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VISPĀRĪGĀ NODAĻA

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.
Skaitļošana. Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000901509
Minecraft / sarakstījusi Stefānija Miltone ;
Džo Boldera mākslinieciskais noformējums ;
Raiena Mārša, Džo Boldera un Sema Rosa ilustrācijas ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore
Antra Jansone ; Mojang. — Rīga : Egmont Publishing, [2018].
Mazo spēļu ceļvedis. — 79 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
Oriģinālnosaukums: Minecraft. Guide to PVP Minigames. — ISBN 978-9934-16-502-3 (iesiets).
UDK 004.9:794(035)

Kopkataloga Id: 000901516
Minecraft / sarakstījusi Stefānija Miltone ; papildmateriālu autors Māršs Deiviss ; Džo Boldera mākslinieciskais noformējums ; Raiena
Mārša un Džo Boldera ilustrācijas ; tulkojusi
Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone ; Mojang. — Rīga : Egmont Publishing, [2018].
Burvestību un dziru ceļvedis. — 79 lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — Oriģinālnosaukums: Minecraft. Guide to Enchantments and Potions. — ISBN 978-9934-16-501-6 (iesiets).
UDK 004.9:794(035)
06

Vispārīga rakstura organizācijas

Kopkataloga Id: 000900559
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” laikmetu griežos: no 1. līdz 19. kongresam / projekta darba grupa: Inese Immure (vadītāja), Skaidrīte Ivanišaka, Ilze Kopmane ;
izdevumu sagatavoja un par saturu atbild biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”. — Rīga : Latvijas Nedzirdīgo
savienība, 2017. — 1 tiešsaistes resurss (49 lp., PDF) : faksimils, ilustrācijas, portreti ; 15,95 MB. — LNS projekts „LNS
darbības stiprināšana — 2017”, Nr.2017.LV/NVOF/DAP/
MAC/016/04. — ISBN 978-9934-8705-1-4 (PDF).

A n o t ā c i j a : Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) nogājusi garu,
sarežģītu savas veidošanās un attīstības ceļu. Gaidot Latvijas simtgadi, domas pievēršas arī LNS vēsturei — svarīgākajiem notikumiem,
pavērsieniem, pārvērtībām gadu gaitā un tās tagadējo vietu mūsdienu
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sabiedriskajās norisēs. Izdevumā apkopota informācija par biedrības
darbības vēsturi: pirmsākumiem, darbības aktualitātēm, konkrēta perioda prioritātēm un darbības virzieniem nedzirdīgu cilvēku kopienas
interešu aizstāvībā un realizācijā biedrības, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī.

UDK 061.2(474.3)(062)
616.28-008.14(474.3)(062)

087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000901598
Brīnumu zemes stāsti ar Princešu mīluļiem / Disney. — Rīga : Egmont Publishing,
[2018].
Izkrāso mandalas!. — 24 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Whisker Haven Mandala Colouring Book. — ISBN
978-9934-16-548-1 (brošēts).
UDK 087.5

Kopkataloga Id: 000901600
Burti : mācies rakstīt! / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont
Publishing, [2018]. — 32 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums:
Writing for starters. — ISBN 978-9934-16561‑0 (brošēts).
UDK 087.5
811.174’35(02.53.2)
Kopkataloga Id: 000901603
Cipari : mācies rakstīt! / tulkojis Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont
Publishing, [2018]. — 32 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums:
Numbers for starters. — ISBN 978-9934-16562-7 (brošēts).
UDK 087.5
741(076.5)(02.053.2)
Kopkataloga Id: 000901567
Dzīvnieki lauku sētā : krāsojamā grāmata /
vāka attēls: John Francis ; Bernard Thornton
Artists. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. —
24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. —
ISBN 978-9934-16-553-5 (brošēts).
UDK 087.5

Redaktores:
Ilva Āķe		
		Rita Dzvinko

ilva.ake@lnb.lv
rita.dzvinko@lnb.lv

Kopkataloga Id: 000901558
Krāso! : 3+ gadi. — Rīga : Egmont Publishing,
[2018]. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — „Līniju biezums piemērots bērnu vecumam”—Uz 1. vāka. — Bez lingvistiska satura. — ISBN 978-9934-16-506-1 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000901560
Zirgu pasaulē : krāsojamā grāmata. — Rīga :
Egmont Publishing, [2018]. — 24 nenumurētas
lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 9789934-16-554-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Zirgi ir vieni no viscēlākajiem dzīvniekiem. Nesenā pagātnē šie dzīvnieki mitinājās gandrīz katrā lauku sētā,
bet tagad tos var sastapt galvenokārt zirgaudzētavās. Šajā krāsojamajā
grāmatā redzēsi gan spēcīgus darba un sporta zirgus, gan arī izcilus
skaistuļus, ar kuriem dodas parādēs.

A n o t ā c i j a : Sveiks, mazais māksliniek! Sameklē savus zīmuļus
vai flomasterus un ķeries pie krāsošanas! Ilustrācijas un līniju biezums
ir piemērots uz vāka norādītajam vecumam.

UDK 087.5

UDK 087.5

Kopkataloga Id: 000901556
Krāso! : 5+ gadi. — Rīga : Egmont Publishing,
[2018]. — 48 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
30 cm. — „Līniju biezums piemērots bērnu vecumam”—Uz 1. vāka. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Color: 5 Years. —
ISBN 978-9934-16-507-8 (brošēts).

1

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves
metafizika. Ezotērika
Kopkataloga Id: 000901177
Pētersone, Maruta. 72 eņģeļu kārtis / Maruta
Pētersone, [teksts, ilustrācijas]. — [Jūrmala] :
[Maruta Pētersone], [2018]. — 50 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm + pielikums (72 kārtis).

A n o t ā c i j a : Sveiks, mazais māksliniek! Sameklē savus zīmuļus
vai flomasterus un ķeries pie krāsošanas! Ilustrācijas un līniju biezums
ir piemērots uz vāka norādītajam vecumam.

UDK 087.5

UDK 087.5

A n o t ā c i j a : Pēc grāmatas „72 gaismas dzimšanas
sargeņģeļi” iznākšanas ir tapušas „72 eņģeļu kārtis”. Kārtis var lietot
līdzīgi kā taro kārtis, tikai to nozīme ir savādāka. Šīs 72 eņģeļu kārtis
domātas ikvienam, kuru interesē iepazīt un izprast savu dzīvi, saprast
dvēseles attīstību, pilnveides iespējas un gūt atbildes uz konkrētu jautājumu.

Kopkataloga Id: 000901594
Minnie : man patīk krāsot / Disney. —
Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. —
(Disney Junior). — Oriģinālnosaukums:
Minnie Coloring book. — ISBN 978-993416-556-6 (brošēts).

UDK 133.3

159.9

Kopkataloga Id: 000901604
Minnie : uzzīmē un nodzēs! / tulkojusi Linda
Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing,
[2018]. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ;
27 cm + flomasters ar sūklīti plastikāta ietverē. — (Disney Junior). — (Disney Minnie). —
Oriģinālnosaukums: Minnie Write & Wipe. — ISBN 9789934-16-487-3 (brošēts).
UDK 087.5
741(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000902046
Панц, Аркадий. Беседы о любви / Аркадий Панц, Галина Панц-Зайцева ; дизайн:
Айгарс Трухинс ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 175,
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-7728-9 (iesiets).
UDK 159.964.28
17

Kopkataloga Id: 000901587
Paw Patrol / tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga :
Egmont Publishing, [2018].
Ķepu patruļas varoņdarbi : ar uzlīmēm. —
24 lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 28 cm. —
Oriģinālnosaukums: Paw Patrol Heroic Activities. — ISBN 978-9934-16-549-8 (brošēts).
UDK 087.5
791-57

Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000901858
Dalailama. Globālā kopiena un vispārējās atbildības nepieciešamība / Viņa Svētība Dalailama ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; I. Smirnova, vāks. — Rīga : Avots,
[2018]. — 34, [1] lpp. ; 18 cm. — Oriģinālizdevums: Global Community and the Need for Universal Responsibility. Dharamsala : Library of Tibetan Works and
Archives, 2012. — ISBN 978-9934-534-73-7 (brošēts).
UDK 177.7

Kopkataloga Id: 000901582
Sofija Pirmā : priecīgās krāsās : ar uzlīmēm /
tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ;
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. —
24 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — (Disney Junior). — Oriģinālnosaukums: Sofia the First Colouring book with
Stickers. — ISBN 978-9934-16-532-0 (brošēts).
UDK 087.5
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RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
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Kopkataloga Id: 000902263
Barbaričs, Slavko. Sviniet Misi no visas sirds /
Slavko Barbaričs OFM ; no angļu valodas tulkojusi Astra Feldmane ; teoloģiskais konsultants
priesteris Andris Ševels MIC ; māksliniece Laura Feldberga. — Rīga : KALA Raksti, 2018. —
139, [4] lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: Celebrate Mass with your heart. — ISBN
978-9984-871-67-7 (brošēts).
UDK 27-549

Kopkataloga Id: 000900333
Sociālās politikas transformācijas līkloči : kolektīvā monogrāfija / atbildīgā redaktore Feliciana Rajevska ; zinātniskie recenzenti: Dr.sc.soc. Vladimirs Menšikovs, Dr.sc.soc.
Ilze Koroļeva ; literārā redaktore Gunta Lejniece ; vāka
dizainu veidojis Aleksandrs Granovskis. — [Valmiera] : Vidzemes Augstskola, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (282 lp.,
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 9,68 MB. — Ziņas
par autoriem: 271.-279. lp. — Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-633-43-5 (PDF).

A n o t ā c i j a : Monogrāfija „Sociālās politikas transformācijas līkloči” sagatavota projekta „Sociālās politikas transformācijas trajektorijas
Latvijā pēckrīzes periodā” ietvaros. Projektā piedalījās Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Vidzemes Augstskolas pētnieki.
Darba mērķis — svarīgu nacionālā līmenī pieņemto plānu, stratēģiju
un par prioritātēm pasludināto nozaru attīstības un īstenošanas pētniecība, īpašu uzmanību pievēršot dažādiem pārvaldības līmeņiem, kur
kā politikas subjekti darbojas valsts, reģionu, novadu institūcijas, skola, ģimene un pats indivīds. Transformācijas tiek analizētas konkrētajā
Latvijas sociāli ekonomiskajā kontekstā laika posmā no 2013. līdz 2017.
gadam, kad sākās ekonomikas atveseļošana, kritās bezdarba līmenis,
bet turpinājās emigrācija, saglabājās augsta nevienlīdzība un kļuva
akūts kvalificēta darba spēka trūkums. Grāmata paredzēta sociālās politikas veidotājiem, sociālo darbu darītājiem un studējošai jaunatnei.

Kopkataloga Id: 000901716
Iesalnieks, Agris. Ebreju alfabēta noslēpumi / [autors] un redaktors Agris Iesalnieks ;
vāka mākslinieks Guntis Bukalders. — [Liepāja] : [LiePA], [2018]. — 62 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 62. lpp. — ISBN 978-9934-569-41-8
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata palīdzēs lasītājiem iepazīt ivrita alfabēta
burtu dziļāko mistiski simbolisko nozīmi saistībā ar Radītāju, pasaules
radīšanu un paša cilvēka garīgo izaugsmi Mesijā.

UDK 27-277

Kopkataloga Id: 000901402
Knopkena, Santa. Lāsītes ceļojumi / Santa
Knopkena ; autores ilustrācijas. — [Saldus] :
[Santa Knopkena], 2018. — 70 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — ISBN 978-9934-19589-1 (iesiets).

UDK 304.4(474.3)(082)
36(474.3)(082)
376(474.3)(082)
377(474.3)(082)
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A n o t ā c i j a : Kad mazā ūdens Lāsīte pirmo reizi atvēra savas
skaidrās actiņas, viņa ieraudzīja sev visapkārt neskaitāmas sīksīkas
ūdens pilītes, kas gaismā brīnišķi laistījās… Lāsīte dzird un redz, kā
Dievs rada debesis un zemi, un piedzīvo brīnumainus notikums kopā
ar Noa, Mozu, Dieva tautu un Jēzu Kristu. Lai visu to piedzīvotu, Lāsīte ceļo. Viņa nolīst lietū, iemirdzas varavīksnē, kopā ar gruntsūdeņu
straumītēm nonāk avotā, kļūst par sniegpārsliņu un atkal par Lāsīti…

Socioloģija

Kopkataloga Id: 000901366
Šarmers, Klauss Otto. U teorija : vadība no topošās nākotnes / Klauss Otto Šarmers ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktore
Ita Ankoriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. —
445, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Ziņas par autoru: [446.] lpp. — Bibliogrāfija: [417.]-439. lpp.
un alfabētiskais rādītājs: [440.]-445. lpp. — Oriģinālnosaukums: Theory U: Leading from the Future as it Emergies. —
ISBN 978-9934-0-7653-4 (iesiets).

UDK 27-29
821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000901489
Sadhguru. Iekšējā inženierija : jogas skolotāja
mācība par prieku / Sadhguru ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; redaktors Guntis
Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. —
240 lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Inner
Engineering: a Yougis Guide to Joy. — ISBN 978-9934-07638-1 (iesiets).
UDK 233-584
233-852.5Y

A n o t ā c i j a : Mēs dzīvojam laikā, kad skaidri atklājas mūsu kolektīvā nespēja risināt globālas ekoloģiskās, sociālās un garīgās problēmas. Lai stātos pretī šiem izaicinājumiem, nepieciešama jauna veida
apziņa un kolektīvās līderības prasmes. Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pasniedzējs un programmas u.lab līdzdibinātājs Otto Šarmers
aicina palūkoties uz pasauli citādi un atklāt revolucionāru pieeju mācīšanās un līderības procesam — U teoriju, kas piedāvā unikālu integrālu
skatījumu un praktisku pieeju mūsdienu izaicinājumiem gan individuālā, gan kolektīvā līmenī. Kāpēc šo pieeju dēvē par U teoriju? Tādēļ, ka
Šarmers apraksta procesu, kas, attēlots vizuāli, atgādina burtu U: kreisajā jeb „nokāpšanas” pusē indivīds vai organizācija atver prātu, sirdi
un gribu jaunām idejām un atraisās no visiem šķēršļiem, bet labajā
lēnām virzās augšup pretī jaunu, inovatīvu ideju prototipēšanai un realizēšanai. Starp abām pusēm U zemākajā punktā atrodas slieksnis, kurā
mēs nodibinām saikni ar dziļāko zinību avotu. Kad šķērsots šis slieksnis, nekas vairs nepaliek pa vecam. Gan indivīdi, gan grupa kopumā sāk
darboties ar augstāku enerģijas līmeni un nākotnes iespēju izjūtu un
tādējādi kļūst par apzinātiem topošās nākotnes nesējiem.

Kopkataloga Id: 000901839
Tadejs, Vitovņicas starecs. Miers un līksmība
Svētajā Garā : sarunas, pamācības, svētrunas /
Vitovņicas starecs Tadejs ; redakcija: Jānis Kalniņš ; tulkojums no krievu valodas: Bruno
Falks ; mākslinieciskais noformējums: Līga
Sakse ; Svētmocekļa Rīgas Jāņa Pareizticīgo biedrība. — Otrais izdevums. — Latvija : EIKON, 2018. — 367, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 17 cm. — Tulkots no: Старец Фаддей
Витовницкий. Мир и радость в Духе Святом. Москва :
Новоспасский Монастырь, 2010. — ISBN 9789934860584
(kļūda).
UDK 27-788-055.1
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Politika

Kopkataloga Id: 000902191
Kriminālprocesa likums. — [Rīga] : AFS,
2018. — 411, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9984889-54-2 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000893106
Dozorcevs, Vladlens. Citāds Jurkāns / Vladlens Dozorcevs ; dizains: Viktorija Matisone ;
grāmatu tulkoja Irida Miska un Linda Apse ; literārā redaktore Linda Apse. — Rīga : [Vladlens Dozorcevs], 2017. — 431 lpp. : ilustrācijas ;
22 cm. — Personu rādītājs: 418.-431. lpp. — Teksts latviešu
valodā, tulkots no krievu valodas. — Oriģinālnosaukums:
Другой Юрканс. — ISBN 978-9934-8686-2-7 (iesiets).

UDK 343.1(474.3)(094)
Kopkataloga Id: 000901614
Načisčionis, Jānis. Administratīvās tiesības :
monogrāfija / Jānis Načisčionis ; recenzenti:
Dr.iur. Aivars Endziņš, Dr.habil.iur. Algimantas
Urmonas ; priekšvārds: Dr.iur. Ingrīda Veikša. — Ceturtais, papildinātais un pārstrādātais
izdevums. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2018. —
518 lpp. : shēmas, tabulas ; 20 cm. — (Tiesību zinātņu bibliotēka ; Nr. 39). — Bibliogrāfija: 492.-518. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu
valodā. — ISBN 978-9934-543-16-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmata ir par cilvēku ar apbrīnojamu likteni —
nācis no trūcīgas daudzbērnu poļu ģimenes, bijis altārzēns Iļģuciema
baznīcā, sakaru specvienības seržants, angļu valodas pasniedzējs universitātē, krāsotājs, matrozis glābšanas stacijā, līdz kļuva par ārlietu
ministru un kā līdzīgs starp līdzīgiem pabija Reigana, Tečeres, Miterāna, Buša kabinetos. Lasītāji saņems atbildes par šā cilvēka savdabīgumu un viņa likteņa baltajiem plankumiem. Vai Jurkāns bija Godmaņa
cilvēks? Kāpēc Ordeņu kapituls neatlaidīgi svītro viņu ārā no apbalvojamo saraksta? Kā viņš fenomenāli precīzi spēja prognozēt datumu, kad
Latvija izstāsies no PSRS? Kā Jurkānu arestēja Rīgas lidostā? Kāpēc Jurkāns aizgāja no baznīcas un kāpēc viņš negrib sev kapakmeni?

A n o t ā c i j a : Monogrāfijas „Administratīvās tiesības” ceturtais
izdevums turpina svarīgāko administratīvo tiesību institūtu, tiesību
kategoriju izpēti un analīzi, to savstarpējo mijiedarbību un atkarību.
Grāmata ir papildināta ar atsevišķām nodaļām, kas sniedz ieskatu
publiskās pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidē, publiskās pārvaldes iestāžu kompetences tiesiskā regulējuma attīstībā, kā arī publiskās pārvaldes iekšējas kontroles, tiesu kontroles, valsts kontroles un
konstitucionālās kontroles (uzraudzības) un administratīvās atbildības
jautājumos. Grāmata sagatavota kā zinātnisks pētījums par administratīvo tiesību būtību, tiesību avotiem, subjektiem, to kompetenci un
kontroli publiskā pārvaldē.

UDK 32(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000901825
Дозорцев, Владлен. Другой Юрканс /
Владлен Дозорцев ; авторская редакция ;
обложка: Виктория Матисон. — Рига :
[Vladlens Dozorcevs], 2017. — 439, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — Personu rādītājs: 430.[440.] lpp. — ISBN 978-9934-8686-1-0 (iesiets).
UDK 32(474.3)(092)
34

UDK 342.9(474.3)
351(474.3)

Kopkataloga Id: 000901709
Гребенко, Майя. Закон о труде и бухгалтерский учет / Майя Гребенко ; перевод:
Иван Берзин, Майя Гребенко ; дизаин: Арвис Вилла ; предисловие: Dr.oec. Ингуна
Лейбус. — Второе повторное и переработанное издание. — Рига : Lietišķās informācijas dienests,
2018. — 199 lpp. : tabulas ; 22 cm. — (Bilances bibliotēka). — Ziņas par autori uz 4. vāka. — Ietver rādītājus: Список примеров [194.]-195. lpp., Тематический словарь
[196.]-199. lpp. — Oriģinālnosaukums: Darba likums un
grāmatvedība. — ISBN 978-9984-896-19-9 (brošēts).
UDK 349.2(474.3)
657(474.3)(094)

Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000900504
Juridiskās koledžas zinātniskie raksti / krājuma zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Dr.habil.sc.pol., Dr.iur.
Tālavs Jundzis ; starptautiskā redkolēģija: Dr.iur. Jānis Bolis, Ph.D. Jānis Peniķis, Juris Dreifelds, Dr.habil.iur. Viktoras
Justickis, Dr.iur. Gintautas Bužinskas ; literārā redaktore
Anita Rudziša. — [Rīga] : Juridiskā koledža, [2018].
2018. — 1 tiešsaistes resurss (320 lp., PDF) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 4,00 MB. — „ISSN 1691-5992”—
Datnes 2. lp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu, krievu un
spāņu valodā.
UDK 34(474.3)(082)
340(474.3)(082)

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

Kopkataloga Id: 000902195
Civilprocesa likums. — Rīga : AFS, 2018. —
451, [1] lpp. ; 20 cm. — Civilprocesa likums pieņemts 1998. gada 14. oktobrī (spēkā ar 1999.
gada 1. martu). Latvijas Vēstnesis, 1998. 3. novembris, Nr. 326/330; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998., Nr. 23. — ISBN
978-9984-889-53-5 (brošēts).
UDK 347.91/.95(474.3)(094)

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 16

Kopkataloga Id: 000901701
Profesionālā pilnveide sociālajā darbā : kolektīvā monogrāfija / atb[ildīgie] red[aktori]:
Dr.paed. Anita Līdaka, Dr.paed. Alīda Samuseviča, Dr.psych. Irina Strazdiņa ; zinātniskie recenzenti: Dr. Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė, Dr.
habil.philol. Dace Markus, Visvaldis Gūtmanis ; tulkojums
angļu valodā: Vintra Pūķe ; mākslinieks Uldis Baltutis ; Liepājas Universitāte. Izglītības zinātņu institūts. — Liepāja :

4
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39 Etnoloģija. Etnogrāfija. Tikumi. Paražas.
Tradīcijas. Tautu dzīve. Folklora

LiePA, 2018. — 181 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Autori: Alīda Samuseviča, Anita Līdaka, Irina
Strazdiņa, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Uldis Novickis, Māra
Semjonova, Ilze Durņeva, Andra Strautiņa. — Bibliogrāfija:
173.-181. lpp. — Teksts latviešu valodā; priekšvārds, ievads,
kopsavilkums un pēcvārds arī angļu valodā. — ISBN 9789934-569-34-0 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000901867
Līvlizt aigastrōntõz = Lībiešu gadagrāmata /
sastādītāja un literārā redaktore Gundega
Blumberga ; atbildīgā redaktore Ieva Ernštreite ; lībiešu valodas konsultants Valts Ern
štreits ; vāks un dizains: Baiba Damberga. —
[Rīga] : Līvu (Lībiešu) savienība „Līvõd Īt”, [2018].
2018. — 225, [6] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Autori:
Juris Alksnītis, Renāte Blumberga, Baiba Damberga, Jānis
Erenštreits, Valts Ernštreits, Ģirts Gailītis, Uldis Krasts,
Ķempju Kārlis, Dace Markus, Tapio Mekelainens, Irisa
Priedīte, Baiba Šuvcāne, Tūli Tuiska, Jurijs Voicehovskis,
Marlena Zvaigzne. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu un lībiešu valodā, kopsavilkums
angļu valodā. — ISBN 978-9984-9363-8-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Uzsverot sociālā darba speciālistu plašu zināšanu
nozīmi veiksmīga sociālā darba īstenošanā sabiedrībā, grāmatā apkopotie pētījumi pievērš uzmanību aktualitātēm sociālās drošības kontekstā, personības veidošanās problēmām dzīves garumā, cilvēka labizjūtas stiprināšanai krīzes apstākļos.

UDK 364-78(082)

Kopkataloga Id: 000901931
Reinberga, Liena. Rūpju bērni Kandavas novadā / Liena Reinberga ; redaktore Rita Cimdiņa. — [Kandava] : [Liena Reinberga], [2017]. —
99, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a : Gadagrāmatā ietvertie materiāli sagrupēti piecās nodaļās: „Lībiskais latviskajā”, „Vēstures avoti”, „Radu saimē”, „Jaunrade”
un „Notikumi”.

A n o t ā c i j a : Savā grāmatā gribēju pastāstīt par bāriņtiesas redzamo un neredzamo darbu, par Kandavas novada atsaucīgajiem, sirsnīgajiem cilvēkiem, kuri labprāt kļūst par aizbildņiem un
audžuģimenēm, ar lielu mīlestību un sapratni palīdz uzaugt un iegūt
izglītību bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Svarīgi, ka bērni
paliek tepat, mūsu novadā, tepat kur bērni dzimuši, netālu no savām
bioloģiskajām ģimenēm. Darbs bāriņtiesā ir atbildīgs un sarežģīts, bet
ir gandarījums, ka varu palīdzēt kādai dienai kļūt gaišākai, kādam bērnam — laimīgākam.

UDK 39(=511.114)(058)

398

Kopkataloga Id: 000901652
Kotivāns, A. Divi kungi, divi kalpi : anekdotes /
sakopojis un pārstāstījis A. Kotivāns. — Rīga :
Didam, [2018]. — 66, [1] lpp. ; 15 cm. — ISBN
978-9934-557-27-9 (brošēts).

UDK 364-782(474.3-2)(078.7)

373

Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000902097
Baltā pils : skolas laika atmiņas, Sigulda 19361960 / grāmatas veidotāji: Tatjana Zilvere,
Ieva Vītola, Edgars Ceske ; redaktore Rita
Treija ; māksliniece Dita Pence. — [Sigulda] :
Pensionāru biedrība „Sigulda”, [2018]. —
142 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — ISBN 9789934-19-586-0 (brošēts).

UDK 398.23

Kopkataloga Id: 000901657
Kotivāns, A. Draiskie sirmie : anekdotes / sakopojis un pārstāstījis A. Kotivāns. — Rīga : Didam, [2018]. — 66, [1] lpp. ; 15 cm. — ISBN 9789934-557-26-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti pavisam 30 atmiņu stāsti, kas atklāj Siguldas ģimnāzijas, vēlāk Siguldas vidusskolas dzīvi un notikumus
kara un pēckara gados līdz laikam, kad 1960. gadā skola tika pārcelta
uz ēku Ata Kronvalda ielā. Stāstos apkopotas 40.-50. gadu absolventu
atmiņas par savu skolas laiku — spilgtākie iespaidi par saviem klases
biedriem, skolotājiem, mācību procesu, kā arī skolas dzīvi.

UDK 398.23

Kopkataloga Id: 000901677
Kotivāns, A. Paparžu pavēnī : anekdotes / sakopojis un pārstāstījis A. Kotivāns. — Rīga : Didam, [2018]. — 66, [1] lpp. ; 15 cm. — ISBN 9789934-557-25-5 (brošēts).

UDK 373.5(474.362)(091)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.
Akadēmiskās studijas

UDK 398.23

Kopkataloga Id: 000901680
Kotivāns, A. Piektais ritenis : anekdotes / sakopojis un pārstāstījis A. Kotivāns. — Rīga : Didam, [2018]. — 66, [1] lpp. ; 15 cm. — ISBN 9789934-557-24-8 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000901741
Liepājas Universitātes studentu zinātniskie
raksti / atbildīgā redaktore Dr.philol. Ieva Ozola ; Liepājas Universitāte. — Liepāja : LiePA,
2017.
XIII [13.] laidiens. — 93 lpp. : ilustrācijas,
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un
zemsvītras piezīmēs. — Raksti latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-569-33-3 (brošēts).
UDK 378(474.3)(082)
004(474.3)(082)
821.511.113(092)
821.174-31.09
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Kopkataloga Id: 000902104
Ozoliņa, Lidija. Sēlijas novada tautasdziesmu
izlase / sastādītāja Lidija Ozoliņa ; vāka zīmējuma autore Elīna Seņkova. — Nereta ; Rite :
[Biedrība „Upmales mantinieki”], 2018. — 36
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Tautasdziesmas izlasei izvēlējās un ilustrēja 50. Sunākstes
mazpulka, Daudzeses 439. mazpulka, 286. Bārbeles maz2018. gada 16.–31. augusts

Kopkataloga Id: 000901829
Kalniņa, Inta. Dendroterapija : koku un krūmu
ārstnieciskais spēks / sastādījusi Inta Kalniņa ;
Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. — Rīga : Avots,
[2018]. — 213 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 207. lpp. — ISBN 978-9934-534-69-0 (iesiets).

pulka un 116. Neretas mazpulka mazpulcēni. — ISBN 9789934-19-624-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Izlasē ievietotās 100 tautasdziesmas atspoguļo Sēlijas novada senāko ļaužu darbus, savstarpējās attiecības, ētiskās un
estētiskās vērtības, dabas redzējuma savdabību. Izlasē tautasdziesmas
sakārtotas tematiski. Gatavojoties Sēlijas mazpulku nometnei Ritē, mājas darbs un ceļazīme nometnei bija uzdevums: atrast 3-5 sava novada
vai tuvākās apkārtnes tautasdziesmas par dabu, darbu, ģimeni, izvēlēties sev tuvākās un ilustrēt tās, lai veidotu kopīgu mazpulcēnu Sēlijas
tautasdziesmu izlasi, saglabātu un popularizētu tautas garīgo mantojumu, izzinātu savas dzimtās vietas vēsturi, saglabātu informāciju par
sava novada iepriekšējo paaudžu izcilākajiem novadniekiem.

A n o t ā c i j a : Mūsdienās cilvēks bieži vien jūtas noguris un iztukšots, tāpēc nepieciešams iemācīties pasargāt sevi un atjaunot enerģiju.
Šeit talkā var nākt mūsu zaļie draugi — koki un krūmi. Tie ir dzīvi organismi, tie jūt sāpes un ir spējīgi reaģēt uz cilvēka emocijām — prieku,
dusmām, sirdssāpēm, tāpēc kokiem var lūgt palīdzību dažādās dzīves
situācijās. Grāmatā sniegts plašs Latvijā augošu koku un krūmu bioenerģētiskais raksturojums, norādīts, kuri koki ir enerģijas devēji, kuri
enerģijas ņēmēji un kuri koki ir neitrāli. Raksturotas turpat 50 Latvijā
savvaļā augošas vai introducētas koku un krūmu sugas, atklātas to ārstnieciskās īpašības, sniegts bagātīgs tautas medicīnas recepšu klāsts.

UDK 398.8(474.34)
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52 Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība.
Ģeodēzija

UDK 615.3
615.85

Kopkataloga Id: 000901491
Vilks, Ilgonis. Visums : ceļvedis / Ilgonis
Vilks ; redaktore Ingrīda Kreicberga ; Aigara
Truhina dizains, ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018]. — 96 lpp. : ilustrācijas, tabulas ;
30 cm. — Rādītājs: 93.-94. lpp. — ISBN 9789934-0-6687-0 (iesiets).

Kopkataloga Id: 000900499
Latvijas Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (76 : 2018 : Rīga, Latvija). Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās : Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija, 2018. gada 22.
februārī : tēžu krājums / atbildīgais redaktors profesors
Valdis Segliņš ; dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : Latvijas
Universitāte, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (76 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 913,85 KB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — ISBN 9789934183133 (kļūda).
UDK 61(062)
616(062)
378.6:61(062)
615(062)

A n o t ā c i j a : Šī grāmata veidota kā tūrisma ceļvedis, kas aicina lasītāju doties domu ceļojumā ne tikai apkārt Saulei, bet līdz pat Visuma
malai un iepazīties ar zvaigznājiem, Saules sistēmas planētām, pašām
lielākajām zvaigznēm, melnajiem caurumiem, tālām galaktikām un citiem brīnumainiem un neparastiem Visuma objektiem. Grāmatas pamatu veido 20 Latvijā labāk redzamo zvaigznāju apskats, kurā aprakstītas spožākās zvaigznes un zīmīgākie debess objekti, izstāstītas teikas
par zvaigznāju izcelšanos, kā arī doti ieteikumi novērojumu veikšanai.

UDK 52(035)

58

Botānika

Kopkataloga Id: 000901615
Rozenbaha, Linda. Dziedinošas dzemdības /
Linda Rozenbaha sadarbībā ar vecmāti un ārsti Dinu Cepli un vecmātēm Rudīti Brūveri,
Guntu Freimani un Ivetu Bērziņu ; redaktore
Eva Mārtuža ; vāka māksliniece Rasa Jansone. — [Rīga] : Vivat scriptum, [2018]. — 324 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Lasītāju iecienītās grāmatas „Gaidības un
radības ar prieku” 2. daļa”—Uz 1. vāka. — Ziņas par autori:
7. lpp. — Bibliogrāfija: 316.-319. lpp. — ISBN 978-9934-19585-3 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000901817
Ziedi krāsošanai un iedvesmai : 40 lieliski botānisko ilustrāciju paraugi / Adolfs Millo, vāks
un ievads ; [ilustrācijas]: Madlēna Avrila,
Žaklīna Gerela, Solanža Sardjē, Žaklīna Soseta ; no franču valodas tulkojusi Dace Markota ;
tulkojuma redaktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018]. — 71 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. —
Oriģinālnosaukums: Mon herbier à colorier: 40 planches
botaniques détachables à colorier ou à peindre. — ISBN
978-9934-0-7752-4 (iesiets).
UDK 58(084.1)
6
61

A n o t ā c i j a : Grāmatas pirmajā daļā apkopotas vecmāšu zināšanas, pētījumi, dūlas un radību pieredzes vienkāršā, uztveramā valodā.
Tas ir sieviešu un speciālistu secinājumos sakņots vēstījums par to, kā
desmit gadu laikā mainījusies medicīnas un kopējā sabiedriskā doma
par dzemdībām pēc ķeizargrieziena. Dziļāk aplūkota arī situācija, kad
bērns vēderā guļ ar dibentiņu uz leju. Grāmatas otrā daļa ir dokumentāla — sieviešu atmiņas, sajūtas, nospiedumi no gaidību un radību stāstiem.

EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA
Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000902085
Cilvēka ķermenis : ilustrētā enciklopēdija /
redaktors Gints Tenbergs ; no angļu valodas
tulkojusi Kristīne Stalte. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018]. — 208 lpp. : ilustrācijas ;
31 cm. — (A Dorling Kindersley book). — Alfabētiskais rādītājs: 204.-207. lpp. — Oriģinālnosaukums:
Human Body. — ISBN 978-9934-0-7689-3 (iesiets).
UDK 612(031)
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Transportlīdzekļu inženierija

un pārdošanas procesu organizēšanā, aktīvi darbojas nozares ekspertu
padomē. Uzņēmējdarbības pamatā ir patērētāju vajadzību apmierināšana, kas nodrošina uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Šajā procesā starp
uzņēmumu un patērētāju veidojas dažādas attiecības, bet abām pusēm
ir konkrēts mērķis, ko no tām iegūt. Mazumtirdzniecībā jāizceļ četras
teorijā pētītas un praksē izmantotas attiecību ar pircējiem vadības sistēmas.

Kopkataloga Id: 000900364
Rīgas Aeronavigācijas institūts. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference (5 : 2018 : Rīga, Latvija).
Transports. Izglītība. Loģistika un inženierija — 2018 : rakstu krājums = Transport. Education. Logistics and Engineering — 2018 : proceedings = Транспорт. Образование.
Логистика и инженерия — 2018 : сборник статей / zinātnisko rakstu recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Vladimir Shestakov, Dr.sc.ing. Pāvels Karoļs, Dr.sc.ing. Ilmārs Blumbergs ;
Rīgas Aeronavigācijas institūts. — Rīga : Rīgas Aeronavigācijas institūts, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (182 lp., PDF) :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,49 MB. — Resursā
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN 9789984999685 un
9789934876806 (USB). — Bibliogrāfija rakstu beigās. —
Teksts latviešu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-99849996-9-2 (PDF).

UDK 658.818
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Kopkataloga Id: 000900543
Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas
biennāle RIBOCA (1 : 2018 : Rīga, Latvija). 1-ая
Рижская международная биеннале современного искусства / куратор Катерина Грегос ; редакторы: Катерина Грегос, Стайн
Маес ; редакторы русской версии каталога: Анна Политико, Ольга Сивель ; перевод на русский язык: Дмитрий Симановский, Ольга Сивель ; авторы текстов: Катерина Грегос, Пьер Нуар, Йоли Тзанетаки ; фотографии
выставочных площадок: Ансис Старкс, Андрейс Строкинс. — Рига : Фонд Рижской биеннале, 2018.
RIBOCA 1, Это было навсегда, пока не кончилось :
02 июня-28 октября 2018 : каталог. — 832 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Mākslinieki: Ēriks Apaļais, Ieva Balode, Andris Eglītis, Ieva Epnere, Kristaps Epners, Paulis
Liepa, Katrīna Neiburga, Orbita (Semjons Haņins, Artūrs
Punte, Vladimirs Svetlovs, Sergejs Timofejevs), Andrejs
Strokins, Vladimirs Svetlovs, Diana Tamane. — Bibliogrāfija: 029. lpp. — Nosaukums izdevumam latviešu valodā:
Pirmā Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāle. — Nosaukums izdevumam angļu valodā: 1st Riga International Biennial of Contemporary Art. — ISBN 9789934-8760-3-5 (brošēts).
UDK 7.079(474.362.2)(083.824)
7.038(083.824)

A n o t ā c i j a : Rakstu krājumā apkopoti Rīgas Aeronavigācijas institūta 5. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli.
Konferences mērķis — apspriest jautājumus par aktuālajām problēmām transporta, loģistikas, izglītības, informācijas sistēmu jomā un
kiberdrošībā, veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu progresīvu
zinātniski praktisko pētījumu izstrādē, kas virzītas uz nozares attīstību.

UDK 629.73(062)
656.7(062)
338(062)

64 Mājturība. Mājsaimniecība. Komunālā un
sadzīves saimniecība. Sadzīves pakalpojumi
Kopkataloga Id: 000868190
Ēdināšanas uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata / redaktore Ingrīda Millere. — [Jelgava] : LLU, 2017. — 1 tiešsaistes resurss (254 lp., PDF) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ;
6,08 MB. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-48-275-0 (PDF).

A n o t ā c i j a : Ēdināšanas uzņēmumu vadīšana prasa ievērojamu
speciālu zināšanu un prasmju kopumu. Šajā grāmatā ietvertās tēmas
dod iespēju ēdināšanas uzņēmumu speciālistiem un vadītājiem apgūt
ēdienu gatavošanas, apkalpošanas procesu organizēšanas un plānošanas pamatprincipus, likumdošanas pamatprasības pārtikas nekaitīguma jautājumos, uzņēmuma personāla un finanšu vadības aspektus.
Grāmatas materiāla labākai apgūšanai pievienoti pielikumi — dokumentu, veidlapu, aprēķinu piemēri. Mācību grāmata adresēta vidējo un
augstāko profesionālo izglītības iestāžu studentiem, kas apgūst ēdināšanas uzņēmuma vadītāja vai speciālista izglītību, kā arī praktizējošiem
ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem.

Kopkataloga Id: 000900539
Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas
biennāle RIBOCA (1 : 2018 : Rīga, Latvija). Pirmā Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas
biennāle / kuratore Katerina Gregos, redaktori:
Katerina Gregos, Steins Māss ; latviešu valodas
izdevuma redaktore Ieva Laube ; tulkotāji: Ieva Lešinska-Geibere, Valts Miķelsons ; tekstu autori: Katerina Gregos, Pjērs Noārs, Ioli Dzanetaki ; norises vietu fotogrāfi:
Ansis Starks, Andrejs Strokins. — Rīga : Rīgas Biennāles
fonds, 2018.
RIBOCA 1, Viss bija mūžīgs, līdz pārstāja tāds būt : 2.
jūnijs-28. oktobris, 2018 : katalogs. — 832 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Mākslinieki: Ēriks Apaļais, Ieva Balode,
Andris Eglītis, Ieva Epnere, Kristaps Epners, Paulis Liepa, Katrīna Neiburga, Orbita (Semjons Haņins, Artūrs
Punte, Vladimirs Svetlovs, Sergejs Timofejevs), Andrejs
Strokins, Vladimirs Svetlovs, Diana Tamane. — Bibliogrāfija: 029. lpp. — Nosaukums izdevumam angļu valodā: 1st
Riga International Biennial of Contemporary Art. — Nosaukums izdevumam krievu valodā: 1-ая Рижская международная биеннале современного искусства. —
ISBN 978-9934-8760-2-8 (brošēts).

UDK 640.4.01(035)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija
Kopkataloga Id: 000901616
Liniņa, Iveta. Kā piesaistīt un noturēt pircēju : monogrāfija / Iveta Liniņa ; recenzenti:
Dr.oec. Rasa Daugėlienė, Dr.phil. Velga Vēvere. — Rīga : Biznesa augstskola Turība,
2018. — 187 lpp. : shēmas, tabulas ; 20 cm. —
(Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 71). — Bibliogrāfija: 176.187. lpp. — ISBN 978-9934-543-17-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Grāmatas autore ir Biznesa augstskolas „Turība”
docente, ekonomikas zinātņu doktore, vairāku zinātnisko pētījumu
un publikāciju autore ar vairāk nekā 27 gadu pieredzi pārdošanas un
mārketinga vadībā Latvijas un arī starptautiskos uzņēmumos. Iveta Liniņa vada seminārus un konsultē uzņēmumus mārketinga jautājumos
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MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

A n o t ā c i j a : Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāle ir
jauns un vērienīgs Eiropas mēroga projekts ar reģionālu profilu. Balstoties Rīgas un Baltijas valstu bagātajā vēsturē, biennāle izceļ plašāka
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dimensija”. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. —
ISBN 978-9934-552-95-3 (brošēts).

reģiona māksliniecisko vidi, sniedzot māksliniekiem iespēju veidot
dialogu ar pilsētas un tuvākās apkārtnes kultūras, vēsturisko un sociālpolitisko kontekstu. Ir astoņas biennāles izstāžu norises vietas — sākot no Latvijas Universitātes bijušās Bioloģijas fakultātes un Kristapa
Morberga rezidences Meierovica bulvārī un beidzot ar Andrejsalu,
tekstilrūpnīcu „Boļševička” un mākslas staciju „Dubulti”. Pārstāvēti visi
mākslas mediji — glezniecība, tēlniecība, instalācija, foto, video, filma,
skaņa, pētniecība un pat nemateriālā prakse. Lielākā daļa darbu radīti
speciāli biennālei. Biennāles katalogā ir atrodama detalizēta informācija par māksliniekiem un darbiem.

A n o t ā c i j a : Latvijas dizaina vēsturē nozīmīgs ir Arnolda Vilberga vārds. Šis izdevums ir tapis, lai sniegtu plašākam interesentu lokam
ieskatu viņa radošā veikuma daudzveidībā. Gandrīz visi 1960-80-jos gados tapušie Arnolda Vilberga telpu interjeru objekti šodien vairs skatāmi tikai fotogrāfijās un laikabiedru atmiņu stāstos.

UDK 748.071.1(474.3)

Kopkataloga Id: 000901859
Eglīte, Ausma. Rotāsim svētkus! / māksliniece Ausma Eglīte. — [Rīga] : [Autorizdevums], [2018]. — 24 lp. : ilustrācijas ;
23×25 cm. — ISBN 978-9934-19-478-8
(brošēts).

UDK 7.079(474.362.2)(083.824)
7.038(083.824)

Kopkataloga Id: 000900544
Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas
biennāle RIBOCA (1 : 2018 : Rīga, Latvija). The
1st Riga International Biennial of Contemporary
Art / curated by Katerina Gregos ; editors: Katerina Gregos, Stijn Maes ; authors of texts: Katerina Gregos, Pierre Noire, Ioli Tzanetaki ; venue photographs: Ansis Starks, Andrejs Strokins. — Riga : Riga
Biennial Foundation, 2018.
RIBOCA 1, Everything Was Forever, Until It Was No
More : 2nd June-28th October 2018 : handbook. —
832 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Mākslinieki: Ēriks Apaļais, Ieva Balode, Andris Eglītis, Ieva Epnere, Kristaps
Epners, Paulis Liepa, Katrīna Neiburga, Orbita (Semjons
Haņins, Artūrs Punte, Vladimirs Svetlovs, Sergejs Timofejevs), Andrejs Strokins, Vladimirs Svetlovs, Diana
Tamane. — Bibliogrāfija: 029. lpp. — Nosaukums izdevumam latviešu valodā: Pirmā Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāle. — Nosaukums izdevumam
krievu valodā: 1-ая Рижская международная биеннале
современного искусства. — ISBN 978-9934-8760-1-1
(brošēts).
UDK 7.079(474.362.2)(083.824)
7.038(083.824)
741/744

A n o t ā c i j a : Grāmata ieteicama bērniem no 6 gadu vecuma. Tajā
ir ievietotas sagataves — piegrieztnes, no kurām var pagatavot dažādus papīra rotājumus svētkiem. Tos var izmantot telpu, galda un apsveikumu dekorēšanai un dāvināšanai.

UDK 745.54(02.053.2)

75

Kopkataloga Id: 000902091
Ceriņa, Valda. Vilhelms Purvītis — ainavu
gleznotājs / Valda Ceriņa = Vilhelms Purvītis
als Landschaftsmaler von 1890 bis 1910 / Valda
Ceriņa. — [Inčukalna novads] : [Valda Ceriņa],
[2018]. — 167 lpp. : faksimili, ilustrācijas ;
25 cm. — Grāmatas pamatā pētījums maģistra grāda iegūšanai Reinas Frīdriha Vilhelma universitātes Filozofijas fakultātē (Bonnā, Vācijā). — Bibliogrāfija: 112.-114. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un vācu
valodā, ar atsevišķām titullapām. — ISBN 978-9934-19510-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā aplūkots laika posms, kurā Latvijā pazīstamais gleznotājs Vilhelms Purvītis guva panākumus arī Vācijā. Tiek
aplūkota Pēterburgas Mākslas akadēmijas ainavu glezniecības skolas
attīstība, lai novērtētu Purvīša māksliniecisko nozīmi. Šī iemesla dēļ
grāmatā minēti arī citi ainavu gleznotāji — galvenokārt tie, kuriem ir
nozīme Purvīša glezniecības izvērtēšanā. Darbā aplūkota gan krievu,
gan Rietumeiropas glezniecības strāvojumu ietekme uz Purvīša māksliniecisko attīstību. Sava vieta atvēlēta arī īsam vēsturiskās un politiskās
situācijas izklāstam. Grāmatā ir plašs ilustratīvais materiāls.

Zīmēšana un rasēšana (māksla)

Kopkataloga Id: 000901079
[Latvija pirms 100 gadiem] : [projektu nedēļas pastkartes] / Rīgas 6. vidusskolas 4.d klases bērni un klases audzinātāja. — [Latvija] : [izgatavotājs nav zināms], [2018]. — 1
kārba (28 atklātnes, 1 nenumurēta salocīta lp.) : ilustrācijas ; 21×14×3 cm. — Datu veidotāja piešķirts nosaukums. —
Bez lingvistiska satura.

UDK 75.071.1(474.3)(043)

78

UDK 741-053.2(474.362.2)(084)
655.3.066.32(474.3)

A n o t ā c i j a : Solfedžo grāmata domāta gan vecākiem, lai palīdzētu
bērniem pašā mūzikas izglītības sākumā apgūt solfedžo — nošu pierakstu, ritmu, atslēgas, taktsmēru, nošu dalījumu taktīs un citas lietas,
gan arī pašiem skolēniem tālākajās klasēs — atkārtošanai, zināšanu
nostiprināšanai.

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.
Lietišķā māksla
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Mūzika

Kopkataloga Id: 000901745
Balodis, Andris. Solfedžo grāmata / Andris
Balodis ; vāku dizainu veidojuši Laila Balode
un Andris Balodis. — [Rīga] : Autora izdevums,
2018. — 41 lpp. : ilustrācijas, notis ; 30 cm. —
Alfabētiskais rādītājs: 39. lpp. — ISBN 9789934-19-528-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Rīgas 6. vidusskolas 4.d klases bērni un klases audzinātāja dāvina Latvijas Nacionālajai bibliotēkai pašu radītās pastkartes,
kuras tapa projektu nedēļas „Latvija pirms 100 gadiem” ietvarā, 2018.
gada februārī.

Kopkataloga Id: 000901454
Audere, Ilona. Arnolds Vilbergs / Ilona Audere, teksts ; Agris Burgmanis, dizains ; Iveta
Rimšāne, tulkojums angļu valodā ; foto: X-art,
Astrīda Meirāne, Māris Kundziņš, Arnolda Vilberga personīgais arhīvs. — [Rīga] : Sava grāmata, 2018. — 159 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Personu rādītājs: 158.-159. lpp. — Uz 1. vāka: A. Vilbergs „Fraktālā

Glezniecība

UDK 781(075)
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Kopkataloga Id: 000901101
Журавлев, Сергей. Федор Иванович Шаляпин и Латвия / автор и составитель Сергей
Журавлёв ; Шаляпинское общество Латвии, Петровская академия наук и искусств.
Балтийское отделение. — Рига : [Latvijas
Šaļapina biedrība], 2018.
Том 3, Шаляпиниана — фотолетопись. — 221 lp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm.
UDK 78.071.2(470+571)
796

XXXVIII [38]). — Sanskrita skaidrojošās vārdnīcas 2. sējums (resursā: turpinājums 1. sējumam): jā — pinda. —
ISBN 978-9934-552-97-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : „Šajā grāmatā Jūs uzzināsiet daudz ko jaunu par seno
un mūsdienu Indiju, tās dabu, vēsturi, ļaudīm un viņu čaklo roku radīto.
Taču pats galvenais — Indija no bieži vien izsalkušas un daudzās valstīs sašķeltas un atpalikušas zemes strauji attīstās. Tas sevišķi svarīgi
mums, kurus mēģina šķelt gan ar valsts nozagšanu, gan etniski, gan viltojot vēsturi un paredzot iznīkšanu nākotnē. Uzzināt patieso vēstures
gaitu, iepazīt Indijas pieredzi vienotas valsts veidošanā, saglabājot katras tās sastāvdaļas īpatnības, tāds ir šīs grāmatas uzdevums. Jo mums
Indijas senākās valodas — sanskrita pamatu saglabāšanā jau ir tūkstošgadīga pieredze un tas ir labi redzams sanskrita un tai radniecisko
valodu vārdu skaidrojumos”, Māris Linde.

Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

UDK 811.211’374.8-022.215=174

Kopkataloga Id: 000901448
Rubenis, Miķelis. Latvijas futbola tiesneši :
vēsture, attīstība, statistika / Miķelis Rubenis,
Pēteris Karlsons. — Rīga : Vesta-LK, [2018]. —
200 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ;
19 cm. — Futbola terminoloģija angļu, vācu, latviešu un krievu valodā: 183.-198. lpp. — ISBN 978-9934-51149-3 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000901479
Līdaka, Ivars. Cildeno valoda. Sanskrita skaidrojošā vārdnīca / Ivars Līdaka. — [Rīga] : [Sava
grāmata], [2018].
II [2]. — 394 lpp. ; 21 cm. — Sanskrita skaidrojošās vārdnīcas 2. sējums (resursā: 1. sējuma
turpinājums): jā — pradjumna. — ISBN 978-9934-55292-2 (brošēts).
UDK 811.211’374.8-022.215=174

A n o t ā c i j a : Futbola tiesāšana radusies reizē ar spēli, kuras norisi
un noteikumu ievērošanu vienmēr ir pārraudzījis tiesnesis. Pirmās oficiālās futbola spēles Latvijā aizvadītas 20. gs. divdesmitajos gados, tādējādi Latvijas futbola tiesāšanas tradīcijas tuvojas savai simtgadei. Jubilejas priekšvakarā radās ideja par nepieciešamību veidot informatīvu
materiālu, kas futbola sabiedrībai ļautu atskatīties vēsturē uz Latvijas
futbola notikumiem un personāžiem. Grāmatā ietvertas tādas nodaļas
kā „Latvijas futbola vēsture”, „Noteikumi un tiesneši”, „Futbols un tiesāšana Latvijas presē no 1922. līdz 1940. gadam”, „Ulmaņlaika anekdotes
un futbola joki”, „50 gadi PSRS konkurencē”, „Vārti par godu L. Brežņevam”, „Atgūtā neatkarība — solis kvalitātē”, „Latvijas labākie futbola
tiesneši” un „Starptautisko spēļu statistika no 2011. līdz 2017. gadam”.

811.174

Kopkataloga Id: 000901862
Kalniņš, H. Latviešu krievu vārdnīca : ap 11 000
vārdu = Латышско-русский словарь : около
11 000 слов / sastādījis H. Kalniņš ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore
Ilze Čerņevska. — 2. izdevums. — Rīga : Avots,
[2018]. — 301 lpp. ; 14×8 cm. — Vārdnīcā vārdi paralēli latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-534-72-0 (brošēts).
UDK 811.174’374.8-022.215=161.1

UDK 796.332.072.4(474.3)

Kopkataloga Id: 000901735
Sports un „Likteņdārzs” Latvijas nākotnei :
izdevums veltīts mūsu tautas likteņa biedriem — represijās cietušajiem, bojā gājušajiem sportistiem un sporta darbiniekiem /
par izdevumu atbild D. Znatnajs, A. Brūne,
R. Apine ; foto: G. Bernhards ; Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība, Latvijas sporta muzejs. — [Rīga] : [Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība], [2018]. — 95 lpp. :
ilustrācijas ; 23 cm. — Rādītājs: 84.-89. lpp. — ISBN 9789934-8738-0-5 (iesiets) ; ISBN 9789948730057 (kļūda).

821

Kopkataloga Id: 000901611
Loida, Eimija. Mīlestības slazdā / Eimija Loida ;
no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ;
vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene
Akmens. — Rīga : Kontinents, [2018]. —
394 lpp. — Oriģinālnosaukums: Innocent
wife. — ISBN 978-9984-35-914-4 (iesiets).
UDK 821.111-312.4

VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Valodniecība un valodas
Kopkataloga Id: 000901469
Linde, Māris. Indija / Māris Linde. Sanskrita
skaidrojošā vārdnīca (Cildeno valoda : skaidrojošā pašizziņas vārdnīca), II [2] / Ivars Līdaka. — [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. — 399 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — (Bibliotheca Lindana ;

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 16

Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000902244
Leonarda, M. G. Vaboļu kauja : fantastisks detektīvs / M.G. Leonarda ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa ; Karla Džeimsa Mauntforda ilustrācijas ; redaktore Māra Kalve. — Rīga :
Pētergailis, [2018]. — 319 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Ziņas par autori: 319. lpp. — Turpinājums starptautiskajiem bestselleriem „Vaboļpuika” un „Vaboļu karaliene”. — Oriģinālnosaukums: Battle of the Beetles. — ISBN
978-9984-33-469-1 (iesiets).
UDK 821.111-93-32

UDK 796.071(474.3)

81

Daiļliteratūra

821.111

A n o t ā c i j a : Gatavojoties Latvijas Valsts 100-gadei, Latvijas Sporta veterānu senioru savienība ir apzinājusi sporta vietu „Likteņdārzā”,
apkopojusi padarīto kā dāvanu lielajā valsts jubilejā, parādot sportu kā
vienu daļu „Likteņdārzā”. No dārzā iestādītajiem kociņiem vairāki to
stādītāji ir saistīti ar sportu vai veltīti sportistiem, un grāmata sniedz
skaidrojumus par šiem cilvēkiem. Albumā apkopotas ziņas par 174 represijās cietušajiem sportistiem un sporta darbiniekiem.

8
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821.111(73)

Amerikāņu literatūra

821.133.1

Kopkataloga Id: 000902041
Klēra, Kasandra. Debesu uguns pilsēta / Kasandra Klēra ; no angļu valodas tulkojusi Ina
Strautniece ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga :
Zvaigzne ABC, [2018]. — 663, [1] lpp. ; 20 cm. —
(Mortal instruments / Kasandra Klēra ; Sestā
grāmata). — „Tulkojums latviešu valodā, Laura Dreiže”—
Iespiedziņās. — Oriģinālnosaukums: City of Heavenly
Fire. — ISBN 978-9934-0-7360-1 (brošēts).
UDK 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000901655
Luī, Eduārs. Jātiek vaļā no Edija / Eduārs Luī ;
Nairi Balian tulkojums no franču valodas ; redaktors Dens Dimiņš ; Zigmunda Lapsas vāka
dizains. — [Rīga] : Mansards, [2018]. — 232,
[1] lpp. ; 19 cm. — Oriģinālnosaukums: En finir
avec Eddy Bellegueule. — ISBN 978-9934-12-206-4 (brošēts).
UDK 821.133.1-94

Kopkataloga Id: 000901662
Pereks, Žoržs. Dzīve lietošanas pamācība : romāni / Žoržs Pereks ; no franču valodas tulkojuši Gita Grīnberga un Dens Dimiņš ; redaktores: Cilda Redliha, Ildze Jurkāne ; Zigmunda
Lapsas dizains. — Rīga : Mansards, [2018]. —
667, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs un rādītājs: 571.-[627.] lpp. — Oriģinālnosaukums: La vie mode d’emploi. — ISBN 978-9934-8771-0-0
(iesiets).
UDK 821.133.1-31

Kopkataloga Id: 000902027
Meijere, Merisa. Kresa / Merisa Meijere ; no
angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. — 589, [1] lpp. ; 21 cm. — (Mēness hronikas / Merisa Meijere ; III [3.] grāmata). — Oriģinālnosaukums: Cress. — ISBN 978-9934-0-7579-7 (iesiets).
UDK 821.111(73)-93-3
Kopkataloga Id: 000901486
Rasela, Reičela Renē. Maksa Kramblija dēkas / Reičela Renē Rasela kopā ar Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu valodas tulkojusi
Lilija Berzinska ; redaktore Margita Krasnā. —
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].
1. grāmata, Ģērbtuves varonis. — 302, [7] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Misadventures
of Max Crumbly. 1, Locker Hero. — ISBN 978-9934-07218-5 (iesiets).
UDK 821.111(73)-93-32

821.112.5

821.161.1

Kopkataloga Id: 000901070
Дудинова-Эйсмонт, Лилия. Всегда с тобой : лирика / Лилия Дудинова-Эйсмонт. —
Рига : [Lilija Dudinova-Eismonte], 2018. —
124 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 18 cm. — Ziņas
par autori: 3. lpp. — ISBN 978-9934-19-569-3

Holandiešu literatūra

(iesiets).
UDK 821.161.1-1
821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000901106
Журавлев, Сергей. Кораллы… в сосновом
лесу : лирика, юмор, ирония / Сергей Журавлев, текст, составление, оформление,
редактор-издатель. — Рига : Русский культурный центр „Улей”, [2018]. — 44 lpp. ;
22 cm. — Ziņas par autoru: 41.-42. lpp.
UDK 821.161.1-1(474.3)

Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000901651
Keplers, Lārss. Rotaļlaukums : kriminālromāns / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. —
[Rīga] : Mansards, [2018]. — 454, [1] lpp. ;
22 cm. — (Mansards detektīvi). — Oriģinālnosaukums: Playground. — ISBN 978-9934-12-214-9 (iesiets).
UDK 821.113.6-312.4
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Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000901047
Архипов, Пётр. Года вороша : стихотворения / Пётр Архипов ; редактор Анатолий
Михайлович Буйлов. — Рига : [Pjotrs Arhipovs], 2018. — 186 lpp. : portrets ; 16 cm. —
ISBN 978-9934-19-570-9 (iesiets).
UDK 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000902249
Kopena, Jūdita. Grāmata Benijam / Jūdita
Kopena, Marja Meijere ; tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ;
literārā redaktore Ilze Brēmere. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 24 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 28 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no
nīderlandiešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Sam en
Bennie op zoek naar een boek. — ISBN 978-9934-15-522-2
(iesiets).
UDK 821.112.5-93-32
821.113.6

Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000901116
Журавлев, Сергей. Латвийские мотивы и
пейзажи в романе В. Пикуля „Слово и дело”
(Из времен Анны Иоанновны) ; Изображение русских офицеров, казаков, жителей
Ближнего Востока, природы и „жанра” в
историческом романе В. Пикуля „Баязет” (1961) : очерки творчества / Сергей Журавлев, текст, оформление,
редактор-издатель ; Петровская академия наук и искуссв. Балтийское отделение им. В.С. Пикуля, Профессиональная творческая писательская организация
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Kopkataloga Id: 000901421
Gailāne, Meldra. Meikuleņš īpazeist omotus /
Meldra Gailāne ; muokslineica Līga Munda ; redaktore Sandra Ūdre. — [Daugavpils] : Latgolys Studentu centrs, [2018]. — 64, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Teksts paralēli latgaliešu
rakstu un latviešu valodā, vāka noformējums latgaliešu
rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8291-4-7 (brošēts).
UDK 821.174’282-93-32

„Родина”. — Рига : „Улей”, [2018]. — 52 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 30 cm.
UDK 821.161.1(092)
821.161.1-31.09
Kopkataloga Id: 000901111
Журавлев, Сергей. Многогранный и драгоценный самородок — Валентин Пикуль :
к 90-летию со дня рождения : сборник стихов и очерков / Сергей Журавлев, стихи,
очерки, оформление, редактор-издатель ;
Петровская академия наук и искуссв. Балтийское отделение им. В.С. Пикуля, Профессиональная творческая
писательская организация „Родина”. — Рига : „Улей”,
[2018]. — 21 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 30 cm.
UDK 821.161.1(092)

Kopkataloga Id: 000901694
Gaujietis, Adolfs. Dienu nospiedumi / Adolfs
Gaujietis ; redaktore Dzintra Zorgevica. — [Liepāja] : LiePA, 2018. — 181 lpp. : portrets ;
20 cm. — Vāka noformējumam izmantota Andras Pelnas glezna „Dzintarjūra”. — ISBN 9789934-569-39-5 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000901843
Межиньш, Людмила. На серпике старого
месяца / Людмила Межиньш ; литературный редактор П. Румянцев. — Рига : Светоч,
2018. — 88, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a : Lai kur dzīvē ietu, lai ko arī darītu vai nedarītu, dienas aiz sevis atstāj nospiedumus. Tikai ne katrs tos uzreiz spēj ieraudzīt, kā to var dzejnieka jūtīgā sirds un vērīgais acu skatiens. Un tad
tikai vaļa rakstāmspalvai. „Dienu nospiedumi” ir Ādolfa Gaujieša piektā
dzejas grāmata.

UDK 821.174-1

UDK 821.161.1-93-32(474.3)
821.161.1-343(474.3)

Kopkataloga Id: 000901369
Grava, Zanda Marta. Skaļi nepateiktais… /
Zanda Marta Grava ; Aija Pastare, vāka dizains. — [Līvāni] : [Aija Pastare], [2018]. — 107,
[1] lpp. : portrets ; 21 cm. — ISBN 978-99348763-0-1 (iesiets).

Kopkataloga Id: 000901714
Францисти, Тим. Линии / Тим Францисти ;
иллюстрации: Василий Зенков. — Лиепая :
LiePA, 2018. — 116 lpp. : ilustrācijas, portreti ;
20 cm. — ISBN 978-9934-569-40-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Ar šo grāmatu autore paver durvis uz savu pasauli.
Nedaudz ikdienas, nedaudz mīlestības un nedaudz skumju — to visu
šeit var atrast. Grāmatā ir simts dzejoļi.

UDK 821.161.1-1(474.3)
821.174

UDK 821.174-1

Kopkataloga Id: 000901755
Ilgu aizvējā : sajūtu pieraksti dzejā / Daiga Akmentiņa, Inta Barovska, Ilga Bojāre, Aija Celma,
Egils Dambis, Aina Dravniece, Lidija Dundare,
Agnese Ezerroze, Jans Ikes, Ziedīte Kalna, Andris Marts, Dzidra Medvedjeva, Monika Pavloviča, Sigita Sīle, Inta Špillere ; Agnese Piļāne, teksta redaktore, vāka dizaina izstrāde. — Rīga : EZERROZES grāmatas,
2018. — 206 lpp. ; 21 cm. — Māras Zālītes dzejolis „Dzīvo ar
Latviju, elpo ar Latviju” 7. lpp. — ISBN 978-9934-558-57-3
(iesiets).
UDK 821.174-1(082)

Latviešu literatūra
Kopkataloga Id: 000901372
Barbejs, Ainārs. No sirds uz sirdi : dzeja / Ainārs Barbejs ; vāka grafiskais noformējums:
Aija Pastare. — [Ugāle, Ventspils novads] : Visual Studio, [2018]. — 130, [1] lpp. ; 21 cm. —
ISBN 978-9934-523-53-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Dzejoļus radīt var tikai tad, kad ir iedvesma, un iedvesmu dod neviens cits kā pašu dzīve. Autors sācis dzejoļus pierakstīt
kopš 16 gadu vecuma, un laika posms starp 16 un 23 gadiem bijis iedvesmas pilns, kad tapuši pacilāti un laimīgi dzejoļi. Grāmatā autors apkopojis šos teju 30 gadus senos dzejoļus, atkal atgriežoties pie jaunības
dienu pārdzīvojumiem un jūtām, sapņiem un ilgām. Krājumā ir ietverti
arī gluži jauni un nesen rakstīti dzejoļi, kas tagad sāk savu ceļu pie lasītājiem. No sirds uz sirdi, no autora sirds pie lasītāju sirdīm.

Kopkataloga Id: 000901451
Kārkliņa, Dina. Hroniskās atskaņas / Dina Kārkliņa, teksts, ilustrācijas un zīmējumi ; Inese
Gura, vāka noformējums. — Rīga : Sava grāmata, 2018. — 36 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN
978-9934-552-93-9 (iesiets).
UDK 821.174-1

UDK 821.174-1

Kopkataloga Id: 000901757
Dundare, Lidija. Dzīves šūpolēs : sajūtu pieraksti dzejā / Lidija Dundare ; Agnese Piļāne,
teksta redaktore, vāka dizains. — Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. — 158 lpp. ; 20 cm. —
Dzejoļi latviešu un krievu valodā. — ISBN 9789934-558-54-2 (iesiets).
UDK 821.174-1
821.174-1=161.1

Kopkataloga Id: 000901844
Rulle-Sīkle, Ilze. Dzīves varavīksne sievietes
likteņa barikādēs : memuāri / Ilze Rulle-Sīkle. — [Rīga] : [Ilze Rulle-Sīkle], 2018. — 84 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-533-4
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Memuāru grāmatā „Dzīves varavīksne sievietes likteņa barikādēs” autore stāsta ne tikai par savu dzīvi, bet arī sniedz atbildes uz jautājumiem, kā bērnu audzināt par laimīgu cilvēku un kā nekļūt
nelaimīgam seniora vecumā.

UDK 821.174-94
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Kopkataloga Id: 000901464
Tiltiņa-Balode, Sanita. Pasakas pupiņu valodā / Sanita Tiltiņa-Balode ; mākslinieks Markuss Tumans. — [Ķekavas novads] : JS Industry, [2018]. — 34, [6] lpp. : ilustrācijas ;
26 cm. — „Nost ar garlaicību!”—Uz 1. vāka. —
ISBN 978-9934-552-86-1 (iesiets).

Malienai, tās cilvēkiem, vēsturei un valodai. Tas izdots muzeja darbības
10. gadadienā. Krājumā iekļauti izlokšņu materiāli no ziemeļaustrumu
Vidzemes: Bejas, Jaunlaicenes, Jaunrozes, Karvas, Mārkalnes, Veclaicenes, Ziemera, kā arī mācītāja Treija 1883. gadā publicētie malēniešu
izloksnes piemēri no Apukalna apkārtnes. Vairāk nekā 1100 senu, savdabīgu vārdu parādās malēniešu leksikas vārdnīcā. Izdevumā iekļauti
Malienai raksturīgi ticējumi un dažādi teicieni. No muzeja krājuma grāmatā ievietotas anekdotes, dažādi interesanti atgadījumi, skaitāmpantiņi, kas atspoguļo malēniešu dzīvesziņu. Krājumā iekļautas arī seno
laiku rotaļas. Izdevumu ar veltījumu novadniekiem bagātinājušas dzejniece Lija Brīdaka un rakstniece Māra Svīre, kura sniegusi savu redzējumu par malēniešu raksturu. Novadnieku Linarda Laicena un Aivara
Puzuļa stāsti lasāmi gan literārajā valodā, gan izloksnē, tajos sastopami
Alūksnes pusei raksturīgi vārdi un teicieni.

A n o t ā c i j a : Pasakas pupiņu valodā ir lielisks prāta un mēles
mežģis kā pieaugušajiem, tā bērniem, ļaujot iepazīt latviešu tautas pasakas pavisam citā gaismā. Grāmatā atradīsiet 11 oriģinālās pasakas, kā
arī tās pašas pasakas pupiņu valodā, likumus un piemērus, kā vārdus
pārveidot pupiņu valodā, kā arī interesantu uzdevumu lapu. Grāmata
pupiņu valodā ir pozitīvu emociju avots.

UDK 908(474.367)
811.174’282.3(474.367)
821.174-34(082)

UDK 821.174-93-343

82–93

Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000901554
Vai tu tici vizuļradžiem? / [ilustrējis] Stuart
Lynch ; latviskojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 10 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — „Ar divpusējiem
fliteriem”—Uz 1. vāka. — Oriģinālnosaukums: Do You Believe in Groovicorns? — ISBN 978-993416-489-7 (iesiets).
UDK 82-93-32

91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana.
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija
Kopkataloga Id: 000900381
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (76 :
2018 : Rīga, Latvija). Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne :
Latvijas Universitātes 76. Zinātniskā konference : referātu
tēzes. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 1 tiešsaistes
resurss (411 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 14,50 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts
pārsvarā latviešu valodā, daži raksti angļu valodā. — ISBN
978-9934-556-36-4 (PDF).
UDK 91(062)

Kopkataloga Id: 000901521
Vinnijs Pūks / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018].
Lielā pužļu grāmata. — 10 nenumurētas
lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Disney Vinnijs Pūks). — „30 gabaliņi”—Uz 1. vāka. — „Based on
the „Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.F. Shepard”—Uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: Winnie the
Pooh. Reader for Toddlers. — ISBN 978-9934-16-497-2
(iesiets).
UDK 82-93-32
087.5
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Kopkataloga Id: 000901626
Apinis, Pēteris. Latvijai 100 : Latvijas valsts
simtgadu vēstures brīvs pārstāsts un vizualizācija fotogrāfijās un mākslas darbos /
Dr.med.H.c. Pēteris Apinis, sastādītājs un
tekstu autors ; mākslinieks Gunārs Sietiņš ;
redaktori: Jānis Loja, Guntis Feldmanis, Toms Zariņš ; vēstures konsultants Dr.hist. Juris Ciganovs ; mākslas konsultante Anita Vanaga. — Rīga : Medicīnas apgāds, [2018]. —
537, [1] lpp. : ilustrācijas ; 33 cm. — Personu rādītājs:
524.-[534.] lpp. un vietu rādītājs: 535.-[538.] lpp. — „Grāmatas tapšanā ar iesūtītiem fotoattēliem piedalījušies vairāk
nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju, fotogrāfu un latviešu visā
pasaulē, kas sastādītāja un izdevēja ieskatā ir šīs grāmatas
līdzautori”—Prettitullapā. — ISBN 978-9934-573-06-4 (iesiets).

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908

Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000901447
Jankovska, Sandra. No Apukalna veroties :
Alūksnes puses malēnieši senāk un tagad / sastādītāja Sandra Jankovska ; redaktore un ievada autore Sarmīte Balode ; priekšvārds:
Māra Svīre ; ilustratore Liene Gusta ; vāka noformējums: Inese Gura ; Jaunlaicenes muižas muzejs. —
Rīga : Sava grāmata, 2018. — 330 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabula ; 22 cm + 1 CD. — Lijas Brīdakas dzejolis
„Malienai” [3.] lpp. — Īsas ziņas par grāmatas tapšanā iesaistītajām personām: 317.-321. lpp. — CD: teicēji Aivars
Puzulis, Pēteris Zālītis, Vizma Supe, Sandra Jankovska un
Maija Pilskalniete ierunājuši malēniešu izloksnes tekstus. — Bibliogrāfija: 327.-328. lpp. — ISBN 978-9934-55294-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Patiesībā šī grāmata ir „Latviešu stāsti fotogrāfijās”.
Pats autors saka: „Grāmatā centos pastāstīt par Latviju. Bet Latvija ir
kaut kas plašāks par 64 tūkstošiem kvadrātkilometru. Centos ievietot
attēlus par latviešiem Pirmā pasaules kara bēgļu gaitās, par latviešiem
Padomju Krievijā, latviešiem Otrajā pasaules karā, latviešiem plašajā
pasaulē. Latvija ir gan Rīga, gan Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale
un Sēlija. Tādēļ katrā gadā un, iespējams, katrā atvērumā esmu centies
ievietot attēlus no dažādiem novadiem, nereti tādējādi ignorējot labus
attēlus no vietas, ko jau pārstāv kāds cits attēls. Esmu centies panākt,
lai iespēju robežās katrs novads un pagasts būtu grāmatā pārstāvēts ar
kādu attēlu.”

UDK 94(474.3)”19/20”(084.12)

A n o t ā c i j a : Jaunlaicenes muižas muzeja izdevums „No Apukalna
veroties : Alūksnes novada malēnieši senāk un tagad” veltīts dzimtajai
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Kopkataloga Id: 000900350
Latvijas vēsturnieku kongress (2 : 2018 : Rīga, Latvija).
Latvijas vēsturnieku II [2.] kongress : 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]. — 1 tiešsaistes resurss
(47 lp., PDF) ; 708,57 KB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Latvijas 2. vēsturnieku kongress tiek organizēts IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros. —
Bibliogrāfija tēžu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts
latviešu valodā, viens ziņojums angļu valodā. — ISBN
9789934874222 (kļūda).
UDK 94(474.3)(062)
930.1(062)

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 16

Kopkataloga Id: 000902099
Pabriks, Artis. Auf der Suche nach Hirschenhof : ein kulturhistorisches Essay / Artis Pabriks ; Rezensent Dr.hist. Andris Levāns ; Übersetzer Maik Habermann ; literarische
Redaktion Undine Pabriks-Bollow ; künstlerische Gestaltung: Mārtiņš Kreicbergs, Rihards Delers, Inta
Bērente-Strenga. — Erste übersetzte Auflage. — [Jūrmala] : Artis Pabriks, 2018. — 120 lpp. : faksimili, ilustrācijas,
kartes, plāns, portreti, tabulas ; 21 cm. — Grāmatā mākslinieka uzvārds uzrādīts kļūdaini, pareizi jābūt Rihards Delvers. — Bibliogrāfija: 119. lpp. — Oriģinālnosaukums: Hiršenhofas stāsts. — ISBN 978-9934-19-566-2 (brošēts).
UDK 94(474.3)(=112.2)
908(474.36)
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