
ejas multfilmas „Pasaka par zvejnieku un zivtiņu”. — ISBN 
9789934826542 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Pamācoša pasaka bērniem un pieaugušajiem pēc 
brāļu Grimmu un Aleksandra Puškina pasaku motīviem. Paredzēta bēr-
niem no 3 gadu vecuma lasīšanai priekšā vai patstāvīgai lasīšanai.
UDK	 82-93-32
	 82-343

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000897311
Trečaks, Andris. Sarkaņi: notikumi / atmi-
ņas / cilvēki / Andris Trečaks ; redaktors 
Andrejs Vasiļjevs ; mākslinieciskā noformētāja 
Aina Pidika. — Sarkaņi : Ramoste, 2018. — 
216 lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 

30 cm. — ISBN 978-9934-19-496-2 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Ceļu pie lasītājiem uzsāk Andra Trečaka otrā grāma-

ta par Sarkaņiem. Tās pamatā ir notikumi un cilvēku atmiņas par pir-
mās brīvvalsts, kara un pēckara gadiem, par izsūtīšanu, par kolhoza lai-
kiem un neliels ieskats mūsdienās. Te var uzzināt vēsturiskas liecības 
par Sarkaņu, Aizkujas, Patkules un Biksēres mājām un to saimniekiem. 
Publicētie avoti (pārsvarā cilvēku atmiņas un laikrakstu publikācijas) 
atstāti ar to laiku valodas īpatnībām un stilu, lai nākotnes lasītājiem 
varētu nodot „vēstures elpu”.
UDK	 908(474.369)

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

Kopkataloga Id: 000898563
Klaidoņi  ūdens pasaulē / atbildīgā redaktore 
Liene Soboļeva ; Gints Barkovskis, Ainārs Ka-
dišs, Juris Lorencs, Laine Pērse, Linda Riņķe [un 
vēl 5 autori] ; Lilita Vīksna, stāstu sastādījums ; 
foto: Aivars Reinholds. — Rīga : Jumava, 

[2018]. — 295, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilus-
trācijas, karte ; 20 cm. — (Aiz apvāršņa). — Autori arī: Ha-
rijs Sils, Pēteris Strubergs, Lauma Žubule, Māris Gailis, Aija 
Ambrasa. — ISBN 978-9934-20-232-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Piedzīvojumu var izgaršot ne tikai dodoties ceļojumā 
apkārt pasaulei, bet arī tepat — līdz Liepājai, kur ir skaistais Palmu lī-
cis. Patīkamais satraukums, kas pārņem, iekāpjot laivā, jahtā, vilcienā, 
uzkāpjot uz vēja dēļa… Vai arī daudzsološā sajūta, kad datora ekrānā 
izlasāms paziņojums, ka lidojuma biļetes iegāde ir apstiprināta, tādējā-
di solot aizvest tur, kur nav būts, piedāvājot to, kas nekad nav mēģināts. 
Kārtējā „Aiz apvāršņa” jeb Klaidoņu sērijas grāmata aicina lasītāju mes-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897942
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898571
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898566
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897671
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897563
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897113
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897311
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898563
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ties zilo ūdeņu piedzīvojumā. Tas nozīmē tik tiešām jaunus apvāršņus, 
salas un valstis, siltās dienvidu jūras, vēju un sauli, un, protams, arī sa-
staptos cilvēkus. Tas viss veido piedzīvojumu, kurā galvenajā lomā ir šīs 
grāmatas varoņi. Vienojošais stāstu motīvs ir kāre pēc piedzīvojumiem, 
tieksme izzināt nezināmo. Un vēl — atgriezties un izstāstīt citiem, kas 
īsti ir aiz horizonta.
UDK	 910.4(4/9)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 000897461
Bērziņa, Diāna. Parunāsim par vecajiem lai-
kiem / Diāna Bērziņa. — Talsi : Aleksandra 
Pelēča lasītava, 2018. — 177 lpp. : faksimili, ģe-
nealoģiskās tabulas, ilustrācijas, portreti : 
27 cm. — ISBN 978-9934-513-31-2 (brošēts) ; 
ISBN 9789934513282 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Stāsts par latviešu dzimtu un šīs dzimtas senčiem. 
Tikai viena dzimta, bet no kuras, tāpat kā no daudzām citām, izveidoju-
sies mūsu tauta. Daudzi atmiņu stāsti ir vienkārši dzirdēti, tiem nav cita 
apstiprinājuma, kā vien tas, ko stāstīja mūsu senči, tomēr daži no tiem 
ir salīdzināti ar baznīcas grāmatās atrodamajiem datiem.
UDK	 929.52(474.3)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000898001
Dzimtene, vai manu dziesmu dzirdi? : Pārgau-
jas novada iedzīvotāju stāsti par padomju re-
presijām un ceļu uz Latvijas neatkarību / sa-
stādītāja un redaktore Guna Rukšāne ; autori: 
Guna Rukšāne, Margarita Martinsone, Ēvalds 

Zariņš, Līga Kronberga, Jānis Gabrāns, Alfs Lapsiņš, Gunta 
Blaumane ; māksliniece Anda Nordena. — Pārgaujas no-
vads : Pārgaujas novada pašvaldība, 2018. — 179 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 25 cm. — Vāka noformējumam izmantota 
Pētera Vītola glezna „Aiz nometnes žoga”. — Grāmatā Dzin-
tara Vītola dzejolis „Mājup” un Raiņa dzejoļa „Ko es zinu” 
fragments. — ISBN 978-9934-19-539-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti novada iedzīvotāju stāsti par pa-
domju represijām un ceļu uz Latvijas neatkarību. Nevainīgu cilvēku 
izsūtīšanas, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšana, 
barikāžu laiks — to brīžu izjūtas un notikumus Pārgaujas novada ie-
dzīvotāji ir uzticējuši grāmatas „Dzimtene, vai manu dziesmu dzirdi?” 
lapaspusēm. Grāmatā katrs vārds un burts ir apsūdzība visnežēlīgāka-
jai ideoloģijai, kas pasaules acīs centās izskatīties humāna un ideāla. 
Grāmatā publicēts 1941. un 1949. gadā no Lielstraupes un Mazstraupes, 
Kūduma, Lenču, Raiskuma, Rozulas un Stalbes pagastiem deportēto 
personu saraksts.
UDK	 94(474.3)”1940/1991”(092)
	 929(474.3)

Kopkataloga Id: 000896881
Starpdisciplinārā Latvijas jauno vēstures 
pētnieku konference (1 : 2016 : Rīga, Latvi-
ja). Studenti vēstures zinātnē : pirmās starp-
disciplinārās Latvijas jauno vēstures pētnieku 
konferences materiāli / sastādītāji: Jānis Ķe-

russ, Ilgvars Misāns ; uz angļu valodu tulkojis Mārtiņš Min-
taurs ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas re-
daktore Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba 
Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 
206 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — Raksti latviešu valodā, kopsavilkumi angļu 
valodā, tulkoti no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-18-
336-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājums ir mūsu gadsimta otrās desmitgades vidus 
jauno vēstures pētnieku veikuma momentuzņēmums un ļauj spriest 
par viņu potenciālu. Par referentiem uzaicināti tikai interesantāko un 
vērtīgāko maģistru darbu autori. Jaunums ir arī konferences starpdis-
ciplinārā ievirze — ar referātiem uzstājās ne tikai vēstures maģistri, bet 
arī citās humanitārajās un sociālajās zinātnēs maģistra grādu ieguvušie 
jaunie pētnieki. Zīmīgi, ka turpat vai visi raksti ir veltīti 20. gadsimta 
vēsturei, ar ko popularitātes ziņā Latvijā nevar sacensties neviens cits 
vēstures posms.
UDK	 94(474.3)(062)
	 34(474.3)(091)(062)
	 33(474.3)(091)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897461
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898001
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896881

	0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA
	069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes
	087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem
	1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA
	159.9 Psiholoģija
	2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
	3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
	316 Socioloģija
	327 Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika
	34 Tiesības. Jurisprudence
	351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)
	36 Garīgo un materiālo dzīves vajadzību nodrošinājums. Apdrošināšana. Patērētāju interešu aizsardzība
	37 Izglītība
	373 Vispārējā izglītība
	378 Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas
	398 Folklora
	5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES
	51 Matemātika
	6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA
	61 Medicīnas zinātnes
	631 Lauksaimniecība kopumā
	632 Augu bojājumi. Augu slimības. Augu kaitēkļi, augiem kaitīgie organismi. Augu aizsardzība
	633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība
	638 Kukaiņu un citu posmkāju turēšana, audzēšana un aprūpe
	64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
	656 Transporta un pasta pakalpojumi. Satiksmes organizācija un kontrole
	658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. Tirdzniecības organizācija
	7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS
	72 Arhitektūra
	745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. Lietišķā māksla
	78 Mūzika
	8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
	81 Valodniecība un valodas
	811.174 Latviešu valoda
	821.111 Angļu literatūra
	821.111(73) Amerikāņu literatūra
	821.112.2 Vācu literatūra
	821.112.5 Holandiešu literatūra
	821.113.3 Īslandiešu literatūra
	821.14 Grieķu literatūra
	821.161.1 Krievu literatūra
	821.162.3 Čehu literatūra
	821.174 Latviešu literatūra
	82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra
	9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
	908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte
	91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
	929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi
	94(474.3) Latvijas vēsture

