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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

005 Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000899301
Makčesnijs, Kriss. 4 izpildes disciplīnas : īpaši 
svarīgo mērķu sasniegšanai / Kriss Makčesnijs, 
Šons Kovejs, Džims Halings ; redaktore Ilze Vā-
cere ; tulkojums: Jānis Barons, Ilze Vācere. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 320 lpp. : dia-

grammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Ziņas par 
autoriem: [314.]-317. lpp. — Bibliogrāfija piezīmēs: [296.]-
299. lpp. un alfabētiskais rādītājs. — Oriģinālnosaukums: 
The 4 Disciplines of Execution: Achieving Your Wildly Im-
portant Goals. — ISBN 978-9934-0-7446-2 (iesiets).

UDK	 005.3

Kopkataloga Id: 000895855
Osborne, Gerry. Strategic Communications : Insights from 
the Commercial Sector : report / report author Gerry Os-
borne ; layout by Inga Ropsa. — Riga : NATO Strategic Com-
munications Centre of Excellence, [2017]. — 1 tiešsaistes 
resurss (61 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 
19,6 MB. — ISBN 978-9934-564-17-8 (PDF).

UDK	 005.57
	 316.77

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000897090
Pētījums par Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas para-
dumiem / darba grupa: Anda Laķe, Līga Vinogradova, Elī-
na Baltskara, Agnese Karlsone, Marita Sanžarevska, Laura 
Bāka, Anete Enikova ; Latvijas Kultūras akadēmija. — Rīga : 
Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības 
centrs, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (81 lp., PDF) : diagram-
mas, tabulas ; 1,81 MB. 

A n o t ā c i j a :  Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecī-
bas centrs pēc Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas pasūtījuma īstenojis 
pētījumu par Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas paradumiem. Pētī-
juma mērķis ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas para-
dumus, to veidošanos un ietekmējošos faktorus. Pētījums apliecina, ka 
grāmatu lasīšanas paradumi ir ļoti heterogēni un lasīšanas paradumus 
ietekmē būtiskākie sociāldemogrāfiskie parametri: dzimums, vecums, 
dzīves vieta, izglītība, nodarbošanās, ienākumi un tautība.
UDK	 028(474.3)

070 Laikraksti. Prese

Kopkataloga Id: 000896036
Азанда, Иева. Руководство для журналистов : корот-
ко о регулирующем СМИ законодательстве / авторы: 
Иева Азанда, Илзе Яуналксне, Могенс Блихер Бьерре-
гард ; редактор Санита Емберга. — [Rīga] : [Stockholm 
School of Economics in Riga], [2018]. — 1 tiešsaistes re-
surss (27 lp., PDF) ; 630, 59 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9984-822-27-3 (PDF).

UDK	 070:34(474.3)
	 342.727(474.3)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000899287
Brydak, Ilona. Izkrāso! Dzīvnieki / [ilustrāci-
jas]: Ilona Brydak. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 
25×18 cm. — (Izkrāso!). — Bez lingvistiska sa-
tura. — Oriģinālnosaukums: Koloruję zwier-
zątka. — ISBN 978-9934-0-7701-2 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000899284
Brydak, Ilona. Izkrāso! Pirāti / [ilustrācijas]: 
Ilona Brydak. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 25×18 cm. — 
(Izkrāso!). — Bez lingvistiska satura. — Oriģi-
nālnosaukums: Koloruję piraci. — ISBN 
978-9934-0-7702-9 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000899285
Brydak, Ilona. Izkrāso! Princeses / [ilustrāci-
jas]: Ilona Brydak. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 24 nenumurētas lp. : ilustrācijas ; 
25×18 cm. — (Izkrāso!). — Bez lingvistiska sa-
tura. — Oriģinālnosaukums: Koloruję księżnic-
ki. — ISBN 978-9934-0-7703-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000899396
Disney Krāsu priekam / tulkojusi Eva Janso-
ne ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2018]. — 32 nenumurētas 
lpp., 2 lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899301
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895855
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897090
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896036
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899287
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899284
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899285
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899396
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28 cm. — Oriģinālnosaukums: Disney Coloring Book with 
Stickers. — ISBN 978-9934-16-519-1 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000899390
Draudzīgie kucēni : uzdevumu grāmata / tul-
kojusi Anna Bērziņa ; redaktore Linda Kalna ; 
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 
24 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — 
(Disney junior). — Oriģinālnosaukums: Puppy 

Dog Pals. Activity book. — ISBN 978-9934-16-534-4 (bro-
šēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000898487
Ērmane, Signe. Mani mājdzīvnieki : raksti 
burtus, veido vārdus, mini mīklas, krāso / 
māksliniece un sastādītāja Signe Ērmane ; 
atbildīgā redaktore Renāte Neimane. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 30 nenu-

murētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-15-
504-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tā ir aktivitāšu burtnīca bērniem „Mani mājdzīvnie-
ki”, ko sastādījusi un ilustrējusi māksliniece Signe Ērmane. Burtnīcā 
būs iespēja mācīties rakstīt burtus, veidot vārdus, krāsot, minēt mīklas, 
apgūt sakāmvārdus un, visbeidzot, iepazīt lauku sētu — mājdzīvniekus. 
Burtnīca paredzēta bērniem no 5 gadu vecuma.
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000899392
Lieliskie 2 : krāsojamā grāmata / tulkojis Va-
lērijs Černejs ; redaktore Linda Kalna ; Disney, 
Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 
32 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrāci-
jas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Incredibles 

2. Coloring Book. — ISBN 978-9934-16-478-1 (brošēts).
UDK	 087.5
	 791-57

Kopkataloga Id: 000899395
Lieliskie 2 : uzdevumu grāmata / tulkojis Va-
lērijs Černejs ; redaktore Linda Kalna ; Disney, 
Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 
24 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Incredibles 2. Activity 

Book. — ISBN 978-9934-16-479-8 (brošēts).
UDK	 087.5
	 791-57

Kopkataloga Id: 000899541
Metcgers, Volfgangs. Ekskavators, traktors, 
atkritumu savākšanas mašīna : mana lielā 
transportlīdzekļu grāmata / Volfganga Metc-
gera ilustrācijas ; Danielas Prūses teksts ; no 
vācu valodas tulkojusi Skana Neimane. — 

[Rīga] : Madris, [2018]. — 28 nenumurētas lpp. : pārsvarā 
ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Bager, Traktor, 
Müllabfuhr!. Mein großes Fahrzeuge-Buch. — ISBN 978-
9984-31-028-2 (iesiets).

UDK	 087.5
	 629.36(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000899539
Molere, Anne. Mini zoodārzs : izzinoša grā-
mata bērniem no 2-4 gadiem / Annes Mole-
res teksts un ilustrācijas ; no vācu valodas 
tulkojusi Skana Neimane. — Rīga : Madris, 
[2018]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 

20 cm. — (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? Juniors). — Oriģinālnosau-
kums: Im Streichelzoo. — ISBN 978-9984-31-052-7 (spirā-
liesējums).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000899346
Vinnijs Pūks : zīmē punktu pa punktam / tul-
kojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; 
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 
24 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 
30 cm. — „Based on the „Winnie the Pooh” 

works by A.A. Milne and E.H. Shepard”—Uz 4. vāka. — Ori-
ģinālnosaukums: Winnie the Pooh. Dot to Dot Activity. — 
ISBN 978-9934-16-531-3 (brošēts).

UDK	 087.5
	 82-93-32

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000896136
Kalvāns, Ēriks. Mūsdienu personības teorijas : mācību 
līdzeklis / Ēriks Kalvāns ; recenzenti: Dr.psych. Tatjana 
Uzole, Mg.psych. Rita Orska ; redaktore Vita Ansone ; vāka 
autore Ilze Kukule. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju aka-
dēmija, 2017. — 1 tiešsaistes resurss (94 lp., PDF) : ilustrāci-
jas, shēmas, tabulas ; 1,56 MB. — Bibliogrāfija: 93.-94. lp. — 
ISBN 978-9984-44-213-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzeklis ir izveidots, izmantojot dažādu 
personības psiholoģijas virzienu teorētiķu atziņas par personību. Ana-
lizējot pieejamo teorētisko materiālu par personības būtību, iespē-
jams secināt, ka psiholoģijā neeksistē viennozīmīgs vispārpieņemts 
personības definējums. Neskatoties uz to, ka pastāv daudz personī-
bas koncepciju, nav nostabilizējies personības struktūras traktējuma 
konceptuālais aparāts, neeksistē vienots metodisks instrumentārijs 
personības empīriskajā izpētē. Šajā metodiskajā līdzeklī ir dots psiho-
dinamiskā, humānistiskā, dispozicionālā, kognitīvā, bihevioristiskā un 
darbības virzienu personības traktējums un aprakstīti personības mo-
deļi. Mācību līdzeklis ir paredzēts studentiem, kuri apgūst personības 
psiholoģijas, vispārīgās psiholoģijas, attīstības psiholoģijas un sociālās 
psiholoģijas studiju kursus. Tas ir ieteicams pedagoģijas, tiesību, vadī-
bas zinības, kā arī inženierzinātnes studējošajiem kā palīglīdzeklis psi-
holoģijas studiju kursā.
UDK	 159.923(075.8)

Kopkataloga Id: 000898485
Mana ikdienas harmonija : 100 soļi līdz mie-
ram : meditācijas, padomi un vairāk / teksti: 
Īrisa Varkusa ; no vācu valodas tulkojusi Jana 
Baltaisbrence. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2018]. — 99, [3] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — 

Oriģinālnosaukums: Meine Work-Life-Balance: 100 Wege 
zur Achtsamkeit: Meditationen, Anleitungen und mehr. — 
ISBN 978-9934-15-488-1 (brošēts).

UDK	 159.923.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899390
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898487
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899392
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899395
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899541
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899539
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899346
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896136
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898485
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16 Loģika. Epistemoloģija. Zināšanu teorija.  
Loģikas metodoloģija

Kopkataloga Id: 000898696
Merlo-Pontī, Moriss. Uztveres fenomenoloģi-
ja / Moriss Merlo-Pontī ; no franču valodas tul-
kojis un pēcvārdu sarakstījis Rinalds Zem-
bahs ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka 
dizaina autors Māris Kūlis ; LU Filozofijas un 

socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģi-
jas institūts, [2018]. — 498 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
[481.]-486. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosau-
kums: Phénoménologie de la Perception. — ISBN 978-
9934-506-52-9 (brošēts).

UDK	 165.18
	 165.62

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000898504
Dalailama. Pasaulio bendruomenė ir visuoti-
nės atsakomybės poreikis = Globālā kopiena 
un vispārējās atbildības nepieciešamība = Glo-
baalne kogukond ja vajadus ühtse vastutuse / 
Jo Šventenybė Dalai Lama ; no angļu valodas 

tulkojuši: lietuviešu valodā Sigita Romaniene un Liucija Gi-
kiene, latviešu valodā Margarita Putniņa, igauņu valodā 
Valter Kolberg un Pille Runtal ; vāka dizains: Irina Smirno-
va. — Rīga : [Avots], 2018. — 94, [1] lpp. ; 18 cm. — Teksts 
paralēli lietuviešu, latviešu un igauņu valodā. — Brošēts 
izdevums. — Oriģinālizdevums: Global Community and 
the Need for Universal Responsibility. Dharamsala : Lib-
rary of Tibetan Works and Archives, 2012.

UDK	 177.7

Kopkataloga Id: 000898501
Dalailama. Pasaulio bendruomenė ir visuoti-
nės atsakomybės poreikis = Globālā kopiena 
un vispārējās atbildības nepieciešamība = Glo-
baalne kogukond ja vajadus ühtse vastutuse / 
Jo Šventenybė Dalai Lama ; no angļu valodas 

tulkojuši: lietuviešu valodā Sigita Romaniene un Liucija Gi-
kiene, latviešu valodā Margarita Putniņa, igauņu valodā 
Valter Kolberg un Pille Runtal ; vāka dizains: Irina Smirno-
va. — [Rīga] : Avots, 2018. — 94, [1] lpp. ; 18 cm. — Teksts 
paralēli lietuviešu, latviešu un igauņu valodā. — Iesiets iz-
devums. — Oriģinālizdevums: Global Community and the 
Need for Universal Responsibility. Dharamsala : Library of 
Tibetan Works and Archives, 2012.

UDK	 177.7

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000898853
Banjans Luviņji, Džons fon. Ar Kristu Dievā 
apslēptā dzīvība / Džons fon Banjans Luviņ-
ji. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2018. — 197, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Senatnes grāmata). — 
(Kristīgās atmodas resursi). — Reprints no: Ar 

Kristu iekš Dieva apslēptā dzīvība. Rīga: J.U. Freija apgādī-
bā, 1901. — ISBN 978-9934-515-43-9 (brošēts).

UDK	 27-4

Kopkataloga Id: 000898840
Jansons, Edvīns. Ar gara acīm : kristīgā dzeja, 
svētrunas, lūgšanas un pārdomu pieraksti / Ed-
vīns Jansons. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 
2018. — 378, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
(Kristīgās atmodas resursi). — ISBN 978-9934-
515-91-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Ar gara acīm” sastāv no trijām atsevišķām 
daļām: pirmajā daļā „Svētrunas” ievietotas autora svētrunas, no kurām 
dažas jau agrāk publicētas portālā „draugiem.lv”. Otrajā daļā „Lūgša-
nas” apkopotas deviņpadsmit lūgšanas. Visas grāmatā ievietotās lūg-
šanas balstītas uz Dieva Vārdā, Bībelē rakstītajiem, Dieva apsolījumu 
stingrajiem pamatiem. Trešajā daļā „Pārdomas, akcenti un atziņas” 
apkopota neliela daļa no tām pārdomām un atziņām, ko autors pierak-
stījis, lasot Dieva vārdu, Bībeli, kā arī pārdomas pēc dievkalpojumiem 
un lasot kristīgo literatūru, klausoties LKR pārraides un skatoties TV 
kristīgā satura raidījumus.
UDK	 27-287
	 27-534.3

Kopkataloga Id: 000898827
Makarenko, Dmitrijs. Evaņģelizācijas virzo-
šais spēks / Dmitrijs Makarenko ; no krievu 
valodas tulkoja Ilze Plakane. — [Rembate] : 
Viņa Vārds Manī, 2018. — 86, [1] lpp. ; 20 cm. — 
(Kristīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosau-

kums: Движущая сила евангелизма. — ISBN 978-9934-
515-88-0 (brošēts).

UDK	 27-767

Kopkataloga Id: 000898844
Makdauels, Džošs. Mīlestība vai mīlēšanās? / 
Džošs Makdauels, Pauls Lēviss ; no angļu valo-
das tulkoja Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : 
Viņa Vārds Manī, [2018]. — 99, [1] lpp. : ilustrā-
cija ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — 

Oriģinālnosaukums: Givers, Takers & Other Kinds of Lo-
vers. — ISBN 978-9934-515-64-4 (brošēts).

UDK	 27-447

Kopkataloga Id: 000898845
Millere, Debora Melisa. Mana līgava : kunga 
vārdi šai pēdējai paaudzei / Debora Melisa Mil-
lere ; no krievu valodas tulkoja, vāku veidoja 
Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2018. — 220, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās 

atmodas resursi). — ISBN 978-9934-515-61-3 (brošēts).
UDK	 27-4

Kopkataloga Id: 000898829
Nī, Vočmens. Normāla kristieša dzīve / Voč-
mens Nī ; vāks: Miervaldis Zeltiņš. — [Remba-
te] : Viņa Vārds Manī, 2018. — 191, [1] lpp. ; 
20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Tul-
kojums latviešu valodā veikts 1976. gadā no 

1961. gada trešā pārlabotā izdevuma. — Teksts latviešu va-
lodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The 
Normal Christian Life. — ISBN 978-9934-515-72-9 (bro-
šēts).

UDK	 27-4

Kopkataloga Id: 000897027
No konflikta uz kopību : luterāņu un katoļu kopīga refor-
mācijas gadadienas atcere 2017. gadā : luterāņu un Romas 
katoļu vienotības komisijas ziņojums / tulkotāja Daiga 
Vīndedze ; teoloģiskā redaktore Sandra Gintere ; Pasau-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898696
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898504
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898501
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898853
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898840
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898827
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898844
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898845
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898829
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897027
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les Luterāņu federācija, Pontifikālā kristiešu vienotības 
veicināšanas padome. — Rīga : Latvijas Evaņģēliski lute-
riskā baznīca, [2017]. — 1 tiešsaistes resurss (98 lp., PDF) ; 
21,5 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — 
Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes un 
Pasaules Luterāņu federācijas kopīgi izstrādātais doku-
ments luterāņu un katoļu kopīgai reformācijas gadadienas 
atcerei 2017. gadā tika izdots angļu un vācu valodā 2013. 
gadā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Izdevums 
angļu valodā: From conflict to communion : Lutheran-Cat-
holic common commemoration of the Reformation in 2017. 
Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2013. — Izdevums 
vācu valodā: Vom Konflikt zur Gemeinschaft : gemeinsa-
mes lutherisch-katholisches Reformationsgedenken im 
Jahr 2017. Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2013. — 
ISBN 9789934854989 (kļūda).

UDK	 27-64
	 27-337

Kopkataloga Id: 000898837
Ščedrovickis, Dmitrijs V. Jēzus mācība: ap-
slēptais redzamajā : pārrunas par mūžības te-
matiem no Jaunās Derības / Dmitrijs V. Šcedro-
vickis ; no krievu valodas tulkoja Edīte 
Didrihsone. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 

[2017]. — 325, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resur-
si). — Oriģinālnosaukums: Учение Иисуса: скрытое в яв-
ном. — ISBN 978-9934-515-89-7 (brošēts).

UDK	 27-31

Kopkataloga Id: 000898830
Šeferda, Šerija Roza. Viņa princese: tava ķēni-
ņa mīlestības vēstules / Šerija Roza Šeferda ; 
no angļu valodas tulkojusi Ina Krieviņa. — 
[Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2018. — 95, 
[1] lpp. : portrets ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas 

resursi). — Ziņas par autori: [96.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: His Princess: Love Letters from Your King. — ISBN 
978-9934-515-49-1 (brošēts).

UDK	 27-14

Kopkataloga Id: 000898831
Šlatters, Viktors. Kur ir Miesa? : draudzes at-
klāšana Izraela sirdī / Viktors Šlatters ; tulko-
jums no krievu valodas: Sarmīte Gailīte ; vāks: 
Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds 
Manī, 2018. — 179, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās 

atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: Where is the 
Body?. — ISBN 978-9934-515-69-9 (brošēts).

UDK	 26-67

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000895798
Digital Hydra: Security Implications of False Information 
Online / text editor: Anna Reynolds ; researchers: Nitin 
Agarwal, Kumar Bandeli, Giorgio Bertolin, Nora Biteniece, 
Katerina Sedova. — Riga : NATO Strategic Communications 
Centre of Excellence, 2017. — 1 tiešsaistes resurss (85 lp., 
PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 6,53 MB. — Bibliogrā-
fija piezīmēs: 73.-84. lp. — ISBN 978-9934-564-19-2 (PDF).

UDK	 316.774:004.738.5

Kopkataloga Id: 000895818
Fake News: A Roadmap / editors: Jente Althuis and Leonie 
Haiden ; text editor: Anna Reynolds ; authors: Iona Allan, 
Jente Althuis, Alexander Averin, Giulia Conci, Sarah Dooley, 
Erin Duffy, Douglas Gray, Leonie Haiden, Mitchell Ilbury, Na-
talia Kantovich, Chelsea McManus, Celeste Michaud, Emma 
Moore, Kierat Ranautta-Sambhi, Siri Strand. — Riga : NATO 
Strategic Communications Centre of Excellence, London : 
King’s Centre for Strategic Communications, 2018. — 1 tieš-
saistes resurss (129 lp., PDF) : ilustrācijas ; 6,30 MB. — Bib-
liogrāfija: 101.-127. lp. — ISBN 978-9934-564-23-9 (PDF).

A n o t ā c i j a :  „Fake News: A Roadmap” analizē viltus ziņu rakstu-
ru, izaicinājumus un sekas uz politiku un sabiedrību. Autori apraksta 
viltus ziņas no vairākiem skatpunktiem — meklējot labākās definīcijas, 
analizējot viltus ziņu vēsturisko izplatību un piedāvājot vairākas pie-
mērizpētes par Krieviju, Ziemeļkoreju un Daesh. Pēdējā nodaļa apkopo 
nevalstisko organizāciju un valstu stratēģijas cīņai ar viltus ziņām.
UDK	 316.774:32
	 32.019.51

Kopkataloga Id: 000896118
Kalvāns, Ēriks. Latgales iedzīvotāju laimes izjūta un psi-
holoģiskā labklājība : zinātniskā monogrāfija / Ēriks Kal-
vāns ; recenzenti: Dr.psych. Tatjana Ūzole, Dr. Vitautas 
Gudonis ; redaktore Vita Ansone ; angļu valodas konsul-
tante Leila Rasima ; vāka autore Ilze Kukule. — Rēzekne : 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2017. — 1 tiešsaistes 
resurss (105 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
2,56 MB. — Bibliogrāfija: 80.-82. lp. — Teksts latviešu va-
lodā, kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-
214-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Laimes izjūtas un psiholoģiskās labklājības fenome-
ni ir cieši saistīti — šie fenomeni papildina viens otru, un vērojama to 
savstarpējā ietekme. Tādēļ šajā pētījumā tika veikta kompleksa minēto 
fenomenu izpēte. Monogrāfijas zinātniskā nozīmība un novitāte sais-
tās ar laimes un psiholoģiskās labklājības fenomenu izpratnes padzi-
ļināšanu, to struktūras atklāšanu, sociāli demogrāfisko determinantu 
noteikšanu un esošo priekšstatu par laimi un psiholoģisko labklājību 
papildināšanu. Darba ietvaros veiktā teorētiskā un empīriskā materiāla 
analīze rada teorētiskos un praktiskos priekšnoteikumus laimes izjūtas 
un psiholoģiskās labklājības determinantu tālākai izpētei.
UDK	 316.642.2(474.38)
	 159.942.5(474.38)

Kopkataloga Id: 000898691
Kļaviņš, Kaspars. Savienotie trauki : monogrā-
fija / Kaspars Kļaviņš ; recenzenti: Dr.theol. Jā-
nis Priede, Dr.habil.theol. Leons Taivāns, Dr.ha-
bil.philol. Janīna Kursīte ; literārā redaktore 
Gita Bērziņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 

[2018]. — 254, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 
231.-246. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu un organi-
zāciju rādītājs: 247.-254. lpp. — Teksts latviešu valodā, kop-
savilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-350-8 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  K. Kļaviņa monogrāfija veltīta Rietumu un Austrumu 
starpkultūru komunikācijai, kas pēdējā laikā pasaulē kļūst arvien ak-
tuālāka. Autors grāmatā vispusīgi atklāj, kā Tuvo un Vidējo Austrumu 
un Rietumu sabiedrībā vēsturiski veidojusies izpratne par taisnīgumu 
un netaisnību, identitāti un pašapziņu, cilvēka fizisko un psihisko vese-
lību, kā arī aplūko citus svarīgus jautājumus, kuru apzināšanās palīdz 
mazināt neizpratni un konfliktus. Monogrāfija ir izsmeļošs Austrumu 
un Rietumu kultūru skaidrojums, kur parādīts gan līdzīgais, gan atšķirī-
gais. K. Kļaviņš nevairās paust savu viedokli emocionāli piesātinātā un 
saistošā veidā, demontējot visdažādākos mītus un stereotipus, kas vēl 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898837
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898830
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898831
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895798
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895818
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896118
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898691
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joprojām kalpo kā galēju viedokļu piekritēju idejiskais arsenāls mūs-
dienu „darījumu pasaules” melu un propagandas kokteilī.
UDK	 316.722
	 316.73
	 930.85

Kopkataloga Id: 000898318
Latvia Implementation of the Sustainable Development 
Goals : report to the UN High Level Political Forum on Sus-
tainable Development, 2018 / [ievadvārdi]: Māris Kučins-
kis ; Cross Sectoral Coordination Centre. — Rīga : Cross 
Sectoral Coordination Centre, 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(63 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
4,74 MB. — ISBN 978-9934-8766-2-2 (PDF).

UDK	 316.334.52

Kopkataloga Id: 000899302
Sivardi, Anna. Es dodos dzīvē : bērna pir-
mā pieredze / Anna Sivardi ; ilustrējis Stī-
vens Kārtraits ; no angļu valodas tulkojusi 
Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovce-
va. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 143, 

[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Kā tas notiek?). — Oriģināl-
nosaukums: The Complete Book of First Experiences. — 
ISBN 978-9934-0-7539-1 (iesiets).

UDK	 316.614(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000897164
The Moldovan Information Environment, Hostile Narra-
tives, and their Ramifications / research team: Antti Sil-
lanpää, Nadine Gogu, Igor Munteanu, Ion Bunduchi, Viorel 
Parvan, Marian Cepoi ; text editor: Anna Reynolds ; design 
of illustrations: Sergejs Bižāns ; prepared by NATO Stra-
tegic Communications Centre of Excellence. — 2nd edi-
tion. — Riga : NATO Strategic Communications Centre of 
Excellence, 2017. — 1 tiešsaistes resurss (72 lp., PDF) : ilus-
trācijas ; 1,73 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-564-01-7 (PDF).

UDK	 316.774:32(478)

Kopkataloga Id: 000898984
Vahtre, Lauri. Igaunis no iekšpuses un ārpu-
ses / Lauri Vahtre ; no igauņu valodas tulkojis 
Juris Putriņš ; redaktore Ieva Freinberga ; Ro-
mana Vitkovska karikatūras. — Mārupe : Dru-
kātava, [2018]. — 156, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
18×11 cm. — ISBN 978-9934-8603-3-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Igaunija no iekšpuses ievērojami lielāka un bagātīgā-
ka, kā tas varētu šķist no ārpuses. Tas pats pilnīgi droši sakāms arī par 
pašu igauni. Grāmatā ar vieglu humoru sniegta visaptveroša kopaina 
par igauni, viņa ieradumiem, tradīcijām, vērtībām un visu citu, kas rak-
sturo igauni.
UDK	 316.347(=511.113)
	 159.922.4(=511.113)

Kopkataloga Id: 000898699
Volkovs, Vladislavs. Latvijas etnisko minori-
tāšu identitātes vērtības: starp normatīvismu 
un plurālismu : monogrāfija / Vladislavs Vol-
kovs ; zinātniskie recenzenti: Dr.psych. Larisa 
Brokāne, Dr.iur., Mg.art. Ivans Mihailovs, Dr.art. 

Nadežda Pazuhina ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka di-
zaina autors Māris Kūlis ; Latvijas Universitāte. Filozofijas 
un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un sociolo-
ģijas institūts, 2018. — 307 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: [265.]-300. lpp. — Teksts latviešu 

valodā, kopsavilkums angļu valodā, saturs latviešu un an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-506-51-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  V. Volkova grāmatā atspoguļotas galvenās koncep-
tuālās pieejas, kuras ir raksturīgas socioloģiskajai domai saistībā ar 
kolektīvās identitātes izpratni un šajā kontekstā — arī ar etnisko mi-
noritāšu identitātes izpratni. Šāda plaša konteksta izvēle nav nejauša. 
Etnisko minoritāšu identitātes ir sociālo kolektīvo identitāšu īpašs 
gadījums, kam ir spilgti izteikta vēsturiskā dimensija, kuru notei-
ca daudzetnisko nāciju evolūcija, sākot ar nacionālas valsts principa 
uzvaru Rietumos 19. gadsimtā un pastāvēšanu līdz mūsu plurālisma 
laikmetam. Šajā situācijā ir aktuāls jautājums par etnisko minoritāšu 
kolektīvās identitātes vietu nacionālajā identitātē. Grāmatā analizēti 
socioloģisko pētījumu rezultāti, kurus autors veica no 2010. gada līdz 
2016. gadam Latvijā. Pētījumu mērķis bija izpētīt etnisko minoritāšu 
identitātes vietu publiskajā telpā Latvijā un atklāt, cik lielā mērā Rietu-
mu zinātniskajā literatūrā atrodamās diskusijas par etnisko minoritāšu 
identitātes īpatnībām ir aktuālas Latvijas sociālajās zinātnēs, cik lielā 
mērā Latvijas zinātnieki uzskata par svarīgu šī sociālā fenomena inter-
pretāciju normatīvo un plurālistisko priekšstatu ietvaros.
UDK	 316.347
	 316.347(474.3)
	 316.258

32 Politika

Kopkataloga Id: 000897145
StratCom Laughs : in search of an analytical framework : 
report / research team: profesore Žaneta Ozoliņa, profe-
sors Ivars Austers, Dr. Solvita Denisa-Liepniece, Dr.phil. 
Jurģis Šķilters, PhD Sigita Struberga, Dr.phil. Maksym 
Kyiak ; text editor Juris Benkis ; cover by Harijs Grundma-
nis ; prepared by the NATO Strategic Communications Cen-
tre of Excellence. — Riga : NATO Strategic Communications 
Centre of Excellence, [2017]. — 1 tiešsaistes resurss (157 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 9,79 MB. — Resursā uzrādīts iespies-
tā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 
9789934564123 (kļūda).

UDK	 32.019.5(470+571)
	 316.774(470+571)

323 Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 000895814
Zgryziewicz, Rafal. Violent Extremism and Communica-
tions / author Rafal Zgryziewicz ; text editor: Anna Reynol-
ds ; prepared by the NATO Strategic Communications Cen-
tre of Excellence. — Riga : NATO Strategic Communications 
Centre of Excellence, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (52 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 22,4 MB. — 
Bibliogrāfija: 46.-49. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-564-21-5 (PDF).

UDK	 323.28
	 316.485.26
	 316.77

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

Kopkataloga Id: 000895246
Rīgas Stradiņa universitāte. International Student Con-
ference „Health and Social Sciences” (2018 : Rīga, Lat-
vija). Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University 
international student conference, 16-17 March 2018 : abst-
ract book / layout Ilze Stikāne ; Rīga Stradiņš University, 
RSU SP. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2018.

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898318
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899302
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897164
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898984
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898699
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897145
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895814
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895246
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Health Sciences. — 1 tiešsaistes resurss (334 lp., PDF) ; 
3,48 MB. — Autoru rādītājs: 329.-333. lpp. — ISBN 978-
9934-8678-5-9 (PDF).
UDK	 327(062)
	 378.4:327(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000895253
Rīgas Stradiņa universitāte. International Student Con-
ference „Health and Social Sciences” (2018 : Rīga, Lat-
vija). Health and Social Sciences : Rīga Stradiņš University 
international student conference, 16-17 March 2018 : abst-
ract book / layout Ilze Stikāne ; Rīga Stradiņš University, 
RSU SP. — Rīga : Rīga Stradiņš University, 2018.

Social Sciences. — 1 tiešsaistes resurss (24 lp., PDF) ; 
338 KB. — Autoru rādītājs: 24. lp. — ISBN 978-9934-
8678-3-5 (PDF).
UDK	 327(062)
	 378.4:327(474.3)(062)

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

Kopkataloga Id: 000895559
Latvijas ārlietu simtgade / redaktori un ievada autori: 
Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis, Diāna Potjomkina ; zi-
nātniskie recenzenti: Daina Bleiere, Andres Kasekamp ; lat-
viešu valodas redaktore Līga Elizabete Bērziņa. — [Rīga] : 
Latvijas Ārpolitikas institūts, [2017].

[2. sējums], Darbi un personības. — 1 tiešsaistes re-
surss (288 lp., PDF) : faksimili, ilustrācijas, laika skalas ; 
15,81 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādī-
tājs: 284.-287. lp. — ISBN 978-9934-567-12-4 (PDF).
UDK	 327(474.3)”19/20”(091)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000895957
International Scientific Conference „Emerging Trends 
in Economics, Culture and Humanities (etECH2018)” 
(2018 : Rīga, Latvija). Emerging Trends in Economics, Cul-
ture and Humanities (etECH2018) : international scientific 
conference : abstracts proceedings / chief editor Dr.oec. 
Jelena Titko. — Riga : Ekonomikas un kultūras augstsko-
la : Alberta koledža, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (77 lp., 
PDF) ; 2,31 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma 
ISBN. — Ziņojumu beigās īsas ziņas par autoriem. — ISBN 
978-9984-24-212-5 (PDF) (Ekonomikas un kultūras augst-
skola) ; 978-9984-9633-5-8 (PDF) (Alberta koledža) ; ISBN 
9789984242118 (kļūda).

UDK	 33(062)
	 37(062)

Kopkataloga Id: 000899419
International Scientific Conference „New 
Challenges of Economic and Business Deve-
lopment” (10 : 2018 : Rīga, Latvija). New 
Challenges of Economic and Business Deve-
lopment : 10th International Scientific Confe-

rence : abstracts of reports / organised by Faculty of Busi-
ness, Management and Economics, University of Latvia in 
cooperation with European Commission Representation in 
Latvia. — Riga : University of Latvia, 2018.

2018, Productivity and Economic Growth. — 192 lpp. ; 
26 cm. — ISBN 978-9934-18-335-5 (brošēts).
UDK	 33(4)(062)

Kopkataloga Id: 000898305
Studējošo starptautiskā zinātniski praktiskā konfe-
rence „Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prak-
se” (2018 : Rīga, Latvija). Studējošo pētnieciskā darbība: 
teorija un prakse’ 2018 : konferenču tēžu krājums / galvenā 
redaktore: Dr.oec. Jelena Titko. — Riga : Ekonomikas un 
kultūras augstskola : Alberta koledža, 2018. — 1 tiešsaistes 
resurss (90 lp., PDF) ; 2,54 MB. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9984-24-214-9 (PDF) (Ekono-
mikas un kultūras augstskola) ; 978-9984-9633-8-9 (PDF) 
(Alberta koledža).

UDK	 33(474.3)(062)
	 004(474.3)(062)
	 304.2/.4(474.3)(062)
	 81’25(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000896042
Veigure, Aija. The Potential for Developing a Social Impact 
Investment Market in Latvia / Aija Veigure, Anželika Zori-
na ; supervisor Karen Wilson. — Riga : [Stockholm School 
of Economics in Riga], 2017. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., 
PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,26 MB. — (SSE Riga Student 
Research Papers, ISSN 1691-4643 ; 2017:1 (188)). — Biblio-
grāfija: 44.-51. lp. — ISBN 978-9984-822-28-0 (PDF).

UDK	 330.322(474.3)

331 Darbs. Nodarbinātība. Darba ekonomika.  
Darba organizācija

Kopkataloga Id: 000896278
Beizītere, Ilona. Imigrācijas loma darbaspēka nodrošinā-
jumā Latvijā : sintēzes ziņojums : 2018. gada aprīlis / auto-
ri: Ilona Beizītere, Zanita Avotniece, Visvaldis Valtenbergs, 
Inese Grumolte-Lerhe. — Rīga : Latvijas Republikas Saei-
ma, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (46 lp., PDF) : diagram-
mas, kartes, shēmas, tabulas ; 5,29 MB. — Bibliogrāfija: 40.-
45. lp. — ISBN 978-9934-8592-8-1 (PDF).

UDK	 331.5(474.3)

Kopkataloga Id: 000897722
Beizītere, Ilona. Imigrācijas loma darbaspēka 
nodrošinājumā Latvijā : sintēzes ziņojums : 
2018. gada aprīlis / autori: Ilona Beizītere, Za-
nita Avotniece, Visvaldis Valtenbergs, Inese 
Grumolte-Lerhe. — Rīga : Latvijas Republikas 

Saeima, 2018. — 43 lpp. : diagrammas, kartes, shēmas, ta-
bulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 38.-43. lpp. — ISBN 978-
9934-8592-7-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ziņojuma mērķis ir raksturot vadīto migrāciju kā vie-
nu no iespējamiem risinājumiem darbaspēka nodrošināšanai Latvijā. 
Ziņojuma sagatavošanā izmantoti Latvijā un ārvalstīs veikti pētījumi. 
Tajos imigrācijas ietekme vērtēta dažādi, sniedzot argumentus gan par 
imigrācijas pozitīvo, gan negatīvo ietekmi uz darba tirgu. Viennozīmī-
gus secinājumus izdarīt ir grūti, jo veikto pētījumu tvērums parasti 
attiecas uz konkrētām valstīm un imigrācijas ietekme ir analizēta no-
teikta perioda ietvaros. Šajā pētījumā ietvertās problemātikas analīzei 
izmantoti publiski pieejami statistikas dati no Centrālās statistikas 
pārvaldes, Eurostat, Nodarbinātības valsts aģentūras, Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas, Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes datubāzēm, kā arī nepublicēti PMLP dati.
UDK	 331.556.44(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895253
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895559
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895957
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899419
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898305
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896042
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896278
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897722
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Kopkataloga Id: 000895645
How do firms adjust to rise in the minimum wage? : survey 
evidence from Central and Eastern Europe / Katalin Bod-
nár, Ludmila Fadejeva, Stefania Iordache, Liina Malk, Desis-
lava Paskaleva, Jurga Pesliakaitė, Nataša Todorović Jemec, 
Peter Tóth, Robert Wyszyński. — [Rīga] : Latvijas Banka, 
[2017]. — 1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) : diagrammas, 
shēmas, tabulas ; 1,76 MB. — (Working Paper / Latvijas 
Banka ; 4/2017). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistē-
ma. — Bibliogrāfija: 43.-47. lp. — ISBN 978-9984-888-94-1 
(PDF).

UDK	 331.215.5(4)
	 658.14/.17(4)

Kopkataloga Id: 000895634
Kā uzņēmumi pielāgojas minimālās algas kāpumam? : 
Centrālās Eiropas un Austrumeiropas apsekojuma rezultā-
ti / Katalina Bodnāre (Katalin Bodnár), Ludmila Fadejeva, 
Stefānija Jordake (Stefania Iordache), Līna Malka (Liina 
Malk), Desislava Paskaļova (Desislava Paskaleva), Jurga 
Pesļakaite (Jurga Pesliakaitė), Nataša Todoroviča-Jemeca 
(Nataša Todorović Jemec), Pēters Tots (Peter Tóth), Roberts 
Višiņskis (Robert Wyszyński). — [Rīga] : Latvijas Banka, 
[2018]. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) : diagrammas, 
shēmas, tabulas ; 1,19 MB. — (Pētījums / Latvijas Banka ; 
4/2017). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bib-
liogrāfija: 44.-48. lpp. — ISBN 978-9984-888-96-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījuma autori veica minimālās algas kāpuma trans-
misijas kanālu izpēti, izmantojot unikālu astoņu CEAE valstu uzņēmu-
ma līmeņa datu kopu. Katras valsts uzņēmumu reprezentatīvajām 
izlasēm bija jānovērtē dažādu korekciju kanālu nozīmīgums pēc kon-
krētiem minimālās algas palielināšanas gadījumiem nesenajā periodā 
pēc krīzes. Šis pētījums papildina jau esošo literatūras klāstu, atspogu-
ļojot uzņēmumu reakciju uz minimālās algas palielināšanu kā korek-
ciju stratēģiju kopu, un izvērtē šo stratēģiju relatīvo nozīmi. Rezultāti 
liecina, ka vispopulārākie korekciju kanāli ir ar darbaspēku nesaistītu 
izmaksu samazināšana, produktu cenu palielināšana un produktivitā-
tes uzlabošana. Nodarbināto skaita samazināšana nav tik populāra un 
galvenokārt tiek izmantota, pieņemot darbā mazāk darbinieku, nevis 
atlaižot jau esošos. Šajā pētījumā sniegti pierādījumi potenciālai mini-
mālās algas paaugstināšanas ietekmei uz uzņēmumiem, kuros nav mi-
nimālās algas saņēmēju.
UDK	 331.215.5(4)
	 658.14/.17(4)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes, dzīvokļu 
ekonomika

Kopkataloga Id: 000896016
Grumolte-Lerhe, Inese. Lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes tirdzniecības ierobežojumi Eiropā un tirgus situā-
cija Latvijā : pētījums, 2017. gada septembris / autori: Ine-
se Grumolte-Lerhe, Zanita Avotniece, Ilona Beizerīte, Vis-
valdis Valtenbergs ; Latvijas Republikas Saeima. — Rīga : 
Latvijas Republikas Saeima, 2017. — 1 tiešsaistes resurss 
(64 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 
5,55 MB. — Bibliogrāfija: 58.-64. lp. — ISBN 978-9934-
8592-4-3 (PDF).

UDK	 332.2(474.3)
	 332.2(4)

Kopkataloga Id: 000899322
Grumolte-Lerhe, Inese. Lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes tirdzniecības ierobežojumi 
Eiropā un tirgus situācija Latvijā : pētījums, 
2017. gada septembris / autori: Inese Grumol-
te-Lerhe, Zanita Avotniece, Ilona Beizītere, Vis-

valdis Valtenbergs ; Latvijas Republikas Saeima. — Rīga : 
Latvijas Republikas Saeima, 2017. — 63 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 56.-
62. lpp. — ISBN 978-9934-8592-3-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis pētījums ir izstrādāts, lai raksturotu lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes tirdzniecības ierobežojumus Eiropā un 
tirgus situāciju Latvijā.
UDK	 332.2(474.3)
	 332.2(4)

Kopkataloga Id: 000898832
Silberte, Iveta. RE-FORMA! / Iveta Silberte ; 
Dace Solovjeva, vāka dizains. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, [2018]. — 106 lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-555-87-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Līdz ar Latvijas neatkarības iegūšanu aizsākās at-
ņemto īpašumu, kas īpašniekiem piederēja 1940. gada 21. jūlijā, atgū-
šanas process. Grāmata ir ieskats Zemes reformas „aizkulisēs”. Tas ir 
veltījums visiem, kas realizēja reformu dzīvē, vadīja šo grūto un atbil-
dīgo procesu, kas visu atbildības nastu iznesa uz saviem pleciem, un, 
negaidot uzslavas, godīgi pildīja sev uzticētos pienākumus, drosmīgi 
pieņēma izaicinājumus, pārbaudījumus un arī pazemojumus.
UDK	 332.2.021.8(474.3)

Kopkataloga Id: 000896000
Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspē-
jai : autoru kolektīvā monogrāfija / galvenā redaktore un 
ievada autore Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; zinātniskā redak-
tore Maiga Krūzmētra ; zinātniskie recenzenti: M. Pūķis, 
Ņ. Linde ; literārā redaktore Ausma Mukāne ; priekšvārds: 
Gints Kaminskis ; Valsts pētījumu programma „EKO-
SOC-LV”. — [Rīga] : [Latvijas Zinātņu akadēmija], 2018. — 1 
tiešsaistes resurss (328 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, kartes, tabulas ; 14,30 MB. — Resursā uzrādīts iespies-
tā izdevuma ISBN 9789934874406. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija angļu valodā. — ISBN 978-9934-8744-1-3 (PDF).

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

336 Finanses

Kopkataloga Id: 000898034
Ansonska, Evija. Distances jeb ātro kredītu izmantošana 
Latvijā : patērētāju uzvedības psiholoģiskie aspekti / pē-
tījuma autori: Evija Ansonska, Ivars Austers, Gundars Bēr-
ziņš, Jānis Priede ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības 
un ekonomikas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2017. — 1 tiešsaistes resurss (68 lp., PDF) : diagrammas, 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895645
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895634
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896016
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899322
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898832
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896000
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898034
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ilustrācijas, karte, tabulas ; 3,07 MB. — Bibliogrāfija: 54.-
55. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 336.734(474.3)
	 366.1(474.3)

Kopkataloga Id: 000896048
Dadurkevicius, Mindaugas. Effects of Prescheduled Po-
litical Events on Stock Markets: the Case of Brexit / Min-
daugas Dadurkevicius, Adele Jansonaite ; supervisor Anete 
Pajuste ; Stockholm School of Economics in Riga. — Riga : 
[Stockholm School of Economics in Riga], 2017. — 1 tieš-
saistes resurss (50 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabu-
las ; 1,44 MB. — (SSE Riga Student Research Papers, ISSN 
1691-4643 ; 2017:11 (198)). — Bibliogrāfija: 43.-47. lp. — 
ISBN 978-9984-822-38-9 (PDF).

UDK	 336.763(4:410)

338.43 Lauksaimniecības ekonomika.  
Pārtikas ražošanas ekonomika

Kopkataloga Id: 000895374
International Scientific Conference „Economic Science 
for Rural Development” (2017 : Jelgava, Latvija). Rural 
Development and Entrepreneurship ; Bioeconomy ; Pro-
duction and Co-operation in Agriculture : proceedings of 
the international scientific conference / editor-in-chief 
Anita Auzina ; responsible compilers of the proceedings: 
Gunta Grinberga-Zalite, Simona Zvirgzdina. — Jelgava : 
[Latvia University of Agriculture], 2017. — 1 tiešsaistes 
resurss (352 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 7,7 MB. — (Economic Science for Rural Develop-
ment, ISSN 2255-9930 ; Nr. 44). — Resursā uzrādīts iespies-
tā izdevuma ISBN un ISSN 1691-3078. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — ISBN 9789984482606 (kļūda).

UDK	 338.43(062)
	 631(062)
	 63(062)

Kopkataloga Id: 000895340
International Scientific Conference „Economic Scien-
ce for Rural Development” (2018 : Jelgava, Latvija). 
Integrated and Sustainable Regional Development ; Mar-
keting and Sustainable Consumption : proceedings of the 
international scientific conference / editor-in-chief Anita 
Auzina ; responsible compilers of the proceedings: Gunta 
Grinberga-Zalite, Simona Zvirgzdina ; Latvia University of 
Life Sciences and Technologies. Faculty of Economics and 
Social Development. — Jelgava : Latvia University of Life 
Sciences and Technologies, 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(418 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
8,68 MB. — (Economic Science for Rural Development, 
ISSN 2255-9930 ; No 48). — Resursā uzrādīts iespiestā iz-
devuma ISSN 1691-3078. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
ISBN 978-9984-48-293-4 (PDF).

UDK	 338.43(4)(062)
	 631.16(4)(062)
	 316.334.2(4)(062)
	 332.1(4)(062)

339 Tirdzniecība. Starptautiskās ekonomiskās 
attiecības. Pasaules ekonomika

Kopkataloga Id: 000895546
Beņkovskis, Konstantīns. ES reģionālo atbalsta prog-
rammu nozīmīgums uzņēmumu sniegumā / Konstantīns 
Beņkovskis, Oļegs Tkačevs, Naomicu Jaširo (Naomitsu 
Yashiro). — [Rīga] : Latvijas Banka, [2018]. — 1 tiešsaistes 
resurss (36 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 726,01 KB. — 
(Pētījums / Latvijas Banka ; 1/2018). — Virstitulā: Latvijas 
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 34.-36. lp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Izdevums angļu valodā: Importance of EU 
Regional Support Programmes for Firm Performance. — 
ISBN 978-9984-888-97-2 (PDF).

UDK	 339.96(4)

Kopkataloga Id: 000895666
Beņkovskis, Konstantīns. What Drives Export Market 
Shares? It Depends! : an empirical analysis using bayesi-
an model averaging / Konstantīns Beņkovskis, Benjamin 
Bluhm, Elena Bobeica, Chiara Osbat, Stefan Zeugner. — 
[Rīga] : Latvijas Banka, [2017]. — 1 tiešsaistes resurss 
(37 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 2,45 MB. — (Working 
Paper / Latvijas Banka ; 2/2017). — Virstitulā: Latvijas 
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 35.-37. lp. un zemsvī-
tas piezīmēs. — ISBN 978-9984-888-90-3 (PDF).

UDK	 339.5
	 339.137

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000896974
Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība : aktualitātes, 
problēmas un iespējamie risinājumi / recenzenti: Dr.iur. 
Jana Zīle, Dr.iur. Vitolds Zahars ; literārā redaktore Sandra 
Liniņa ; angļu valodas teksta redaktore Andra Damberga ; 
priekšvārds: Ārija Meikališa. — Rīga : LU Akadēmiskais ap-
gāds, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (344 lp., PDF) : portreti, 
shēma, tabula ; 3,05 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izde-
vuma ISBN. — Monogrāfija sagatavota un izdota ar Valsts 
pētījumu programmas 5.2. „Tautsaimniecības transformā-
cija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts 
un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai — jaunas pieejas ilgt-
spējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” 
atbalstu. — Ziņas par autoriem: 340.-343. lp. — Autoru 
sadaļas fotogrāfiju autors: B. Koļesņikovs. — Bibliogrāfija: 
296.-321. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu va-
lodā, priekšvārds arī angļu valodā. — ISBN 9789934183126 
(kļūda).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pieredzē-
jušo un jauno pētnieku izstrādātajā monogrāfijā īpaša uzmanība veltīta 
tautsaimniecības interešu konstitucionālajai, kriminālprocesuālajai un 
administratīvi tiesiskajai aizsardzībai, kā arī apdrošināšanas, intelek-
tuālā īpašuma un konkurences tiesībām. Visi izdevumā iekļautie raksti 
veidoti kā padziļināti pētījumi, pievienojot ieteikumus apzināto prob-
lēmu novēršanā.
UDK	 347.19

Kopkataloga Id: 000896004
Kamenska, Anhelita. Naida noziegumi: prakse un problē-
mas : nacionālais ziņojums — Latvija / Anhelita Kamenska, 
Dr.iur. Ēriks Treļs. — [Rīga] : Latvijas Cilvēktiesību centrs, 
[2017]. — 1 tiešsaistes resurss (67 lp., PDF) : diagrammas, 
tabulas ; 734 KB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-8542-4-8 (PDF).

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896048
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895374
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895340
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895546
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895666
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896974
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896004
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A n o t ā c i j a :  Pētījums atspoguļo izmaiņas naida noziegumu un 
naida kurināšanas novēršanas jomā Latvijā laika periodā no 2014. gada. 
Tās ir saistīta ar izmaiņām normatīvajos aktos, pārņemot ES Pamatlē-
muma par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma 
un ksenofobijas veidiem un izpausmēm (4. pants) un ES Cietušo at-
balsta direktīvas prasības, gan oficiālu un neoficiālu datu vākšanu par 
naida noziegumiem, gan pētniecību par šiem jautājumiem. Pētījumā arī 
apkopotas starptautisko cilvēktiesību uzraudzības mehānismu (ANO, 
Eiropas Padome) nesenās rekomendācijas Latvijai naida noziegumu un 
naida runas apkarošanai.
UDK	 343.2/.7(474.3)

Kopkataloga Id: 000898996
Krimināllikums ; Likums „Par kriminālliku-
ma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtī-
bu”. — Rīga : AFS, 2018. — 222, [1] lpp. : tabu-
las ; 20 cm. — ISBN 978-9984-889-52-8 
(brošēts).

UDK	 343(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000897569
Psihologu profesionālā darbība Latvijā : sa-
turs, organizācija, regulējums ; Psihologu liku-
ma komentāri / autoru kolektīvs profesores 
Kristīnes Mārtinsones vadībā ; zinātniskās re-
daktores: Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, Barba 

Girgensone ; recenzenti: Dr.iur. Artūrs Caics, Sanda Sebre, 
Dr.psych. Ieva Bite, Dr.psych. Laura Pirsko, Reinis Lazda, 
Rita Niedre ; grafiskais dizains: Marina Selunska ; priekš-
vārds: K. Mārtinsone, I.J. Mihailovs, B. Girgensone ; ievads: 
A. Barča, G. Dāvidsone, V. Silkāne, A. Pļaveniece. — Rīga : 
Tiesu namu aģentūra, 2018. — 365 lpp. : shēmas, tabulas ; 
23 cm. — Komentāru autori: Ieva Baumane, Vladislavs Ve-
speris, Gitāna Dāvidsone, Ilze Paleja, Kristīne Vilka, Jeļena 
Koļesņikova, Barba Girgensone, Lilita Voitkeviča, Ivans Jā-
nis Mihailovs, Gunita Smirnova, Marina Brice, Rolands Bor-
taščenoks, Veronika Leja, Līga Kirstuka. — Īsas ziņas par 
autoriem: [17.]-21. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs 
un rakstu beigās. — ISBN 978-9934-508-60-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas tapšanas pamatā ir jaunais Psihologu li-
kums, kas stājies spēkā 2018. gada 1. janvārī. Šis likums faktiski ir pir-
mais likums, kas tieši reglamentē psihologu profesionālo darbību un 
līdz ar to iezīmē nozīmīgu pagrieziena punktu visā psihologu profe-
sionālajā darbībā Latvijā. Grāmatai ir trīs daļas. Pirmā daļa iepazīstina 
lasītāju ar vispārīga rakstura jautājumiem psiholoģijas jomā. Otrā daļa 
ir galvenā grāmatas daļa, jo tā plaši izskaidro un komentē Psihologu li-
kuma konkrēto pantu piemērošanu praksē, skaidrojot arī nozīmīgākos 
terminus. Savukārt trešajā daļā skarti svarīgi konkrēti psihologu profe-
sionālās darbības aspekti: psihologa statuss kriminālprocesā, civilpro-
cesā un administratīvajā procesā, kā arī aplūkots jautājums par fizisko 
personu datu aizsardzību psihologa profesionālajā darbībā.
UDK	 34:159.9(474.3)
	 159.9(474.3)

Kopkataloga Id: 000899719
Zahars, Vitolds. Kriminālpolitika: mūsdienu 
tendences un procesi : monogrāfija / Vitolds 
Zahars ; recenzenti: Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.iur. 
Alvydas Šakočius ; Daugavpils Universitāte. — 
Otrais izdevums. — Daugavpils : Daugavpils 

Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018. — 
187 lpp. : shēma, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 168.-
179. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-14-846-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijas ietvaros autors analizē kriminālpoliti-
kas noteicošo lomu noziedzības novēršanā un apkarošanā, tās attīstī-

bas tendences un procesus Krimināllikuma 2012. gada 13. decembra un 
Latvijas Sodu izpildes kodeksa 2012. gada 20. decembra grozījumu ra-
kursā, kā arī pievēršas sodu izcietušo personu noziedzīgu nodarījumu 
recidīvam kriminālsodu izpildes iestāžu darbības efektivitātes vērtēša-
nas aspektā. Monogrāfija lieti kalpos tiesību zinātnes speciālistu un tie-
sību zinātni studējošo vajadzībām, sniegs nepieciešamo zināšanas ap-
jomu līdz šim maz pētītā problemātikā, rosinās uz radošām pārdomām 
un aktuālu rīcību tiesību jaunrades procesa, tiesībsargājošo un krimi-
nālās justīcijas iestāžu darbības pilnveidošanai, demokrātisko vērtību 
aizsardzībai un cilvēktiesību ievērošanai tik jūtīgā jomā kā krimināl-
sodu piemērošana, to izpilde un attieksme pret sodītajām personām.
UDK	 343.8(474.3)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000896998
Societal Security in the Baltic Sea Region : expertise map-
ping and raising policy relevance / editors: Mika Aaltola, 
Boris Kuznetsov, Andris Sprūds, Elizabete Vizgunova ; 
English language editor Līvija Uskale. — Rīga : Latvian 
Institute of International Affairs in collaboration with the 
Publishers Zinātne, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (270 lp., 
PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,66 MB. — Ziņas par auto-
riem: 264.-268. lp. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 
978-9934-567-21-6 (PDF).

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

355/359 Militārās lietas. Kara māksla. Militārā 
zinātne. Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 000896169
Lielais brālis tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras : 
starptautiskās zinātniskās konferences „Lielais Brālis Tevi 
vēro: VDK un tās piesegstruktūras”, 2016. gada 11., 12. un 13. 
augustā Rīgā, ziņojumi / autori: M.iur., M.psych. Aldis Dau-
gavvanags, Dr.iur. Kristīne Jarinovska, Dr.h.c. Kārlis Kange-
ris, Dr.hist. Ineta Lipša, M.iur. Linards Muciņš, M.sc.comp. 
Ilmārs Poikāns, M.hist. Mārcis Raudis, M.hist. Marta Sta-
rostina, Dr.hist. Jānis Taurēns, Dr.hist. Gints Zelmenis ; re-
cenzenti: Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Dr.sc.pol. Ivars Ījabs ; 
zinātniskie redaktori: Dr.iur. Kristīne Jarinovska, Dr.hist., 
Dr.h.c. Kārlis Kangeris, M.sc.pol. Didzis Šēnbergs ; literārie 
redaktori: Dr.philol. Ieva Kalniņa, M.sc., M.A. Eoin Micheál 
McNamara ; Latvijas Universitāte, LPSR Valsts drošības ko-
mitejas zinātniskās izpētes komisija. — Rīga : LPSR Valsts 
drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2017.

Otrā daļa. — 1 tiešsaistes resurss (1052 lp., PDF) : faksi-
mili, ilustrācijas ; 18,80 MB. — (VDK zinātniskās izpētes 
komisijas raksti ; 4. sējums). — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, ziņojumu kopsavil-
kumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-8587-7-2 (PDF).
UDK	 355.40(474.3)(091)(062)

Kopkataloga Id: 000895807
Russia’s Footprint in the Nordic-Baltic Information Envi-
ronment : report 2016/2017 / research team: Dr. Ieva Bēr-
ziņa, Māris Cepurītis, Diana Kaljula, Ivo Juurvee ; text editor 
Anna Reynolds ; NATO Strategic Communications Centre 
of Excellence. — Riga : NATO Strategic Communications 
Centre of Excellence, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (119 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,43 MB. — Bib-
liogrāfija: 108.-119. lp. — ISBN 978-9934-564-25-3 (PDF).

UDK	 355.01:004

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898996
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897569
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899719
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896998
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896169
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895807
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Kopkataloga Id: 000895952
Sliwa, Zdzislaw. The Russian National Guard: a Warn-
ing or a Message? / Dr. Zdzislaw Sliwa ; National Defence 
Academy of Latvia. The Centre for Security and Strategic 
Research. — Riga : National Defence Academy of Latvia, 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (40 lp., PDF) : ilustrācijas, kar-
te, shēma ; 1,72 MB. — (CSSR Working Paper Series ; No. 
1/2018). — Bibliogrāfija: 36.-39. lp. un zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9984-9912-2-1 (PDF).

UDK	 355.02(470+571)
	 355.3(470+571)

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

Kopkataloga Id: 000898992
Lisovska, Evita. Ar mīļiem sveicieniem, Bru-
nis = With Warm Greetings, Brunis / Evita Li-
sovska ; Inese Gura, vāka noformējums. — 
Rīga : Sava grāmata, 2018. — 131 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 131. lpp. — 

Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
552-89-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Viss sākās ar kādas mājas bēniņos nejauši atrastām 
vēstulēm, kuras mans vectēvs savulaik bija rakstījis savai mammai no 
Otrā pasaules kara frontes. Gan vēstuļu atradēja — mana māsīca Lisa, 
gan paši mājas bēniņi atradās Amerikā. Šīs vēstules bija ceļojušas līdzi 
vectēva mammai trimdā uz Vāciju un ASV, mājas bēniņos aizmirstas, nu 
sagaidījušas brīdi, kad tās izceļ gaismā un atved atpakaļ — uz Latviju. 
Tās dzimtas vēsturē pavēra skatu uz laiku un notikumiem, kas līdz šim 
nebija zināmi, tādēļ ceru, ka arī citiem šis stāsts šķitīs interesants”.
UDK	 355.48(474.3)(044.2)
	 929(=174)

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

Kopkataloga Id: 000896069
Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: problēmu iespē-
jamie risinājumi : zinātniski metodisko rakstu krājums / 
sastādītāji: Dr.paed. Ž. Truskovska, Mg.psyh. R. Orska ; 
priekšvārds: R. Orska ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmi-
ja. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018. — 1 
tiešsaistes resurss (145 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 1,47 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
ISBN 978-9984-44-218-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  2017. gada martā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 
zinātnisko grantu konkursā tika atbalstīts un uzsākts darbs projektā 
„Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē”. 
Tā kā līdz šim jauno zinātnieku pētījumi netika pietiekami popularizēti, 
akcents tiek likts uz aktīvāku studējošo iesaistīšanu publicitātes pasā-
kumos, stiprinot profesionālo identitāti un izaugsmi, veicinot sabied-
rībā aktuālo sociālo problēmu apzināšanu, izpēti un jaunu tehnoloģiju 
izstrādi, ātrāku zinātnes produktu pārnesi praksē. Projekta ietvaros 
tika organizēts starptautisks zinātniski praktiskais seminārs, kurā jau-
nie zinātnieki prezentēja (aprobēja) savus pētījumus, vadīja praktiskās 
nodarbības (darbnīcas), iepazīstinot ar savu programmu realizēšanas 
darba metodēm un paņēmieniem. Semināra dalībniekiem bija iespēja 
diskutēt, sniegt priekšlikumus par izpētes materiālu.
UDK	 364-78(474.3)

37 Izglītība

Kopkataloga Id: 000897313
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fa-
kultāte. Studentu un maģistrantu zinātniskā konfe-
rence (2018 : Jelgava, Latvija). Studentu un maģistrantu 
zinātniskās konferences raksti / sastādīja Nataļja Vronska ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakul-
tāte. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (60 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 786 KB. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi un rak-
stu nosaukumi arī angļu valodā.

UDK	 37(062)
	 821.174.09

373 Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000894927
Ozoliņa, Laima. Mēs no Jelgavas Valsts 
ģimnāzijas / sastādītāja Laima Ozoliņa ; 
teksta autores: Dzintra Meijere, Laima 
Ozoliņa ; dizainere Liega Krūklīte ; priekš-

vārda autore Inese Bandeniece ; Jelgavas Valsts ģimnāzi-
ja. — Jelgava : Jelgavas Valsts ģimnāzija, 2018. — 288 lpp. : 
ilustrācijas, notis, portreti ; 21×30 cm.

A n o t ā c i j a :  Pēc apmēram 20 gadu darba, pamatīgi pētot un 
apkopojot vēstures materiālus, klajā nākusi bibliotekāres un muzeja 
pedagoģes Laimas Ozoliņas sastādītā grāmata „Mēs no Jelgavas Valsts 
ģimnāzijas”. Šajā darbā cieši kā teksta līdzautore līdzdarbojusies pen-
sionētā skolotāja Dzintra Meijere. Izdevuma sagatavošanā izmantoti 
materiāli, ko savulaik sistemātiski vākušas skolotājas Vera Krieķe, 
Vera Putna, Zelma Skusta. Materiāla tapšanā piedalījušies vēsturnieki 
Andrejs Dābols un Aldis Barševskis, kā arī daudzi skolas absolventi, pe-
dagogi un vēstures lietpratēji.
UDK	 373.5(474.334.2)(091)

398 Folklora

Kopkataloga Id: 000898692
Putre, Indra. Latviešu tautas pasakas latviski 
un krieviski = Латышские народные сказки 
на латышском и русском языке / mākslinie-
ce Agija Staka ; sakārtojusi Indra Putre ; tulko-
jusi Jana Boikova. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 15 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — (Lasi 
un mācies! = Читай и учись!). — Teksts paralēli latviešu 
un krievu valodā. — ISBN 978-9934-0-4458-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatiņā ievietotas labi zināmas un iemīļotas pa-
sakas latviešu un krievu valodā. Pasakas latviski un krieviski aizvedīs 
mazos lasītājus aizraujošā ceļojumā pasaku pasaulē un palīdzēs apgūt 
jaunus vārdus abās valodās.
UDK	 398.21(=174)
	 811.174’243:398.21(075.2)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51 Matemātika

Kopkataloga Id: 000896217
Cibiņa, Vineta. Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kom-
petenču pieejā : mācību metodiskais līdzeklis / materiālu 
izstrādāja: Vineta Cibiņa, Antra Krauce, Inga Balabka, Eva 
Pastore, Ina Gaure, Svetlana Gžibovska ; māksliniece Ine-
se Vegnere. — Rīga : Rīgas 1. speciālā internātpamatsko-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895952
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898992
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896069
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897313
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000894927
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898692
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896217
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la — attīstības centrs, 2017. — 1 tiešsaistes resurss (146 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 80,6 MB. — Bib-
liogrāfija: 146. lp. — ISBN 978-9934-19-520-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Mācību metodiskais līdzeklis veidots, iekļaujot integ-
rētu pieeju mācību priekšmetu apguvē, lai izglītojamais savu pieredzi 
var mērķtiecīgi saistīt ar mācību priekšmeta saturu, apgūt kompeten-
ces skolotāja un skolēna savstarpējā sadarbībā un mijiedarbībā.
UDK	 51(075.2)

52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. 
Ģeodēzija

Kopkataloga Id: 000897985
Latvijas Universitāte. Starptautiskā zināt-
niskā konference (76 : 2018 : Rīga, Latvija). 
Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi : Latvi-
jas Universitātes 76. starptautiskā zinātniskā 
konference : konferences zinātniskie raksti = 

Geodynamics and Geospatial Research : University of Lat-
via 76th International Scientific Conference : conference 
papers / editor in chief Dr.geol. Valdis Seglins ; reviewers: 
R. Jäger, B. Bayram, A. Kluga ; design: Ieva Tiltiņa ; Latvijas 
Universitātes Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūts, 
Valsts pētījumu programma RESPROD. — Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2018. — 62 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti angļu 
valodā, titullapas noformējums latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-18-352-2 (brošēts).

UDK	 528.8:629.783(474.3)(062)
	 004.6:528(474.3)(062)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000898724
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas kole-
dža. Zinātniski praktiskā konference (5 : 
2017 : Olaine, Latvija). I līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmu īste-
nošana: problēmas un risinājumi : piektā zi-

nātniski praktiskā konference : 4. zinātnisko rakstu krā-
jums / Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža. — Olaine : 
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, 2017. — 
53 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu valodā, dažiem rakstiem kopsavilkumi arī angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-19-372-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājumā atspoguļots autoru viedoklis, piere-
dze un informācijas apmaiņa, pētījumi, diskusija un perspektīvas, kā 
arī problēmas un to risinājumi pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmu realizācijā. Rakstu autori ir Olaines Me-
hānikas un tehnoloģijas koledžas mācībspēki un to sadarbības partneri 
citās Latvijas augstskolās, koledžas studenti un audzēkņi.
UDK	 54(474.3)(062)

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 000898707
Pauli, Gunters. Piecas dabas valstis / Gunters 
Pauli ; māksliniece Katerina Baha ; redaktors 
Guntis Kalns ; tulkojums: Lilija Berzinska. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

1., Enerģija. — 39 lpp. : ilustrācijas, por-
treti ; 25 cm. — (Gunter’s fables). — Ziņas par autoru: 
38. lpp. — „To never stop dreaming = Nekad nebeidz sap-

ņot!”—Virstitulā. — Teksts paralēli angļu un latviešu va-
lodā. — Oriģinālnosaukums: The 5 Kingdoms of Nature. 
Number 1, Energy. — ISBN 978-9934-0-7636-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Starptautiski ietekmīga inovatora un uzņēmēja Gun-
tera Pauli, dēvēta arī par ilgtspējības Stīvu Džobsu, bilingvāla zinātnis-
kā pasaka latviešu un angļu valodā. Gunters Pauli kopā ir radījis 365 zi-
nātniskas pasakas 5-8 gadus veciem bērniem. Viņš tās rakstījis, lai pats 
saviem bērniem izskaidrotu dabu un cilvēku kā dabas būtni. Mācību 
process, kas sākas ar šīm pasakām, veicina izpratni par kompleksām 
dabas sistēmām, emocionālās inteliģences attīstību, māksliniecisko 
pašizpausmi, interesi par akadēmiskām zināšanām. Grāmatā iekļauti 
praktiski uzdevumi, lai bērni trenētos izmantot apgūtās zināšanas, un 
ieteikumi vecākiem un pedagogiem, kā vislabāk strādāt ar zinātnisko 
pasaku.
UDK	 573.4(07.053.2)

59 Zooloģija

Kopkataloga Id: 000899303
Tanasijčuks, Vitālijs. Kukaiņu grāmata / Vi-
tālijs Tanasijčuks ; māksliniece Lilija Dinere ; 
no krievu valodas tulkojis Juris Zvirgzds- 
Zvirgzdiņš ; redaktore Sarmīte Lomovce-
va. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 45, 

[2] lpp. : ilustrācijas ; 28×24 cm. — Grāmata sagatavota pēc 
1988. gada izdevuma „Entomoloģijas bilžu grāmata”. — 
Oriģinālnosaukums: Энтомология в картинках. — ISBN 
978-9934-0-7556-8 (iesiets).

UDK	 595.7(02.053.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000898079
Dombrovskis, Vjačeslavs. Medicīnas pakal-
pojumu eksports / autori: Vjačeslavs Dom-
brovskis, Uldis Spuriņš, Daunis Auers. — Rīga : 
Domnīca Certus, 2018. — 26, [1] lp. : diagram-
mas, ilustrācijas ; 30 cm. — (Certus politikas 

pārskats ; 5/2018). — Ziņas par autoriem: [27.] lp. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-577-06-2 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas ekonomisko izaugsmi var panākt tikai ar ko-
pīgiem spēkiem. Domnīca Certus veicina dialogu ar uzņēmējiem, zināt-
niekiem un publiskā sektora lēmumu pieņēmējiem, lai radītu attīstības 
idejas, kas balstītas zināšanās un pieredzē, idejas, kas var virzīt Latviju 
pa mērķtiecīgas izaugsmes ceļu, sabalansējot liberālas tirgus ekonomi-
kas attīstības principus ar pārdomātu un fokusētu valsts atbalstu Lat-
vijas tautsaimniecības nozaru attīstībai.
UDK	 614(474.3)

Kopkataloga Id: 000898098
Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress (4 : 
2017 : Rīga, Latvija). 4. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu 
palīgu kongress : 2017. gada 21-23. septembris : tēžu krā-
jums / zinātniskā un satura komisija: Līga Ārente, Laila La-
ganovska, Ina Mežiņa-Mamajeva, Linda Alondere. — Rīga : 
4. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongresa rīcī-
bas komiteja, [2017]. — 1 tiešsaistes resurss (48 lp., PDF) ; 
978,35 KB. — Kongresa organizatori: Latvijas Māsu aso-
ciācija, Latvijas Vecmāšu asociācija, Latvijas Ambulatorā 
dienesta ārstu palīgu profesionālā biedrība, Latvijas Uni-
versitāte, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897985
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898724
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898707
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899303
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898079
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898098
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Tālākizglītības portāls Evisit, Starptautisko izstāžu rīkotāj-
sabiedrība BT1. — ISBN 978-9934-19-332-3 (PDF).

UDK	 616-083(474.3)(062)
	 618(474.3)(062)
	 616-085(474.3)(062)
	 616-089(474.3)(062)

Kopkataloga Id: 000898083
Latvijas Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konfe-
rence (76 : 2018 : Rīga, Latvija). International Scientific 
Conference on Medicine : 76th Conference of the Univer-
sity of Latvia, 23rd of February, 2018 : book of abstracts / 
responsible for publishing: Mārcis Leja, Valdis Folkmanis ; 
compiled by Danute Ražuka-Ebela. — Riga : University of 
Latvia, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (186 lp., PDF) : dia-
gramma, tabulas ; 1,64 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — ISBN 9789934183102 (kļūda).

UDK	 61(062)

Kopkataloga Id: 000899310
Vīksna, Arnis. Dodot gaismu sadegu / Arnis 
Vīksna ; recenzenti: Māris Pļaviņš, Maija Po-
zemkovska ; redakcija: Pēteris Apinis (virsre-
daktors), Jānis Loja (literārais redaktors) ; vāka 
māksliniece Iveta Bambere. — Otrs, pārstrādā-

tais un papildinātais izdevums. — Rīga : Medicīnas apgāds, 
[2018]. — 335, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabu-
las ; 25 cm. — Ziņas par autoru: 7.-8. lpp. — Bibliogrāfija: 
319.-323. lpp. un personu rādītājs: 325.-[336.] lpp. — ISBN 
978-9934-573-05-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šis ir grāmatas „Dodot gaismu sadegu” otrais pār-
strādātais un papildinātais izdevums. Pirmais izdevums tika izdots 
1983. gadā, atkārtotajam izdevumam revidēts publicētais teksts. Šajā 
izdevumā dažas iepriekšējās nodaļas ir izņemtas (īpaši par padomju 
laiku), daudzas nodaļas papildinātas, ietvertas jaunas ziņas. Lai gan pēc 
neatkarības atgūšanas Latvijā publicēts visai daudz medicīnas literatū-
ras, īpaši par lielākajām ārstniecības iestādēm, izciliem ārstiem un me-
dicīnas zinātniekiem, izdoti memuāri, tomēr apkopojoša monogrāfija 
vēl nav tapusi. Arņa Vīksnas grāmata ir plašs apcerējums par Latvijas 
medicīnas vēsturi.
UDK	 61(474.3)(091)

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība.  
Medības. Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000897936
Pasaules latviešu zinātnieku kongress (4 : 2018 : Rīga, 
Latvija). IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress / atbil-
dīgie par izdevumu: Zinta Gaile, Dace Siliņa, Āris Jansons ; 
latviešu valodas redaktore Sarmīte Palma. — Jelgava : Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte, [2018].

Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija : tēzes : Rīga, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. g. 18.-20. jūnijs. — 1 
tiešsaistes resurss (116 lpp., PDF) : diagrammas, ilustrā-
cijas, kartoshēmas, tabulas ; 3,35 MB. — Resursā uzrā-
dīts arī elektroniskā datu nesēja ISBN 9789984483009 
(USB). — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-
48-301-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Lauksaimniecība ir sektors, kas zināmā mērā no-
drošina valsts suverenitāti, jo — ja ir pašiem sava pārtika, tad neesam 
atkarīgi no citiem un viņu vēlmēm vai rīkojumiem. Tāpēc IV Pasaules 
latviešu zinātnieku kongresa Lauksaimniecības un meža zinātņu sekci-
jas tematika aptver plašu un nozīmīgu jautājumu loku, kas ietver gan 
globālu, gan reģionālu problēmu risinājumus. Nozīmīgākā tendence 
meža nozarē raksturojama ar vārdu kopu „klimata-gudra mežkopība”, 
proti — tādu darbību plānošana meža ainavā, nevis vienas audzes lī-

menī, kas nodrošinātu šīs ekosistēmas devumu klimata izmaiņu mazi-
nāšanā un vienlaikus noturību pret jau notiekošo izmaiņu negatīvajām 
ietekmēm.
UDK	 63(062)
	 630(062)

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

Kopkataloga Id: 000898645
Pavārgrāmata prāta attīstībai : 175 receptes, 
lai stimulētu prātu, uzlabotu garastāvokli un 
atmiņu / no angļu valodas tulkojuši Kārlis 
Baštiks un Anna Šefere ; Ilutas Koidu vāka 
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore 

Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. — [Liepā-
ja] : Liegra, [2018]. — 303 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — (Re-
ader’s Digest). — Alfabētiskais rādītājs: 294.-303. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Brain Power Cookbook: 175 recipes to 
help stimulate your mind, improve your mood and enhan-
ce your memory. — ISBN 978-9934-572-02-9 (iesiets).

UDK	 641.55(083.12)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000895970
Integrētas rotaļnodarbības 4-7 gadus veciem bērniem 
ceļu satiksmes noteikumu apguvē : metodiskais materiāls 
skolotājiem un bērnu vecākiem / atbildīgā par izdevumu 
Inese Bautre ; Valsts izglītības satura centrs. — [Rīga] : 
Valsts izglītības satura centrs, 2017. — 1 tiešsaistes resurss 
(26 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 1,010 KB. — ISBN 978-
9934-540-10-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Ikviens no mums ir ceļu satiksmes dalībnieks, tāpēc 
ceļu satiksmes noteikumu (CSN) pārzināšana un paraduma veidošana 
uz ielas vai ceļa rīkoties atbilstoši CSN nosacījumiem ir veidojama bēr-
nībā. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi mērķtiecīgā sadarbībā ar 
vecākiem var nodrošināt bērna drošībai nepieciešamo prasmju un CSN 
apguvi. Piedāvātajos rotaļnodarbību piemēros bērnu vecuma dalījums 
ir rekomendējošs. Bērnu uzmanības veicināšanai tiek izmantoti dažādi 
tēli, lelles un negaidīti pārsteigumi.
UDK	 656.142.051:373.2(072)

Kopkataloga Id: 000899105
Rīgas Aeronavigācijas institūts. Starptau-
tiskā zinātniski praktiskā konference (5 : 
2018 : Rīga, Latvija). Transports. Izglītība. Lo-
ģistika un inženierija — 2018 : rakstu krā-
jums = Transport. Education. Logistics and En-

gineering — 2018 : proceedings = Транспорт. Образование. 
Логистика и инженерия — 2018 : сброник статей / zi-
nātnisko rakstu recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Vladimir Shes-
takov, Dr.sc.ing. Pāvels Karoļs, Dr.sc.ing. Ilmārs Blumbergs ; 
Rīgas Aeronavigācijas institūts. — Rīga : Rīgas Aeronavigā-
cijas institūts, 2018. — 182 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 30 cm. — Resursā uzrādīts elektroniskā izdevuma 
ISBN 9789984999692 (PDF) un 9789934876806 (USB). — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9984-9996-8-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājumā apkopoti Rīgas Aeronavigācijas in-
stitūta 5. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 
Konferences mērķis — apspriest jautājumus par aktuālajām problē-
mām transporta, loģistikas, izglītības, informācijas sistēmu jomā un 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898083
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899310
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897936
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898645
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895970
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899105
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kiberdrošībā, veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu progresīvu 
zinātniski praktisko pētījumu izstrādē, kas virzītas uz nozares attīstību.
UDK	 656.7(062)
	 656(062)
	 629.7(062)
	 338(062)
	 377.5:656.7(062)
	 355.23(062)

657 Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 000897650
Leibus, Inguna. Finanšu grāmatvedība / Ingu-
na Leibus, Ingrīda Pētersone, Anna Jesemčika, 
Anastasija Svarinska, Regīna Grigorjeva ; kon-
sultante Gaida Kalniņa ; literārā redaktore 
Sandra Priedīte. — Atkārtots un atjaunots 2. 

izdevums. — Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2018. — 
318 lpp. : tabulas ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — Biblio-
grāfija: 318. lpp. — ISBN 978-9984-896-18-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā izklāstīti finanšu grāmatvedības teorētiskie 
pamati, kurus maz ietekmē grozījumi tiesību aktos, tomēr līdz ar uz-
skaites pilnveidošanu iespējamas izmaiņas atsevišķu uzskaites objektu 
atspoguļošanas kārtībā. Grāmata sagatavota atbilstoši normām, kas ir 
spēkā kopš 2018. gada maija. Grāmata paredzēta ne tikai grāmatvedī-
bas kursa teorētiskai apguvei un uzskaites pamatprincipu izpratnei, 
tā ieteicama arī strādājošiem grāmatvežiem profesionālo iemaņu piln-
veidošanai un noderēs praktisku jautājumu risināšanai. Grāmatas pie-
likumā dots kontu plāna paraugs, kuru var izmantot sava uzņēmuma 
kontu plāna izstrādei. Katrā nodaļā norādīti atbilstošo objektu uzskai-
tes uzdevumi, to novērtēšanas un uzskaites metodes, kā arī biežāk lie-
totā kontu korespondence. Lai atvieglotu attiecīgās tēmas izpratni un 
apgūšanu, katrā nodaļā doti atbilstoši piemēri. Katras tēmas izklāstu 
noslēdz kopsavilkums un jautājumi paškontrolei.
UDK	 657.41/.45(075)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000898230
Zuzānu kolekcijas izstāde „Valoda” (2018 : 
Rīga, Latvija). Valoda = Language : Zuzānu ko-
lekcijas izstāde, Mūkusalas Mākslas salona 
Lielā zāle, 26.04.-22.06.2018. / kuratore, teksts: 
Arta Vārpa ; mākslinieki: Pēters Alliks, Valdis 

Āboliņš, Leonīds Āriņš [un vēl 22 mākslinieki] ; tulkojums: 
Valts Miķelsons ; grafiskais dizains: Madara Krieviņa. — 
Rīga : [Mūkusalas Mākslas salons], [2018]. — 28 lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Mākslinieki arī: Auseklis Baušķenieks, 
Boriss Bērziņš, Andris Breže, Juris Dimiters, Voldemārs 
Irbe, Atis Izands, Vladimirs Glušenkovs, Kristaps Ģelzis, Iļja 
un Emīlija Kabakovi, Frančeska Kirke, Leonards Laga-
novskis, Paulis Liepa, Ivars Poikāns, Miervaldis Polis, Juris 
Putrāms, Guntars Sietiņš, Romans Suta, Kārlis Vītols, Hen-
rihs Vorkals, Vilnis Zābers, Visvaldis Ziediņš. — Bibliogrāfi-
ja zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā.

UDK	 7.074(474.362.2)(083.824)

78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000899304
Brauns, Mārtiņš. Saule. Mārtiņš. Daugava / 
Mārtiņš Brauns par dzīvi un mūziku sarunās ar 
Otto Ozolu ; Gundegas Blumbergas sakārto-
jums ; vāka foto: Atis Ieviņš ; grafiskais dizains: 
GoshDesign. — [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 

[2018]. — 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-8320-7-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latviešu komponists un taustiņinstrumentālists 
Mārtiņš Brauns ir viens no savas paaudzes spilgtākajiem profesionā-
ļiem. Viņš sacerējis gan populāro mūziku, gan radījis darbus korim, 
gan mūziku teātra izrādēm un kino. Tiešums, patiesums, nestandarta 
spriedumi un atziņas raksturo tikko klajā nākušo grāmatu „Saule. Mār-
tiņš. Daugava”, kurā apkopotas pazīstamā komponista Mārtiņa Brauna 
domas par dzīvi un mūziku. Sarunas ar komponistu teju gada garumā 
fiksējis publicists Otto Ozols. Mārtiņš dalās ar mums savas dzīves sva-
rīgākajās epizodēs, caur kurām varam iepazīties ne tikai ar spožu un 
asprātīgu stāstnieku, bet noķert arī kādu vispārcilvēcisku un filozofisku 
atziņu. Grāmatu papildina foto liecības, no kurām īsts atradums ir Ata 
Ieviņa fiksētie mirkļi.
UDK	 78.071.1(474.3)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000899319
Latvijas Valsts 100 gades sporta izcilnieku ga-
lerija : LSVS un LSM skatījumā / par izdevumu 
atbild D. Znatnajs, L. Kreicere, A. Brūne, R. Api-
ne ; Latvijas Sporta veterānu-senioru Savienī-
ba, Latvijas Sporta muzejs. — [Rīga] : [Latvijas 

Sporta veterānu-senioru savienība], [2018]. — 111 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Uz 4. vāka Ojāra 
Vācieša dzejolis „Tu esi Latvija”. — Izmantotas Latvijas 
Sporta muzeja un Latvijas Olimpiskās komitejas arhīva fo-
togrāfijas. Autori : R. Johansons, H. Zemvalds, R. Apse, J. 
Egle, I. Utkins, un A. Jakovļevs /TASS/, Z. Mežavilks, Z. Zāl-
manis, D. Caune, J. Markvarts, R. Kokšarovs, I. Znotiņš, R. 
Vambuts, kā arī nezināmu autoru fotogrāfijas. 

A n o t ā c i j a :  Latvijas sportistu dāvinājums valsts simtgadē ir 1413, 
tai skaitā 722 zelta medaļas lielākajos pasaules forumos. Mums ir 22 
olimpiskie čempioni, 152 pasaules čempioni, 155 Eiropas čempioni. 
Latvijas sporta veterānu-senioru savienības un Latvijas sporta muzeja 
speciālisti apkopojuši šos rezultātus, 100 izcilnieku portretos aptverot 
170 personības un izdodot albūmu „Latvijas Valsts simtgades sporta iz-
cilnieku galerija”. Tā ir tikai neliela daļa no visu sportistu veikuma, ko 
saglabājam vēsturei.
UDK	 796.071.2(474.3)(084.12)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000895281
International Scientific Conference „Onomastic Investi-
gations” (2018 : Rīga, Latvija). Onomastic Investigations : 
International Scientific Conference, Riga, 10-12 May, 2018 : 
abstracts / ed[ited] by Sanda Rapa and Anta Trumpa ; Lat-
vian Language Institute of the University of Latvia. — Riga : 
LU Latviešu valodas institūts, 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(144 lp., PDF) ; 931,68 KB. — Resursā uzrādīts iespiestā iz-
devuma ISBN 9789984742977. — Bibliogrāfija dažu rakstu 
beigās. — ISBN 978-9984-742-98-4 (PDF).

UDK	 81’373.2(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897650
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898230
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899304
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895281
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Kopkataloga Id: 000895273
International Scientific Conference „Contemporary Re-
search in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects 
and Problems” (5 : 2018 : Rīga, Latvija). Contemporary 
Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects 
and Problems : abstracts : 5th International Scientific Con-
ference, Riga, 17-18 May, 2018 / edited by Juris Grigorjevs, 
Inese Indričāne and Jana Taperte ; Latvian Language In-
stitute of the University of Latvia. — Electronic publica-
tion — Riga : Latvian Language Institute of the University 
of Latvia, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (69 lp., PDF) : dia-
grammas, ilustrācijas ; 696,16 KB. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — ISBN 978-9984-742-99-1 (PDF).

UDK	 81’34(062)

Kopkataloga Id: 000899527
Kocere, Venta. Parīzes Universitātes doktors, 
Austrālijas Humanitāro zinātņu akadēmijas lo-
ceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju lo-
ceklis, Latvijas Universitātes Goda doktors, 
Dienvidaustrālijas Flindersa Universitātes eme-

ritētais profesors Trevors Gārts Fennels : biobibliogrāfija = 
Doctor of the University of Paris, Fellow of the Australian 
Academy of the Humanities, Foreign Member of the Latvi-
an Academy of Sciences, Doctor Honoris Causa of the Uni-
versity of Latvia, Professor Emeritus, Flinders University of 
South Australia Trevor Garth Fennell : biobibliography / 
sastādītāja Venta Kocere ; bibliogrāfijas sastādītāja Dagnija 
Ivbule ; literārā redaktore Ieva Jansone ; T.G. Fennela teks-
tus latviešu valodā tulkojis un priekšvārda autors Pēteris 
Vanags ; priekšvārdu angļu valodā tulkojusi Edīte Muižnie-
ce ; Aldis Aleks, mākslinieciskais noformējums ; Latvijas 
Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. — Rīga : Zinātne, 
2018. — 396, [3] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimi-
li, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Latvijas zinātnieki). — 
Izmantoti fotoattēli no LU Akadēmiskās bibliotēkas krāju-
ma, LZA fotoarhīva un T.G. Fennela personiskā 
arhīva. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās un zemsvītras 
piezīmēs, T.G. Fennela darbu bibliogrāfija: 341.-392. lpp., 
personu rādītājs: 393.-396. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-549-54-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Emeritētā profesora Trevora Gārta Fennela biobib-
liogrāfijā apkopoti viņa publicēto, rediģēto, recenzēto, konsultēto un 
tulkoto darbu bibliogrāfiskie apraksti. Uzrādīta arī literatūra par viņa 
dzīvi, akadēmisko un zinātnisko darbību, sadarbību ar citiem valodnie-
kiem Latvijā, kā arī ārzemēs, un intervijas laikā no 1960. gada līdz 2018. 
gada maijam. Bibliogrāfiskajā daļā sniegtas arī ziņas no elektroniska-
jiem resursiem. Biobibliogrāfiju ievada autora un valodnieka Pētera 
Vanaga priekšvārdi, kā arī T.G. Fennela autobiogrāfija latviešu un angļu 
valodā. Biogrāfiju papildina arī fotoattēli kopā ar ģimenes locekļiem, 
kolēģiem un ievērojamiem cilvēkiem.
UDK	 81(94)(092)(01)

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000896165
Vulāne, Anna. Olūteņš : latgalīšu rokstu volūda 4. klasei : 
metodiskie noteikumi / Anna Vulāne, Veronika Dundu-
re, Velta Matisāne ; recenzentes: Dr.philol. Anna Stafecka, 
Dr.paed. Elita Stikute ; māksliniece Ineta Melne ; fotogrāfs 
Māris Justs. — [Rīga] : [Latgaliešu valodas, literatūras 
un kultūrvēstures skolotāju asociācija], 2017. — 1 tieš-
saistes resurss (74 lp., PDF) : ilustrācijas, karte, tabulas ; 

7,80 MB. — Bibliogrāfija: 68.-72. lp. — Teksts latviešu un 
latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-19-421-4 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Izdevuma mērķis ir sniegt lingvistisko un metodis-
ko atbalstu latgaliešu rakstu valodas mācībām mijiedarbībā ar novad-
mācības satura apguvi. Darbā akcentēti tie jautājumi, kam pievēršama 
lielāka uzmanība vai kuri var sagādāt apguves grūtības skolēniem. Daž-
viet piedāvāts arī lingvistiskais, kultūras vai faktoloģiskais materiāls, 
kas var noderēt mācību procesā.
UDK	 811.174’282(072)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000899292
Eberlena, Keita. Man tevis pietrūkst : ro-
māns / Keita Eberlena ; no angļu valodas tulko-
jusi Sandra Rutmane ; redaktore Elga Rusma-
ne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 462, 
[1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Miss 
You. — ISBN 978-9934-0-7485-1 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000899401
Holsela, Rona. Greizo spoguļu spēles : ro-
māns / Rona Holsela ; no angļu valodas tulkoju-
si Sandra Rutmane ; vāka dizains: Artūrs Za-
riņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : 
Kontinents, [2018]. — 396 lpp. ; 21 cm. — (Pa-

saules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: Guilty Little Se-
crets. — ISBN 978-9984-35-910-6 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

821.112.2 Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000898963
Dziesma par Nībelungiem / [tulkojis un atdze-
jojis] Māris Linde. — [Rīga] : [Sava grāmata], 
2018. — 300 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 
21 cm. — (Bibliotheca Lindana ; XXXIV [34]). — 
Oriģinālnosaukums: Die Nibelungenlied. — 
ISBN 978-9934-552-80-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Dziesma par Nībelungiem” vai arī „Nībelungu dzies-
ma”, vācu „Nibelungenlied”, ir nezināma dzejnieka episka vācu poēma, 
kas sarakstīta Austrijā vidusaugšvācu valodā. Poēmā atspoguļojas 
skandināvu un ģermāņu mīti, kā arī vēsturiski notikumi, kas saistīti ar 
Burgundijas karaļvalsti (Vidusreinas apgabals) XIII gs. sākumā. Poēmu 
par Nībelungiem caurauž dziļš traģisms.
UDK	 821.112.2-13

Kopkataloga Id: 000899294
Džordāno, Mario. Tante Poldī un sicīliešu lau-
vas : kriminālromāns / Mario Džordāno ; no 
vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; redaktore 
Egija Smaļķe. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
287, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 

Tante Poldi und die sizilianischen Löwen. — ISBN 978-
9934-0-6417-3 (iesiets).

UDK	 821.112.2-312.4

Kopkataloga Id: 000898558
Keizerlinka, Linde fon. Šķiršanās un tikša-
nās / Linde fon Keizerlinka ; no vācu valodas 
tulkojusi Vija Brangule ; atbildīgā redaktore 
Marija Leščinska. — [Rīga] : Jumava : Liegra, 
[2018]. — 166, [1] lpp. : portreti ; 20×13 cm. — 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895273
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899527
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896165
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899292
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899401
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898963
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899294
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898558
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(Stāsti bērna dvēselei ; 2. grāmata). — Oriģinālnosaukums: 
Neue Wurzeln für kleine Menschen. — ISBN 978-9934-572-
16-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Linde fon Keizerlinka ir ģimenes psihoterapeite, dau-
dzu grāmatu autore un savā profesijā strādājusi gan Vācijā, gan Latvijā, 
ar ko viņas dzimta saistīta septiņus gadu simtus. Lindes stāsti palīdz 
atrast īstos vārdus, kā ar bērniem runāt gan par skaisto, gan sāpīgo dzī-
vē. Sērijas „Stāsti bērna dvēselei” otrā grāmata „Šķiršanās un tikšanās” 
domāta bērniem, kas piedzīvojuši krasas un sāpīgas pārmaiņas savā 
mazajā pasaulē. Kaut gan stāsti attēlo galvenokārt ārējus notikumus 
ģimenes dzīvē, tie vienlaikus ir kā dvēseles protokoli.
UDK	 821.112.2-93-32

Kopkataloga Id: 000899314
Müller, Herta. Die blassen Herren mit den 
Mokkatassen / Herta Müller = Бледные го-
спода с чашечкой кофе в руках / Герта Мюл-
лер ; перевод с немецкого Бориса Шапиро ; 
обложка: Глеб Симонов (дизайн). — Ozol-

nieki : Literature Without Borders, 2018. — 215 lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — (Поэзия без границ. Переводная се-
рия = Poetry without borders). — Ziņas par autori un 
tulkotāju: [3.] lpp. — ISBN 978-9934-8708-5-9 (brošēts).

UDK	 821.112.2-1=030.112.1=161.1

Kopkataloga Id: 000899317
Müller, Herta. Im Haarknoten wohnt eine 
Dame / Herta Müller = Как даме жить в пучке 
волос / Герта Мюллер ; перевод с немецкого 
Алёши Прокопьева ; обложка: Глеб Симо-
нов (дизайн). — Ozolnieki : Literature Wit-

hout Borders, 2018. — 199 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (По-
эзия без границ. Переводная серия = Poetry without 
borders). — Ziņas par autori un tulkotāju: [3.] lpp. — ISBN 
978-9934-8708-4-2 (brošēts).

UDK	 821.112.2-1=030.112.1=161.1

821.113.4 Dāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000899278
Hēgs, Pēters. Ziloņkopēju bērni / Pēters Hēgs ; 
no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; re-
daktore Anita Poļakovska. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 383, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Elefantpassernes børn. — ISBN 
978-9934-0-6827-0 (iesiets).

UDK	 821.113.4-31

821.113.6 Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000898690
Olsone, Kristīna. Vilkaču noslēpums / Kristī-
na Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Inga 
Grezmane ; Natālijas Kugajevskas vāka di-
zains ; redaktore Inese Auziņa. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2018]. — 191, [1] lpp. ; 21 cm. — „Vil-

kaču noslēpums” ir bestsellera „Zombiju drudzis” 
turpinājums, taču tas lasāms arī kā atsevišķs, ar iepriekšē-
jo grāmatu nesaistīts darbs. — Oriģinālnosaukums: Varul-
vens hemlighet. — ISBN 978-9934-0-7406-6 (iesiets).

UDK	 821.113.6-93-32

821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000899077
Cipkins, Leonids. Vasara Bādenē / Leonids 
Cipkins ; tulkojis Uldis Tīrons ; mākslinieks Ju-
ris Petraškevičs ; pēcvārds: Sūzana Sontāga. — 
Rīga : Liepnieks & Rītups, 2018. — 197, [2] lpp. ; 
17×12 cm. — Ziņas par autoru Sūzanas Sontā-

gas pēcvārdā. — Oriģinālnosaukums: Лето в Бадене. — 
ISBN 978-9934-8120-4-0 (brošēts).

UDK	 821.161.1-31

Kopkataloga Id: 000897979
Глобальные и локальные процессы в сла-
вянских языках, литературах и культурах : 
сборник научных трудов = Globālie un lokālie 
procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā : zi-
nātnisku rakstu krājums / zinātniskā redkolē-

ģija: Maija Burima, Tatjana Carjkova, Ausma Cimdiņa, Ro-
zanna Kurpniece, Janīna Kursīte-Pakule, Ludmila Sproģe, 
Nataļja Šroma, Manfreds Šruba, Nataļja Veršiņina, Anna 
Vozņaka ; atbildīgā par krājuma izdošanu Iveta Naro-
dovska ; anotāciju tulkojums un redakcija latviešu valodā: 
Iveta Narodovska, Linda Eltermane ; anotāciju tulkojums 
un redakcija angļu valodā: Anastasija Vedela ; recenzenti: 
Anna Stankeviča, Marko Karatocolo ; Latvijas Universitāte. 
Humanitāro zinātņu fakultāte. Rusistikas un slāvistikas no-
daļa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 343 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — (Ru-
sistica Latviensis ; 7). — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu valodā; kopsavilku-
mi latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-342-3 
(brošēts).

UDK	 821.161.1.09
	 398(091)
	 81

Kopkataloga Id: 000899876
Нижникова, Татьяна. Поэтическая таро-
пия : книга гаданий : сборник стихотворе-
ний / Татьяна Нижникова. — Рига : Prints-
tils, 2018. — 160 lpp. : ilustrācija, portrets ; 
18 cm. — ISBN 978-9934-19-507-5 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1
	 133.4

Kopkataloga Id: 000899315
Рымбу, Галина. космический проспект : 
стихи / Галина Рымбу = kosmiskais pros-
pekts = dzejoļi / Gaļina Rimbu ; no krievu valo-
das atdzejojuši Einārs Pelšs, Arvis Vigulis, Dai-
nis Deigelis ; redaktors Dmitrijs Kuzmins ; vāka 

dizains: Oļegs Paščenko. — Ozolnieki : Literature Without 
Borders, 2018. — 95, [1] lpp. ; 21 cm. — (Поэзия без гра-
ниц. Переводная серия = Dzeja bez robežām). — Ziņas 
par autori: [3.] lpp. — ISBN 978-9934-8708-3-5 (brošēts).

UDK	 821.161.1-1=030.161.1=174

Kopkataloga Id: 000899411
Тимофеев, Сергей. Реплика = Replika / Сер-
гей Тимофеев ; перевод: Арвис Вигулс, Томс 
Трейбергс, Андрис Акментиньш ; редактор 
переводов Марис Салейс ; дизайн: Алексей 
Мурашко. — [Rīga] : Orbīta, [2018]. — 79 lpp. ; 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899314
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899317
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899278
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898690
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899077
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000897979
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899876
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899315
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899411
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24 cm + 1 brošūra (32 nenumurētas lpp.). — Teksts paralēli 
krievu un latviešu valodā, tulkots no krievu valodas. — 
ISBN 978-9934-8753-3-5 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1
	 821.161.1-1=030.161.1=174

Kopkataloga Id: 000899743
Трошкина, Рита. Luno momento : сти-
хи / Рита Трошкина ; дизайн, рисунки: 
Татьяна Зубарева. — Рига : Mediaritms, 
2018. — 127 lpp. : ilustrācijas ; 18×18 cm. — 
ISBN 978-9934-19-580-8 (brošēts).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000899673
Apsāne, Inese. Vakarvējā sapņi dzimst / Inese 
Apsāne ; ilustrācijas: Elga Svilo ; vāka foto: Jā-
nis Geseltiņš ; autores foto: Ingus Pugačovs ; 
ievads: Gunita Sergunta. — [Varakļāni] : Domu 
Pērles, [2018]. — 190 lpp. : ilustrācijas, port-

rets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-555-84-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000899664
Ar tauriņiem dejojot / Haldors Balodis, Kristī-
ne Bogdanova, Nana, Iveta Pudāne, Lauma 
Wauschkuhn. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018]. — 145 lpp. : ilustrācija, portreti ; 
21 cm. — (Pārdomas vārsmās). — „Laimdotas 

Vištartes dzejolis „Tauriņi neprot nosirmot””—[5.] lpp. — 
ISBN 978-9934-555-89-3 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000899281
Auziņa, Inese. 100 dzejoļi Latvijai : 1918-2017 / 
sakārtojusi Inese Auziņa ; Guntas Plotkas vāka 
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 127, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Fotogrāfi: Edu-
ards Groševs (107. lpp.), Gunārs Janaitis 

(91. lpp.), Jānis Lācis (119. lpp.), Bruno Rozītis (43. lpp.). 
Vāka dizainam izmantota Aigara Truhina fotogrāfija. — Au-
tori: Vilis Plūdonis, Rainis, Aspazija, Anna Brigadere, Ar-
veds Švābe, Edvarts Virza, Antons Austriņš, Jānis Ezeriņš, 
Kārlis Krūza, Pāvils Rozītis, Aleksandrs Čaks, Valda Mora, 
Antons Bārda, Jānis Sudrabkalns, Jānis Akuraters, Rihards 
Rudzītis, Pēteris Ērmanis, Vilis Cedriņš, Jānis Medenis, 
Ēriks Ādamsons, Vilis Veldre, Mirdza Bendrupe, Veronika 
Strēlerte, Kārlis Skalbe, Leonīds Breikšs, Velta Toma, Jānis 
Grots, Gunars Saliņš, Mirdza Ķempe, Jānis Veselis, Pēteris 
Sils, Zinaīda Lazda, Elza Ķezbere, Knuts Lesiņš, Pēteris Ai-
gars, Andrejs Eglītis, Valentīns Pelēcis, Ēriks Drēziņš, Ar-
vīds Skalbe, Laimonis Vāczemnieks, Ojārs Vācietis, Anatols 
Imermanis, Olafs Stumbrs, Ziedonis Purvs, Valdis Krāsla-
vietis, Aina Zemdega, Linards Tauns, Valija Brutāne, Klāra 
Zāle, Bruno Saulītis, Knuts Skujenieks, Marta Bārbale, Jānis 
Peters, Daina Avotiņa, Jānis Sirmbārdis, Astrīde Ivaska, Gu-
nārs Selga, Jānis Rokpelnis, Juris Kronbergs, Olafs Gūtma-
nis, Pāvils Vīlips, Viktors Avotiņš, Egils Plaudis, Alfrēds 
Krūklis, Ārija Elksne, Inese Zandere, Uldis Bērziņš, Māra 
Zālīte, Klāvs Elsbergs, Vizma Belševica, Imants Ziedonis, 
Māris Melgalvs, Roberts Mūks, Anna Rancāne, Andris Ak-

mentiņš, Guntars Godiņš, Māris Čaklais, Andris Vējāns, 
Broņislava Martuževa, Aivars Ruņģis, Leons Briedis, Lija 
Brīdaka, Jānis Elsbergs, Vitauts Ļūdēns, Jānis Baltvilks, Vel-
ta Sniķere, Pēters Brūveris, Laima Līvena, Olga Lisovska, 
Imants Auziņš, Ronalds Briedis, Anda Līce, Skaidrīte Kal-
dupe, Baiba Bičole, Daina Sirmā, Valdis Rūja, Uldis Ausek-
lis, Eva Mārtuža, Ruta Štelmahere, Normunds Beļskis. — 
ISBN 978-9934-0-7322-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvija — mīlēta, izsāpētā, izcīnītā simts gadu ceļā, 
kāda tu esi? Kā ielūkoties tavā dvēselē? Vai vēstures faktus šķetinot, 
sasniegumus vērtējot, vai pavisam neierasti — ar 100 dzejnieku 100 
dzejoļiem, kas tapuši laikposmā no 1918. gada līdz 2017. gadam. Krājums 
nepretendē uz zinātnisku latviešu dzejas izpēti simts gadu laikposmā. 
Tas sakārtots, izvēloties katrā gadā kāda latviešu dzejnieka dzejoli, 
kas publicēts atbilstošajā gadā izdotā dzejoļu krājumā, neņemot vērā 
dzejoļa uzrakstīšanas gadu. Krājuma pievienotā vērtība ir ilustratīvais 
materiāls desmit fotogrāfijās, kas ataino dzejnieku radošu kopā būša-
nu, kā arī tikšanās brīžus ar lasītājiem. Dzejoļi, raugoties simts gadu 
griezumā, atklāj patiesu latviešu dzejnieku mīlestību pret savu zemi un 
dziļu dabas izpratni.
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000899637
Avramčenko, Maruta. Dienu pavedienā / Maru-
ta Avramčenko, teksts un vāka foto. — [Varakļā-
ni] : Domu Pērles, [2018]. — 133 lpp. : portrets ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-555-86-2 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000899639
Bākule, Ilona. Vaļā atstātas durvis / Ilona Bāku-
le. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 
171 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-555-95-4 (ie-
siets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000899676
Bergs, Alvils. Divi stāsti par Barsu / Alvils 
Bergs ; redaktors Māris Garjānis ; vāka dizains: 
Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. — 
158, [2] lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9934-546-
62-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autora uzmanības centrā ir izklaides un pseidointe-
lektuālisma muklājā apjukušie, tie, kuri ar smagu sirdi un pat negribīgi, 
tomēr attāli vēl nojauš dievišķo pamatu sevī, bet pasaules troksnis un 
saldinātāji atsavina gribu. Barsa, iespējams, ir mazpazīstams vārds. Uz 
Lielās Salas (Lielbritānijā) Barsa ir siltuma un laimības etalons, savu-
kārt šai grāmatā — divu garstāstu vadmotīvs, taču ne vienīgais. Otrs 
ir emigrācija, latvieši emigrācijā un smagais jautājums: vai mums laiks 
atvadīties? No laikmeta, no kopīga tautas likteņa virziena? Tā vai citādi, 
vienmēr, kad jāatvadās, sākas apmulsums, un jūtu globālais apjukums 
ir abu stāstu trešais kopsaucējs. Vārds „brīvība”, šis laikmeta apbalvo-
jums, ikvienam ir gan ordenis pie krūts, gan cilpa kaklā. Ar to jāiemācās 
staigāt un turklāt smaidot, visur — emigrācijā vai mājās. Autors dāvā 
lasītājam mirkli ar šī laikmeta cilvēkiem, kas apmaldījušies jaunajā pa-
saulē, kurā nav ne orientieru, ne atskaites punktu, vien tracinoša un 
baisa… brīvība.
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000898994
Blockx. Atklāts Neatklātais : atskaņu hronika, 
2002-2017 / Blockx ; grāmatas dizains un ilus-
trācijas: Ineta Tāluma. — [Rīga] : [Lauris Tā-
lums], [2018]. — 121 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
Teksts latviešu valodā, daži dzejoļi krievu 

valodā. — ISBN 978-9934-552-90-8 (iesiets).

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899743
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899673
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899664
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899281
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899637
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899639
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899676
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898994
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A n o t ā c i j a :  Atklāts Neatklātais. Pārsteigums, izbrīns, skumjas, 
prieks un smaids sejā. Vai šīs emocijas pārņems jūs, kad izlasīsiet šo 
grāmatu? „Atklāts Neatklātais” ir atskaņu hronika, kurā autors dalās ar 
savām emocijām, kas uzrakstītas stāstījumā ar atskaņām. Autors pie-
dāvā ieskatīties viņa dzīves gaišajos un tumšajos posmos, iepazīt viņa 
pārdzīvojumus un iekšējo pasauli. Pēdējos gados stāstījums ir kļuvis 
par dzejas formātu.
UDK	 821.174-3
	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000899526
Eglītis, Anšlavs. Cilvēks mežā : romāns / Anš-
lavs Eglītis ; Viktora Hausmaņa pēcvārds un ko-
mentāri ; mākslinieks, vāka dizains: Aldis 
Aleks ; redaktore Ligita Bībere. — Rīga : Zināt-
ne, [2018]. — 382, [1] lpp. ; 22 cm. — Romāns 

sagatavots pēc apgāda „Grāmatu Draugs” 1970. gada izde-
vuma. — ISBN 978-9934-549-53-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns „Cilvēks mežā” līdz šim vienīgo reizi bija 
publicēts 1970. gadā apgāda „Grāmatu Draugs” (ASV) izdevumā, un 
tas bija iecerēts kā triloģijas otrā daļa: pirmā no tām romāns „Nav 
tak dzimtene” (1966), bet trešā — noslēdzošā daļa — romāns „Vai 
zini zemi, citronas kur zied?”. Romānā Anšlavs Eglītis galvenā varoņa 
rakstnieka Roderika Turaida personā tēlo cilvēku, kurš ir apmaldījies 
un maldās savā dzīvē kā mežā. Roderiks visādā ziņā ir pilnīgi oriģināls 
Eglīša radīts tēls, kas pārsātināts ar dižmanību un lielības garu, kas arī 
ir sava veida meža biezoknis, kurā viņš iestidzis un nevar izkļūt ārā.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000899662
Ejam pa dzīvi / Imants Gailis, Aija Mikele, Jānis 
Bruģis, Artūrs Dilevka, Ina Marks, Iveta Dimzu-
le, Maruta Avramčenko, Arvīds Gļauda, Kristī-
ne Gļauda, Dainis Krievāns, Elvīra Pinka, Ieva 
Trimalniece. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 

[2018]. — 197 lpp. ; 21 cm. — (Pārdomas vārsmās). — Teksts 
latviešu valodā, daļa teksta krievu valodā. — ISBN 978-
9934-555-97-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā stāstu un dzejas kopkrājumā „Ejam pa dzīvi” ir 
radošās literātu kopas „Latgales ūdensroze” 12 autoru darbi. Šis ir jau 
trešais literātu kopkrājums — pirms tam klajā nākusi grāmata „Rosit-
ten”, kas bija veltīta Rēzeknes 730. gadu jubilejai, un „Pyura skreine” 
latgaliešu valodā.
UDK	 821.174-1(082)
	 821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 000898998
Ezerroze, Agnese. Sapņu lauskas : dzeja / Ag-
nese Ezerroze. — [Rīga] : Agneses Ezzerozes pa-
šizdevums, 2018. — 180 lpp. : ilustrācijas, port-
rets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-40-5 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000898997
Fridrihsone, Madara. Aina no cita laika : ro-
māns / Madara Fridrihsone ; Nataļjas Kuga-
jevskas vāka dizains ; ilustrācijas: Andra Ot-
to-Hvoinska ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : 
Latvijas Mediji, [2018]. — 238, [1] lpp. : ilustrāci-

jas ; 20 cm. — (Lata romāns ; 7/2018 (Nr. 229)). — Ziņas par 
autori uz 1. vāka atloka. — ISBN 978-9934-15-508-6 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Romāns „Aina no cita laika” ir turpinājums romānam 
„Kāda Aina nekurienē”. Tie paši varoņi satiekas un risina savas dzīves 
gaitas. Bijusī rīdziniece Aina aizvadījusi savu pirmo ziemu laukos Mūr-
mežu mājās. Ģimene nolēmusi, ka ēkai jānomaina jumts un jāizremontē 
fasāde, tāpēc Aina pāris mēnešu padzīvo pie kaimiņienēm, Hildas un 

Martas. Pēc atgriešanās darbu vadītājs pavēsta, ka līdzās skurstenim 
atrasta veca pudele, un tās saturs liek sarosīties gan Ainai, gan viņas 
kaimiņiem, minot pagātnes mīklas. Bet Ainas mazdēls Armands pa to 
laiku gatavojas studijām Amerikā un nesaprot, kā atrisināt attiecības ar 
skaisto lauku meiteni Anni…
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000898955
Gekišs, Nauris. Lai katra diena kā roze plaukst! / 
Nauris Gekišs ; vāka foto: Vēsma Gekiša. — [Jūr-
mala] : [Nauris Gekišs], [2018]. — 192, [7] lpp. ; 
21×12 cm. — ISBN 978-9934-8508-7-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jaunā dzejnieka Naura Gekiša daiļrade vēsta par 
dabu, mīlestību, draudzību, dzīvi un pasauli mums apkārt ar visām tās 
gaišajām un ēnas pusēm. Grāmata sadalīta četrās nodaļās, no kurām 
katra veltīta vienam gadalaikam, taču lasītājs šeit atradīs ne tikai dabas 
skaistuma apdzejojumus, bet arī sirsnīgus veltījumus Dzimtenei Latvi-
jai un tās dižgariem, kuru darbi un uzskati atstājuši vislielāko iespaidu 
uz autora pasaules redzējumu un radošajiem meklējumiem.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000899622
ieelpot : dzeja un proza : kopkrājums / Gunita 
Sergunta, Dita Lasmane-Slišāne, Evija Marija 
Ezeriņa, Sandra Bondarevska, Inguna Brazil, 
Inga Puriņa, Dace Apsīte, Zane Laizāne-Puncu-
le, Ieva Lakute, Ingrida Tārauda ; Īrijas latviešu 

autoru klubs „Baltie vārti”. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
2018. — 117 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Teksts lat-
viešu valodā, daļa teksta latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 
978-9934-579-00-4 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)
	 821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 000898975
Jansons, Edvīns. Dzīvības krusta gaismā : kris-
tīgās dzejas izlase / Edvīns Jansons ; Agnese Pi-
ļāne, teksta redaktore ; Uldis Tomsons, vāka di-
zains. — Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. — 
374 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-558-51-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kristīgās dzejas izlases krājumā „Dzīvības krusta 
gaismā” apkopotie dzejoļi slavē un pagodina galveno un īsto autoru, 
Debesu Tēvu Dievu, kam pieder visa pateicība. Turot rokās šo grāmatu, 
lasītājiem ļauts lasīt, izjust un ieiet autora garīgās dzejas pārdomu, at-
ziņu, atklāsmes un emociju pasaulē.
UDK	 821.174-141
	 27-291

Kopkataloga Id: 000899601
Javnošāne, Vija. 100 dzejdarbi Latvijas simtga-
dē / Vija Javnošāne. — [Varakļāni] : Domu Pēr-
les, [2018]. — 110 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — 
(Pārdomas vārsmās). — Vākam izmantota 
Ievas Šustikas gleznas „Es dzīvoju Zemgalē” 

foto reprodukcija. — ISBN 978-9934-555-99-2 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000899306
Juhņevičs, Pēteris. Laika prognoze rītdienai : 
dzeja / Pēteris Juhņevičs ; redaktore Genovefa 
Bikovska ; Daina Vīķele, vāka noformējums. — 
[Rīga] : IDE Rozītes, [2018]. — 143, [1] lpp. : port-
rets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8699-6-9 (bro-
šēts).

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899526
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899662
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898998
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898997
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898955
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899622
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898975
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899601
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899306
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Kopkataloga Id: 000898981
Kalna, Ziedīte. Cilvēka ceļš : romāns / Ziedīte 
Kalna ; Agnese Piļāne, teksta redaktore un 
vāka dizains. — Rīga : Ziedītes Kalnas pašizde-
vums : EZERROZES grāmatas, [2018]. — 
287 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-50-4 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ceļu ir tik daudz…, kādu izvēlēties? Kāds dzīvo pēc 
inerces „lai viss notiek tā, kā notiek”. Mēs priecājamies par veiksmēm 
un uztraucamies par neveiksmēm, pasakot, ka mums vienkārši tāds lik-
tenis. Bet kāds tomēr meklē sev to pareizo ceļu — savu ceļu. Romāns 
balstīts uz patiesiem notikumiem.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000898004
Latviešu literatūra, 2007-2015 : kolektīvā 
monogrāfija / sastādītājs Kārlis Vērdiņš ; re-
cenzenti: Dr.philol. Lita Silova, Dr.philol. Rai-
monds Briedis ; redaktore Sigita Kušnere. — 
Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas 

institūts, 2018. — 414 lpp. ; 23 cm. — Ziņas par autoriem: 
414. lpp. — Vāka noformējumam, sadarbībā ar platformu 
„Latvian Literature”, izmantots komikss no cikla „Life of I”; 
idejas autore Anete Konste, mākslinieks Reinis Pēter-
sons. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latvie-
šu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
893-33-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas dažādu humanitāro zinātņu 
pētnieku, literatūrkritiķu un rakstnieku apceres par jaunāko latviešu 
literatūru. Nepretendējot uz visu literatūras veidu un žanru pārskatu, 
kolektīvā monogrāfija pievēršas konkrētām tendencēm latviešu mūs-
dienu dzejā, prozā un dramaturģijā, kā arī sniedz ieskatu krievu, latga-
liešu un lībiešu autoru darbos. Vairāki grāmatas autori ir ar attiecīgo 
tēmu cieši saistīti literatūras praktiķi, līdz ar to šo grāmatu lielā mērā 
veido ieskati „no iekšpuses”, kritiķa lomu apvienojot ar informēta līdz-
dalībnieka skatpunktu.
UDK	 821.174.09
	 821.174-93.09
	 821.161.1.09(474.3)

Kopkataloga Id: 000899616
Latvijai : poētiskas pārdomas un dzeja / AgīL-
Da, Jānis Freimanis, Ziedīte Kalna, Lāsma Kra-
ma, Harijs Krūze, Elīna Līce, Anita Orbidāne, 
Inta Tuza. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018]. — 231 lpp. : portreti ; 20 cm. — Laimdo-

tas Vištartes dzejolis „Latvija”—5. lpp. — ISBN 978-9934-
579-03-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000898995
Līce, Elīna. Redzu / Elīna Līce ; mākslinieks Ri-
hards Delvers. — [Rīga] : NT Klasika, [2018]. — 
95, [1] lpp. ; 20 cm. — Grāmatas pirmā vāka 
mākslinieciskajam noformējumam izmantots 
Elīnas Līces zīmējums; ceturtā vāka fotogrāfijas 

autors Gints Ivuškāns. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — 
ISBN 978-9934-8757-2-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Radīšana, gaisma, pasaule — tās būtu Elīnas Līces 
dzejas galvenās tēmas, kas savienojas un atraujas viena no otras, vibrē-
jot mīļumā un siltumā. Tēlu apvaldītais plastiskums, esības vienlaikus 
bijīgais un rūgtais pārdzīvojums smalkjūtīgi saaužas ar garīgās dimen-
sijas klātbūtni. Savas zemes, savas piederības apzināšanās un ģimenes 
vērtība piešķir šai dzejai lasītājam tik gaidīto, labestīgo pēcgaršu, kas 
neatstāj vienaldzīgu.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000899629
Logina, Skaidrīte. Logs izdzēš stiklu : dzeja / 
Skaidrīte Logina ; Renārs Deguns, foto. — [Vara-
kļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 100 lpp. : ilustrā-
cijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-555-94-7 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000898974
Melnudre, Dzidra. Atmiņu ceļojums : sajūtu 
pieraksti : veltījums Alūksnei / Dzidra Melnud-
re ; Andris Vētra, vāka foto. — Rīga : EZERRO-
ZES grāmatas : Dzidras Melnudres pašizde-
vums, 2018. — 197 lpp. : karte, portrets ; 20 cm.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000899645
Mirkļa vieglumā / Ivo Bierands, Ligita Deviķe, 
Indra Kupča. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018]. — 83 lpp. : ilustrācija, portreti ; 21 cm. — 
(Pārdomas vārsmās). — Gunitas Serguntas 
dzejolis „Tāds kluss un miglā ievīstīts…”—Vāka 

4. lpp. — ISBN 978-9934-555-93-0 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000899889
Ozoliņa, Daina. Izglābt vasaras brīvlaiku / Dai-
na Ozoliņa ; Unas Leitānes ilustācijas ; Māras 
Alševskas dizains ; redaktore Daina Grūbe. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 140, [3] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-7545-2 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Skolā ir atgadījies kaut kas neiespējams! Otrā se-
mestra sākumā direktore skolas sanāksmē pēkšņi paziņo, ka mācību 
gads varētu tikt pagarināts vismaz līdz jūnija vidum. Atņemt skolēniem 
vasaras brīvlaika labāko daļu?! Izklausās pilnīgi vājprātīgi! 6. klases 
skolniece Luīze ir pārliecināta, ka direktore patiesi sajukusi prātā. Arī 
viņas draugi Kārlis un Gustavs ir dziļi sašutuši. Trijotne ir apņēmības 
pilna glābt vasaras brīvlaiku! Lai to paveiktu, viņiem nākas pieķert zag-
li, kas kāpņu telpā mūķē vaļā durvis, atklāt slepenu karalaika bunkuru, 
saņemt par ķīlniekiem… ministrus un piedzīvot vēl daudz ko neparastu.
UDK	 821.174-93-34

Kopkataloga Id: 000898977
Ozolniece, Vija. Vēlie ziedi : sajūtu pieraksti 
dzejā / Vija Ozolniece (Anstrate) ; Agnese Piļā-
ne, vāka dizains. — Rīga : autorizdevums : 
EZERROZES grāmatas, 2018. — 174 lpp. : port-
rets ; 18 cm. — ISBN 978-9934-558-52-8 (bro-
šēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000898967
Puricka, Inese. Kad runā sirds : sajūtu pie-
raksti dzejā / Inese Puricka ; Agnese Piļāne, 
teksta redaktore. — Rīga : autorizdevums : 
EZERROZES grāmatas, 2018. — 208 lpp. : ilus-
trācija ; 19 cm. — ISBN 978-9934-558-55-9 (ie-
siets).

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898981
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898004
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898995
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899629
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898974
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899645
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899889
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898977
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898967
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Kopkataloga Id: 000899605
Puzirevska, Ieva. Dzejā plaukstot / Ieva Puzi-
revska. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 
56, [2] lpp. : ilustrācija, portrets ; 20 cm. — 
(Pārdomas vārsmās). — Ziņas par autori: 
[5.] lpp. — ISBN 978-9934-555-98-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000898990
Rozena, Aija. Bērnībai / Aija Rozena ; Ieva 
Lancmane, ilustratore ; Inese Gura, vāka nofor-
mējums. — Rīga : Sava grāmata, 2018. — 
44 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-
552-84-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir autores pirmā grāmata — dzejoļi un stāsti bēr-
niem. Autore saka, ka rakstīt ir pavisam viegli, ja tūlīt var pierakstīt to, 
kas atnāk. Vēlāk grūti atjaunot noskaņu un atrast īstos vārdus. Vislabāk 
rakstās brīvā dabā vai arī, ja ir kāds emocionāls pārdzīvojums. Jaukie 
dzejoļi un stāsti papildināti ar mākslinieces Ievas Lancmanes zīmēju-
miem.
UDK	 821.174-93-1
	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000898989
Rozena, Aija. Putnotais : sarunas un dzeja par 
un ap un ar dzīvi… / Aija Rozena ; Inese Gura, 
vāka noformējums. — Rīga : Sava grāmata, 
2018. — 100 lpp. ; 24 cm. — ISBN 978-9934-552-
85-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Putnotais” ir autores Aijas Rozenas otrā grāmata. 
Pati autore par grāmatu saka: „Par ko ir šī dzejoļu grāmata? Sarunas 
par/ap/ar dzīvi — sevi, laiku, mīlestību, ģimeni, citām dzīves vērtī-
bām /sadzīvi. Pavīd arī ironisks skatījums. Dzejoļi tapuši nepilnos divos 
mēnešos. Pirmais dzejolis uzrakstīts 2018. gada 13. martā par godu ma-
nai jaundzimušajai mazmeitiņai Rūtai. Grāmata izdota, atzīmējot manu 
6x10 dzimšanas dienu”.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000899624
Sapnis kreimenīšu krāsā / Samanta Kancāne, 
Andris Landrāts, Marianna Madžule, Baiba Ma-
zure ; Laimdota Vištarte, grāmatas idejas auto-
re. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 
109 lpp. : portreti ; 20 cm. — (Pārdomas 

vārsmās). — ISBN 978-9934-579-02-8 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000898834
Silberte, Iveta. Nozagtā dzīve jeb vēstule Lik-
tenim / Iveta Silberte ; Dace Solovjeva, vāka 
dizains. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 
148 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-555-76-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāsts par Otrā pasaules kara vācu zaldāta draudzību 
ar latviešu ģimeni kādā Latvijas ciemā. Par noslēpumu, kas tiek glabāts 
gadu desmitiem ilgi. Grāmata aprakstīti patiesi notikumi, balstoties uz 
atmiņām, izmantojot autores vecāku saglabātās piezīmes, dokumentus, 
pastkartes un vēstules.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000899678
Stariņa, Šarlote. Lotes pasaka : krāsojamā 
grāmata / Šarlote Stariņa, teksts ; Beāta 
Denisa, māksliniece. — [Varakļāni] : Domu 
Pērles, 2018. — 39 lpp. : ilustrācijas ; 

15×20 cm. — Šī grāmata tapa projekta „Ieklausies pasakā” 

ietvaros, kuru realizē Ilze Stariņa un biedrība „Art Expan-
sion”. — ISBN 978-9934-555-78-7 (brošēts).

UDK	 821.174-93-343

Kopkataloga Id: 000899680
Stariņa, Šarlote. Lotes pasaka : krāsojamā 
grāmata = Лоте сочиняет сказку : сказ-
ка-раскраска / Šarlote Stariņa, teksts ; 
Beāta Denisa, māksliniece ; Gunta Klima-

ne, tulkotāja. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. — 39 lpp. : 
ilustrācijas ; 15×20 cm. — Šī grāmata tapa projekta „Ieklau-
sies pasakā” ietvaros, kuru realizē Ilze Stariņa un biedrība 
„Art Expansion”. — Teksts paralēli latviešu un krievu valo-
dā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-555-77-0 
(brošēts).

UDK	 821.174-93-343
	 821.174-93-343=030.174=161.1

Kopkataloga Id: 000899399
Strazds, Alberts. Ļauj savu gaismu bezgalīgo 
paust pasaulei : dzeja / Alberts Strazds ; redakto-
re Aija Lāce. — Rīga : [Alberts Strazds], [2018]. — 
79 lpp. : ilustrācijas ; 21×12 cm. — Vāka un nodaļu 
noformējumā izmantoti grafikas darbi no autora 

personīgā arhīva. — ISBN 978-9934-18-347-8 (iesiets).
A n o t ā c i j a :  Šķirstot šo dzejas krājumu, tajā nevar nepamanīt 

dzejnieka, fascinējošā „sapņu puķes pielūdzēja”, latviešu mīlas lirikas 
karaļa Jāņa Ziemeļnieka ietekmes un jūras klātbūtni jūrmalnieka, ārsta 
un dzejnieka Alberta Strazda ceturtās dzejas grāmatas „Ļauj savu gais-
mu bezgalīgo paust pasaulei” vārsmās.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000898971
Špillere, Inta. Ieklausies, sajūti, dzirdi : dzeja / 
Inta Špillere. — Jelgava : EZERROZES grāma-
tas : Intas Špilleres pašizdevums, 2018. — 
441 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-558-43-6 
(brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000899275
Tilaks, Dzintars. Labo blēņu vasara : skolas 
brīvlaika piedzīvojumu romāns / Dzintars Ti-
laks ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; re-
daktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 189, [1] lpp. ; 22 cm. — Grāmatas 

priekšlapā autora zīmējums. — ISBN 978-9934-0-7662-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Labo blēņu vasara” ir piedzīvojumiem bagāts stāsts 
par mūsdienu latviešu tīnīšiem. Tur nav ne monstru, ne paralēlās pa-
saules, bet ir patiesums, dzīvesprieks un labestība bez didaktikas pieš-
prices. Īstais vasaras brīvlaiks sākas tad, kad pilsētnieks Aivis nonāk 
laukos un sadraudzējas ar lauku puisi Renāru. Rodas gan prātīgas, gan 
neprātīgas idejas, kas ne vienmēr īstenojas, kā iecerēts. Zēni nav ne-
kādi mazie bērni, tādēļ arī piedzīvojumi viņiem gadās visai nopietni, 
pārgalvīgi un pat bīstami. Pamazām puišu komandai pievienojas veiklā 
un simpātiskā meitene Edīte, un šī trijotne atļaujas īstenot vēl drosmī-
gākus plānus. Bet gadās, ka viens otrs labi domāts plāns netīšām pār-
vēršas blēņās. Jā, kam gan negadās. Īpaši jau tādā vecumā, kad enerģija 
kūsā pāri malām un nosēdēt, neko nedarot, nav iespējams.
UDK	 821.174-93-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899605
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898990
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898989
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899624
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898834
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899678
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899680
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899399
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898971
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899275
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Kopkataloga Id: 000899626
Uz spārnu galiem / Sanda Bogdanova, Ziedīte 
Kalna, Anita Rubene, Una Imula. — [Varakļā-
ni] : Domu Pērles, [2018]. — 101 lpp. : ilustrāci-
jas, portreti ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — 
ISBN 978-9934-579-04-2 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000899669
Valsis pavasarim / Ainārs Boriss, Skaidrīte 
Grasmane, Rutta Jeromāne, Dzidra Melnudre, 
Mudīte Spriņģe. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018]. — 145 lpp. : portreti ; 21 cm. — (Pārdo-
mas vārsmās). — Laimdotas Vištartes dzejolis 

„Pasauc savu pavasari!”—[5.] lpp. — ISBN 978-9934-555-
90-9 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000899647
… vien ar tevi! / Egīls Dambis, Dzidra Melnud-
re, Inese Strautmale, Arvīds Točs. — [Varakļā-
ni] : Domu Pērles, [2018]. — 115 lpp. : ilustrācija, 
portreti ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — 
ISBN 978-9934-555-96-1 (brošēts).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000899638
Zaļuma, Inta. Ar bērna acīm raugoties / Inta Za-
ļuma ; Līga Belerta, vāka zīmējums. — [Varakļā-
ni] : Domu Pērles, [2018]. — 107 lpp. : ilustrāci-
jas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-555-85-5 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000899212
Zandausa, Inga. Pieskarties mirklim : sajūtu 
pieraksti dzejā / Inga Zandausa ; teksta redak-
tore, vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : 
EZERROZES grāmatas, 2018. — 304 lpp. : port-
rets ; 19 cm. — ISBN 978-9934-558-53-5 (ie-
siets).

UDK	 821.174-1

821.511.113 Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 000899308
Ūstulnds, Lembits. Dziļjūra : manam jūras ti-
cības tēvam un kolēģiem jūrniekiem / Lembits 
Ūstulnds ; no igauņu valodas tulkojis un vāku 
ilustrējis Druvis Ābrams ; redaktore Eva Mār-
tuža. — [Rīga] : IDE Rozītes, [2018]. — 335, 

[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Süvameri. — ISBN 
978-9934-8699-5-2 (brošēts).

UDK	 821.511.113-31

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000899345
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redakto-
re Linda Kalna. — [Rīga] : Egmont Publishing, 
[2018].

Ķepu patruļas piedzīvojumi : trīs aizraujoši 
stāsti. — 69 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Ori-

ģinālnosaukums: Paw Patrol Pawfect Book of Stories. — 
ISBN 978-9934-16-488-0 (iesiets).
UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Kopkataloga Id: 000898028
Latvija. Informācija ārzemniekiem / sast[ādījusi] A. Laza-
reva ; saturu papildinājusi, redaktore Dr.philol. Dzintra Pa-
egle ; noformējumu veidojusi Vanda Voiciša. — Rīga : Lat-
viešu valodas aģentūra, 2017. — 1 tiešsaistes resurss (81 lp., 
PDF) : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 2,90 MB. — Bibliogrāfija 
nodaļu beigās. — ISBN 978-9984-829-51-7 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Izstrādne „Latvija. Informācija ārzemniekiem” do-
māta vispārīgas informācijas iegūšanai par Latvijas valsti. Īsumā ir 
raksturota Latvijas daba, Latvijas valsts iekārta un vēsture, ārzemnieku 
tiesības un pienākumi, latviešu tautas sadzīves un kultūras tradīcijas. 
Informatīvais buklets „Latvija. Informācija ārzemniekiem” izstrādāts 
kā pielikums „Latviešu—arābu sarunvārdnīcai” (I.Kleinhofa, S.Hašaba, 
A.Lazareva. LVA, 2017).
UDK	 913(474.3)

Kopkataloga Id: 000899213
Латвия: 100 историй / редактор Иева Ста-
ре ; текст: Бригита Строда, Иева Старе, Пау-
ла Праулиня ; дизайн: Янис Бирзниекс ; пе-
реводчики с английского: Диана Палийчук, 
Артур Пунте ; Институт Латвии. — Рига : 

Институт Латвии, [2018]. — 126 lpp. : ilustrācijas ; 
24 cm. — Oriģinālnosaukums: Latvia 100 Snapshot Sto-
ries. — ISBN 978-9984-736-55-6 (brošēts).

UDK	 913(474.3)

929 Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 000899528
Noriņa, Rasma. Vidzemes lībiešu dzimtas: Bis-
nieki, Hirši, Priediņi, Martinsoni : no 18. gs. līdz 
mūsu dienām / Rasma Noriņa ; literārā redak-
tore Ieva Jansone ; angļu teksta redaktore Regī-
na Jozauska ; vācu teksta redaktors Agris Ti-

muška ; mākslinieks Andris Nikolajevs. — Rīga : Zinātne, 
[2018]. — 230, [2] lpp. : faksimili, ģenealoģiskās tabulas, 
ilustrācijas, karte, portreti ; 25 cm + 1 CD. — (Letonikas bib-
liotēka). — Vāks veidots pēc Tallinas mākslinieka Augusta 
Pecolda 1864. gada zīmējuma. — CD ietver 9 PDF failus ar 
Bisnieku, Hiršu, Priediņu, Martinsonu dzimtu ģenealoģis-
kajām tabulām. — Bibliogrāfija: [222.]-224. lpp. un nodaļu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un 
vācu valodā. — ISBN 978-9934-549-46-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autores interese par Vidzemes lībiešu dzimtām un 
viņu pēctečiem aizsākās 20. gs. 90. gadu beigās, vadot Pāles novadpēt-
niecības muzeju. Laika gaitā Rasmai Noriņai izdevies atrast daudz jau-
nas informācijas un gūt pamatu jaunu dzimtas koka zaru veidošanai, 
iegūt papildu materiālus un fotokopijas no Rakstniecības un mūzikas 
muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures arhīva, privātajiem ģimeņu arhī-
viem. Grāmata veltīta Vidzemes lībiešu Krista un Ievas sešu bērnu — 
pēc uzvārdu iegūšanas Bisnieku, Hiršu, Priediņu, Martinsonu — dzim-
tām. Abu jaunākais dēls Gusts savulaik leģendāri dēvēts par „pēdējo 
Vidzemes lībieti”. Grāmata un tās pielikumā pievienotais disks ar brāļu 
un vienīgās māsas Dārtes dzimtas koka zariem pierāda, ka izmira ne 
jau dzimtas un cilvēki, bet senā tauta asimilējās latviešos un pamazām 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899626
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899669
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899647
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899638
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899212
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899308
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899345
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898028
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899213
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899528
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izzuda ikdienā lietotā lībiešu valoda. Izdevumā iestrādāti autores ek-
spedīcijās iegūtie lībiešu dzimtām piederīgo ļaužu atmiņu stāstījumi.
UDK	 929.5(474.3)

Kopkataloga Id: 000898852
Tām sāpēm neizsāpēt, tām asarām nenožūt : 
Virgas pagasta likteņstāsti 1941… 1949… / grā-
matas veidošanas darba grupa: Daiga Egle, Elī-
na Pļaviņa ; māksliniece Tatjana Raičiņeca ; li-
terārā redaktore Gunta Tramdaka ; priekšvārds: 

Daiga Egle. — Priekule : Priekules novada pašvaldība, 
2018. — 202 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm + 1 
CD (5 datnes). — Pielikumā 1 CD (5 video datnes) — Annas 
Rozentāles, Ilgas Egles, Ludmilas Poles un Elvīras Gaušes 
likteņstāsti. Filmēts materiāls 2017. gadā, video montāža: 
Aivars Lubanietis. — ISBN 978-9934-8601-3-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Virgas pagastā realizēta sena iecere — izdota grāma-
ta „Tām sāpēm neizsāpēt, tām asarām nenožūt”, kurā apkopoti pagasta 
ļaužu likteņstāsti pēc 1941. un 1949. gada deportācijām. Šī grāmata ta-
pusi, realizējot Virgas pagasta senlietu krātuves kādreizējās vadītājas 
Anitas Klimas sapni par represēto ļaužu atmiņu stāstu saglabāšanu un 
apkopošanu grāmatā. Grāmatu no idejas līdz taustāmam rezultātam 
noveda Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, Virgas pagasta 
kultūras darbiniece Elīna Pļaviņa un Virgas pamatskolas skolēni sko-
lotāju Aijas Vainovskas un Vinetas Kliečes vadībā. Grāmatai pievienoti 
1941. un 1949. gadā no pagasta aizvesto cilvēku saraksti.
UDK	 929(474.321)
	 94(474.321)(092)

Kopkataloga Id: 000899064
Unda, Valentīna. Vladislavs Rubulis / redak-
tore Valentīna Unda ; priekšvārds: Jānis 
Krišāns. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra 
izdevniecība, 2018. — 124 lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 17×13 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 

piezīmēs. — Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā. — 
ISBN 978-9984-29-307-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vladislavs Rubulis, arī Rubuļs — farmaceits, pub-
licists, politiķis, valsts un sabiedrisks darbinieks, ilggadējs un vairāk-
kārtējs Latvijas tautas labklājības ministrs. Izdodot šo grāmatu, tiek 
īstenota sena iecere — par katru cilvēku, kurš nesis Latgales vārdu pa-
saulē, ir jāatstāj piemiņa, kas jaunajai paaudzei ir labs piemērs tam, ka 
ar darbu var daudz sasniegt. Šajā grāmatā lasāmas daudzu laikabiedru 
atmiņas un vērtējumi, no kuriem var secināt V. Rubuļa lielās rūpes gan 
par dzimto Latgali un latgaliešiem, gan arī par jaundibināto Latvijas 
valsti.
UDK	 929(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000899747
Рочко, Иосиф. Знаменитые евреи Латга-
лии / Иосиф Рочко ; редактор Галина Роч-
ко. — Даугавпилс : [Иосиф Рочко], 2017.

Часть I, Знаменитые евреи Динабур-
га-Двинска, 1820-е гг.-1920 г. — 372 lpp., 28 

nenumurētas lpp. ielīmes : portreti ; 21 cm. — Ziņas par 
autoru: 3. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-8762-0-2 (iesiets).
UDK	 929(474.38)(091)

94 Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000899813
Iļjina, J. Imperators Nikolajs II. Mītu atmasko-
šana / J. Iļjina ; no krievu valodas tulkojusi Ma-
rita Freija ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; 
par izdevumu atbild Veronika Lāce. — Rīga : 
Sol Vita, [2018]. — 87 lpp. : faksimili, ilustrāci-

jas, portrets ; 18 cm. — Ziņas par autori: 85. lpp. — Biblio-
grāfija: 86.-87. lpp. — Oriģinālnosaukums: Император Ни-
колай II. Разоблачение мифов. — ISBN 
978-9984-894-82-9 (brošēts).

UDK	 94(470+571)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000898341
Latvijas vēsturnieku kongress (2 : 2018 : 
Rīga, Latvija). Latvijas vēsturnieku II [2] kon-
gress : Rīga, 2018. gada 18.-19. jūnijs : tēzes / 
priekšvārds: Dr.hist. Guntis Zemītis ; Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, 

Latvijas Universitāte, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu 
centrs. — Rīga : [Latvijas Universitāte], [2018]. — 47 lpp. ; 
30 cm. — Latvijas 2. vēsturnieku kongress tiek organizēts 
IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros. — Bib-
liogrāfija tēžu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts lat-
viešu valodā, viens ziņojums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-8742-2-2 (spirāliesējums).

UDK	 94(474.3)(062)
	 930.1(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898852
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899064
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899747
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899813
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898341
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