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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000900773
Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and 
Museology / atbildīgais redaktors, ievada autors Dr.paed. 
Ilgonis Vilks ; redakcijas kolēģija: Dr.habil.med. Māris Bal-
tiņš, Dr.paed. Iveta Gudakovska, Dr.paed. Aīda Krūze [un 
vēl 6 redaktori] ; sastādītājs Arnis Vīksna ; latviešu tekstu 
literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu tekstu literārā redak-
tore Andra Damberga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
[2017]. — 1 tiešsaistes resurss (270 lp., PDF) : faksimili, 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 6,24 MB. — (Latvijas Univer-
sitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific Pa-
pers University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 815. sējums). — 
Redaktori arī: Jānis Langins, Jānis Lielmežs, Dr.med. Arnis 
Vīksna, Dr.paed. Alīda Zigmunde u.c. — Resursā uzrādīts 
iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 
9789934182716 (kļūda).

UDK	 001(474.3)(091)(082)
	 069(474.3)(082)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.  
Skaitļošana. Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000904757
Roblox labākās piedzīvojumu spēles : vairāk 
nekā 40 aizraujošu spēļu / teksts: Alex Wiltshi-
re, Craig Jelley ; ilustrācijas: Ryan Marsh, John 
Stuckey, Joe Bolder ; tulkojusi Diāna Alksne ; 
redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont 

Publishing, [2018]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Roblox Top Adventure Games. — ISBN 978-
9934-16-543-6 (iesiets).

UDK	 004.9:794.021(035)
	 004.928:794.021(035)

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000904270
Kā sacīt jāsaka, dubultportrets : rakstu krā-
jums par Jaunpiebalgas novada kultūras darbi-
nieci Dzidru Kuzmani, kura kā Ķencis priecēju-
si ļaudis visā Latvijā / sastādītāja Vēsma 
Johansone ; redaktore Zane Althabere ; vāka 

dizains: Vēsma Johansone, Iluta Oša. — Rēzekne : Latgales 
Druka, 2018. — 316 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  Dzidra Kuzmane ir cilvēks leģenda, jo vairāk nekā 45 
gadus atveido brāļu Kaudzīšu romāna „Mērnieku laiki” varoni Ķenci, 
vadot pasākumus, piedaloties Dziesmu svētku gājienos, tirgos u.c. Viņai 
līdzīga cilvēka nav, jo viss, ko Ķencis saka, „nāk ārā”, piemērojoties at-
tiecīgajam pasākumam vai situācijai, atrodot īstos vārdus, kuri parasti 
ir trāpīgi, asprātīgi, kuri liek gan smieties, gan pārdomāt dzīvi un kuros 
ir liela dzīvas gudrība un patiesība. Dzidra Kuzmane ir tā saaugusi ar 
savu lomu, ka apvelkot Ķeņča apģērbu, viņa pārmainās kā uz burvju 
mājienu, pārtopot par Piebalgas zemnieciņu, kurš iemantojis visas tau-
tas mīlestību un atzinību, kurš nes Jaunpiebalgas vārdu pasaulē, kurš 
ir „Piebalgas galvenais runas vīrs”, kurš ir neoficiālais novada simbols. 
Dzidras Kuzmanes ieguldījums Latvijas kultūras laukā ir novērtēts ar 
Triju Zvaigžņu Ordeni (1998) un VVKF piešķirto mūža stipendiju.
UDK	 023(474.3)(092)

069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Kopkataloga Id: 000904530
Синельникова, Татьяна. Тыняновскому 
клену 35 / составитель Т. Синельникова ; 
Музей Ю.Н. Тынянова, Резекненская сред-
няя школа N.6. — Резекне : [Резекненская 
средняя школа N.6], 2017. — 58, [1] lpp. : fak-
simili, ilustrācijas, portreti ; 23 cm.

UDK	 069:94(474.38)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000905251
Bey, Annette von der. Dzīvnieciņi / [ilus-
trācijas]: Annette von der Bey. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 10 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 15×15 cm. — (Pirmā puz-
le). — Teksts tulkots no vācu valodas. — 

Oriģinālnosaukums: Allerliebste Tiere. — ISBN 978-9934-
0-7668-8 (iesiets).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900773
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904757
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904270
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904530
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905251
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Kopkataloga Id: 000905259
Bey, Annette von der. Manas mīļlietiņas / 
[ilustrācijas]: Annette von der Bey. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 10 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 15×15 cm. — (Pir-
mā puzle). — Teksts tulkots no vācu valo-

das. — Oriģinālnosaukums: Allerliebste Bilder. — ISBN 
978-9934-0-7667-1 (iesiets).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000904699
Gulbe, Evija. Koko un Riko darbošanās grā-
mata / Evija Gulbe, teksts ; Linda Lošina, ilus-
trācijas ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018].

2. — 16 nenumurētas lpp., 2 lp. uzlīmes : 
ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-0-7658-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Koko un Riko ir gatavi atkal jauniem piedzīvoju-
miem. Jautrās izdarībās kopā ar abiem žurkulēniem var iziet cauri 
visam gadam. Sāc, kur vēlies, — septembrī vai decembrī, oktobrī vai 
martā! Meklē atšķirības, izrotā Perisas kleitu, izcep dzimšanas dienas 
kūku, sadali dāvanas, šķiro dārzeņus, rotaļlietas un vienkārši štrunti-
ņus, spēlē „desas” un vēl, un vēl! Kad apnīk rotaļāties, aizpildi dzimša-
nas dienu kalendāru un uzmeistaro gan sev, gan draugam žurkveidīgu 
grāmatzīmi! Un lipini uzlīmes, kur vien vēlies!
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000903472
Kukaiņi / tulkojusi Diāna Alksne ; redakto-
re Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrāci-
jas ; 23 cm. — (Mazie pētnieki). — Oriģināl-
nosaukums: Bugs. — ISBN 978-9934-16-
508-5 (iesiets).

UDK	 087.5
	 595.7(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000904767
Ledus sirds : krāsojamā grāmata pirmsskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērniem / Dis-
ney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. 

Krāso kopā ar Olafu. — 24 nenumurētas lpp., 
2 lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģināl-

nosaukums: Frozen Coloring book with sticker. — ISBN 
978-9934-16-533-7 (brošēts).
UDK	 087.5
	 791-57

Kopkataloga Id: 000904762
Mana lielā atbilžu grāmata / illustrations by 
Alistar ; tulkojusi Linda Kalna. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2018]. 

Dosimies ceļā!. — 14 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 29 cm. — „Atver lodziņus un uz-

zini noderīgus un pārsteidzošus faktus!”—Uz 1. vāka. — 
Oriģinālnosaukums: My Big Book of Answers. On the 
Go!. — ISBN 978-9934-16-493-4 (iesiets).
UDK	 087.5
	 629(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000903474
Ūdens dzīvnieki / tulkojusi Diāna Alksne ; 
redaktore Antra Jansone. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2018]. — 16 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm. — (Mazie pētnieki). — 

Oriģinālnosaukums: Under the Sea. — ISBN 978-9934-16-
509-2 (iesiets).

UDK	 087.5
	 597.2/.5(02.053.2)
	 599.745(02.053.2)

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000903903
Bikova, Anna. Manam bērnam patīk bērnu-
dārzs! : „slinkās mammas” pieredzes stāsts / 
Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi An-
tra Gabre ; Ilutas Koidu vāka grafiskais nofor-
mējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļe-

va. — Rīga : Jumava, [2018]. — 189, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Мой ребенок с удоволь-
ствием ходит в детский сад!. — ISBN 978-9934-20-256-8 
(brošēts).

UDK	 159.922.7
	 316.614.5
	 316.362.1-055.52-055.62

Kopkataloga Id: 000904506
Sinsero, Džena. Tu esi sasodīti lielisks! / Dže-
na Sinsero ; no angļu valodas tulkojusi Paula 
Prauliņa ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 253, [1] lpp. ; 23 cm. — 
Oriģinālnosaukums: You are a Badass. — ISBN 
978-9934-0-7670-1 (iesiets).

UDK	 159.923.3

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000904846
Antonevičs, Kaspars. Attieksme, kas izmaina 
visu / Kaspars Antonevičs. — [Jelgava] : 
Kaspars Antonevičs, 2018. — 46 nenumurētas 
lpp. ; 22 cm. — Izmantots 1965. gada izdevuma 
revidētais Bībeles teksts, atsevišķās vietās iz-

devumā izmantots jaunais (2012) Bībeles tulkojums. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-19-
631-7 (brošēts).

UDK	 27-317.3

Kopkataloga Id: 000904254
Belforda-Ulanova, Anna. Četras sievietes 
Kristus ciltskokā : Batšeba, Rute, Rāhāba, Ta-
māra / Anna Belforda-Ulanova ; grāmatu tul-
kojuši Elīna Gulbe, Juris Cālītis, Maruta Straut-
male ; redaktore, grāmatas dizains: Maruta 

Strautmale. — Rīga : Klints, [2018]. — 109 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: 
The Female Ancestors of Christ. — ISBN 978-9984-674-
32-2 (brošēts).

UDK	 27-31
	 27-277

Kopkataloga Id: 000900767
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga 
Krūmiņa-Koņkova ; redaktori: Jānis Nameisis Vējš, Māra 
Grīnfelde ; izdevuma redaktore Nadežda Pazuhina ; lite-
rārā redaktore Arta Jāne ; zinātniskās redakcijas kolēģija: 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905259
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904699
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903472
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904767
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904762
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903474
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903903
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904846
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904254
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900767
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Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, 
Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris Priede, Dr.habil.
phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce, Dr.phil. Igors Šu-
vajevs ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas 
institūts. — Rīga : Latvija Universitāte, 2017.

XXIII [23]. — 1 tiešsaistes resurss (280 lp., PDF) : ilus-
trācijas ; 3,40 MB. — Izdevums ir veltīts starptautiskajai 
konferencei „Baznīca un totalitārais režīms: sekulari-
zācija un izdzīvošanas stratēģijas” (The Church and the 
Totalitarian Regime: Secularization and Strategies of 
Survival), kas notika Rīgā 2016. gada 27. un 28. oktob-
rī. — „ISSN 1407-1908”—Datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, ievads arī 
latviešu valodā.
UDK	 2-67(062)
	 2:32(062)

Kopkataloga Id: 000903886
Vanags, Jānis, arhibīskaps. Par kristīgas 
dzīves principiem / sastādītājs Latvijas 
evanģēliski luteriskās Baznīcas arhibīs-
kaps Jānis Vanags ; māksliniece Dina Ābe-
le ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — 

Rīga : Jumava, [2018]. — 62, [2] lpp., 6 nenumurētas lpp. 
ielīmes : ilustrācijas ; 14 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9934-20-254-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kristietība sākās ar eņģeļa vēsti: „Es jums pasludinu 
lielu prieku!”. Kādēļ tieši prieka cilvēkiem tik bieži trūkst? Garīgajā dzī-
vē tikai viena lieta rada īstu prieku — paklausība Kristum. Paklausība 
un prieks var šķist nesavienojami, taču iekšējās dzīves likumības bieži 
ir pārsteidzošas. Tās nav loģiski izdomājamas. Saruna par kristīgas dzī-
ves principiem ir pieskāriens ceļam uz garīgu izaugsmi, tātad ceļam uz 
patiesu prieku.
UDK	 27-4

Kopkataloga Id: 000903894
Vectirāns, Juris. Pāvesta svētība Latvijai : sar-
gājot Jāni Pāvilu II / apkopojis un sastādījis Ju-
ris Vectirāns ; Ivara Vimbas vāka grafiskais no-
formējums ; atbildīgā redaktore Anna Pav-
lovska ; literārais redaktors Juris 

Lorencs. — Rīga : Jumava, [2018]. — 222, [1] lpp. : faksimili, 
ilustrācijas ; 24 cm. — Teksta autori: Juris Vectirāns, Juris 
Lorencs, Marija Leščinska, Georgs Andrejevs, Aija Odiņa, 
Raimonda Strode, Lucija Silvija Līmane. — ISBN 978-9934-
20-264-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tuvojas laiks, kad Latviju apmeklēs un savu svētību 
mūsu tautai dos pāvests Francisks. Mēs gaidām šo tikšanos ar ticību, 
mīlestību un cerību. Visiem tik gaišā, siltā un mīļā atmiņā ir garīgi un 
dvēseliski bagātās dāvanas, ko saņēmām no pāvesta Jāņa Pāvila II viņa 
vizītes laikā Latvijā pirms 25 gadiem. Tās mūs stiprinājušas visu aiz-
vadīto laiku. Taču bagātīgas dāvanas uzliek zināmus pienākumus to 
saņēmējam, tāpēc sastādītājs uzskatīja par savu pienākumu godināt 
Svēto Jāni Pāvilu II, apkopodams cilvēku atmiņas un dokumentus, kas 
atgādina par pāvesta viesošanos mūsu Māras zemē Latvijā. Izdevumā 
iekļautas pāvesta teiktās runas vizītes laikā un kardināla Jāņa Pujata, 
arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča, LU teoloģijas fakultātes docenta And-
ra Priedes, Aglonas bazilikas dekāna Andra Aglonieša, Svētā Meinarda 
Romas katoļu draudžu pāvesta Konstantīna Bojāra, kā arī Valda Birkava 
un Gunāra Rusiņa atmiņas par pāvesta vizīti.
UDK	 272-732.2(474.3)

Kopkataloga Id: 000903251
Žangenēns, Žils. Pie Jēzus Sirds : lūgšanu krā-
jums / sastādītājs Tēvs Žils Žangenēns ; no fran-
ču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; izdevuma 
redaktore Ilze Kurša-Briede. — Rīga : Dzīvības 
Straumes, 2018. — 145 lpp. : ilustrācija ; 18 cm. — 

Oriģinālnosaukums: Coeur à coeur avec Jésus. — ISBN 978-
9984-874-51-7 (brošēts).

UDK	 272-534.3

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000900794
Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sastādītājs, at-
bildīgais redaktors Dr.paed. Arturs Medveckis ; redakcijas 
kolēģija: Dr.math. Kārlis Dobelis, Dr.oec. Aija Eglīte, Dr.phil. 
Zaigonis Graumanis [un vēl 17 redaktori] ; literārās redak-
tores: Mg.philol. Guna Pūce (latviešu valoda), Mg.paed. Rita 
Grāvelsiņa (angļu valoda), Dr.paed. Marina Novika (krie-
vu valoda) ; Liepājas Universitāte. Socioloģisko pētījumu 
centrs, Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. — Liepāja : 
LiePA, 2018.

XX [20. sējums]. — 1 tiešsaistes resurss (427 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas, shēma ; 4,77 MB. — 
Redaktori arī: Dr.sc.com. Anita Jansone, Dr.iur. Tālavs 
Jundzis, Dr.iur. Sandra Kaija, Dr.paed. Inta Klāsone, Dr.sc.
ing. Jurijs Kočetkovs, Dr.hist. Ārija Kolosova, Dr.sc.admin. 
Inta Kulberga, Dr.sc.soc. Inga Pūre, Dr.paed. Alīda Samu-
seviča, Dr.hist. Henrihs Soms, Dr.psych. Irina Strazdiņa, 
Dr.h.philol. Jānis Valdmanis, Dr.soc. Vladislavs Volkovs, 
Dr.biol. Māra Zeltiņa u.c. — Īsas ziņas par autoriem: 423.-
426. lp. — „ISSN 1407-6918”—Datnes 2. lp. — Bibliogrāfi-
ja rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latvie-
šu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK	 3(082)
	 7/9(082)
	 502/504(082)

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000904355
Atmiņa. Identitāte. Kultūra : zinātnisko rakstu 
krājums = Erinnerung. Identität. Kultur : wis-
senschaftliche Beiträge = Memory. Identity. 
Culture : collection of essays / atbildīgie redak-
tori un ievada autori: Tatjana Kuharenoka, Iri-

na Novikova, Ivars Orehovs ; vāka dizainu veidojis Danny 
Halas ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultā-
te. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

2. sējums, Mobilitāte tekstā. Teksts kustībā = Bewe-
gung im Tex. Text in Bewegung = Mobility in Text. Text in 
Mobility. — 253 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts vācu un angļu valodā, ievads un 
kopsavilkumi (245.-250. lpp.) arī latviešu valodā. — ISBN 
978-9934-18-346-1 (brošēts).
UDK	 316.64(082)
	 316.444(082)
	 82-94.09(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903886
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903894
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903251
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900794
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904355
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Kopkataloga Id: 000900719
Pētījums par 9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu me-
dijpratību Latvijā / ievads: Guna Spurava ; Latvijas Univer-
sitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. UNESCO Medijpratības 
katedra. — Rīga : Kultūras ministrija, 2017. — 1 tiešsaistes 
resurss (58 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
11,5 MB. 

A n o t ā c i j a :  Pētījums par 9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu 
medijpratību Latvijā tika veikts divos posmos, integrējot kvalitatīvo un 
kvantitatīvo pieeju. Pirmajā posmā tika veiktas kvalitatīvajā metodolo-
ģijā balstītas padziļinātās intervijas, bet otrajā posmā izmantota kvan-
titatīvā metode, veicot bērnu un pusaudžu aptauju Latvijas izglītības 
iestādēs.
UDK	 316.774:37(474.3)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000902538
Economic System Development Trends: the 
Experience of Countries of Eastern Europe and 
Prospects of Ukraine : monograph / scientific 
editor Anita Jankovska. — Riga : Baltija Publis-
hing, 2018. — v, 539 lpp. : diagrammas, ilustrā-

cijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts angļu un ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-571-28-2 (brošēts).

UDK	 33(4)(082)
	 658(4)(082)

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

Kopkataloga Id: 000902619
Krastiņš, Edmunds. Latvijas rūpniecība XIX-
XXI gadsimtā : vēsturiski ekonomiska apcere / 
Edmunds Krastiņš ; recenzenti: Dr.habil.hist. 
Aivars Stranga, Dr.hist. Gatis Krūmiņš ; atbildī-
gā redaktore Eva Jansone ; foto: Boriss Koļesņi-

kovs, Jurijs Žitluhins, Juris Ģigulis. — Rīga : Jumava, 
[2018]. — 327, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : dia-
grammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Vāka 
noformējumam izmantots Gustava Kluča darba „Dinamis-
kā pilsēta” attēls. — Bibliogrāfija: 288.-293. lpp. un piezī-
mēs 312.-[328.] lpp. — ISBN 978-9934-20-229-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veidota 4 daļās, kurās hronoloģiski aplū-
kota rūpniecības attīstība Latvijā dažādos laika posmos. Pirmā daļā 
stāstīts par norisēm Latvijas rūpniecībā Krievijas impērijas sastāvā, 
otrā daļā vēstīts par notikumiem Latvijas rūpniecībā Latvijas Republi-
kas laikā. Trešā daļa aplūko norises rūpniecībā PSRS sastāvā, savukārt 
noslēdzošajā ceturtajā nodaļā analizēta rūpniecība atjaunotajā Latvijas 
valstī. Kopumā grāmatā analizēta rūpniecības attīstība Latvijas terito-
rijā vairāk nekā 200 gadu garumā, kad to ietekmējuši dažādi Latvijā 
piedzīvotie traģiskie un liktenīgie vēsturiskie notikumi.
UDK	 338.45(474.3)(091)

338.43 Lauksaimniecības ekonomika.  
Pārtikas ražošanas ekonomika

Kopkataloga Id: 000895345
Lēnerts, Arnis. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana — lauksaimniecības ilgtspējīgai 
attīstībai Latvijā : promocijas darba kopsavil-
kums ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā 
grāda iegūšanai = Reduction of Greenhouse 

Gas Emissions for Sustainable Development of Agriculture 
in Latvia : summary of the Doctoral thesis for the scientific 
degree Dr.oec. / Arnis Lēnerts ; promocijas darba zinātnis-
kā vadītāja Dr.oec. Irina Pilvere ; oficiālie recenzenti: Dr.
oec. Andra Zvirbule, Dr.oec. Vera Komarova, Dr. Vlada Vi-
tunskiene ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. — Jel-
gava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. — 
133 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija: 129.-133. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā.

UDK	 338.43(474.3)(043)
	 502.131.1(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000895375
Lēnerts, Arnis. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā-
šana — lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai Latvijā = 
Reduction of Greenhouse Gas Emissions for Sustainable 
Development of Agriculture in Latvia : promocijas darbs 
ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūša-
nai / Arnis Lēnerts ; promocijas darba zinātniskā vadītāja 
Dr.oec. Irina Pilvere ; Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Ekono-
mikas un reģionālās attīstības institūts. — Jelgava : [izgata-
votājs nav zināms], 2018. — 153 lpp., 30 nenumurētas lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bib-
liogrāfija: 140.-152. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija 
arī angļu valodā.

UDK	 338.43(474.3)(043)
	 502.131.1(474.3)(043)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000904262
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas 
izsludināti līdz 2018. gada 4. jūlijam / redakto-
ri: Māris Teteris, Elita Jurkjāne ; Latvijas Re-
publikas Prokuratūra. — Rīga : Latvijas Repub-
likas Prokuratūra, 2018. — 487 lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-8620-3-8 (brošēts).

UDK	 343.1(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000903917
Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedu-
mi un lēmumi / krājumu sagatavoja Veronika 
Krūmiņa, Silvija Kuškina, Edīte Vernuša, Zinai-
da Indrūna, Pēteris Dzalbe, Nora Magone ; krā-
juma redaktores: Anita Zikmane, Liena Henke, 

Signe Terihova ; priekšvārda autors Ivars Bičkovičs ; Latvi-
jas Republikas Augstākā tiesa. — Rīga : Tiesu namu aģen-
tūra, 2018.

2017. — vii, A-366, C-412, K-302 lpp. ; 23 cm. — Ietver 
bibliogrāfiju un rādītājus katras daļas (A, C, K) beigās. — 
Teksts latviešu valodā, ievads paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-508-61-5 (iesiets).
UDK	 347.991(474.3)

351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000904739
International Council on Monuments and 
Sites. ICOMOS tiesību avoti kultūras mantoju-
ma aizsardzībā un saglabāšanā / ievada autori: 
Jana Jākobsone, Dagnija Baltiņa, Jānis Asaris ; 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900719
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902538
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902619
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895345
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000895375
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904262
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903917
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904739
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komentāri: Dr.arch. Jānis Lejnieks, Katrīna Kukaine, Sandra 
Zirne, Jānis Meinerts, Jānis Asaris, Andris Biedriņš. — 
Rīga : Pētergailis, [2018]. — 167 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
ICOMOS=International Council on Monuments and Sites 
(Starptautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu pado-
me). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9984-33-474-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  ICOMOS tika izveidota 1965. gadā kā pasaules mēro-
ga organizācija, kuras ietvaros kultūras mantojuma speciālisti nodar-
bojas ar kultūras mantojuma vietu izpēti, dokumentēšanu un aizsar-
dzību, un organizācijas mērķis kopš izveides ir ar visām tās īstenotajām 
darbībām popularizēt saglabāšanas ētiku un palīdzēt veicināt sabiedrī-
bas izpratni par cilvēces materiālo kultūras mantojumu visās tā formās 
un daudzveidībā.
UDK	 351.85:930.85(082)
	 351.85:930.85(094)

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

Kopkataloga Id: 000901254
Kovaļovs, Igors. Daugavpils cietokšņa fortifi-
kācijas terminu vārdnīca = Словарь форти-
фикационных терминов Даугавпилсской 
крепости = Dictionary of Fortification Terms 
of Daugavpils Fortress / sastādītāji un attēlu 

autori: Igors Kovaļovs, Māris Grunskis ; tekstu uz angļu va-
lodu tulkoja Sandra Celmiņa ; Daugavpils cietokšņa kultū-
ras un informācijas centrs. — Daugavpils : Daugavpils pil-
sētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģen-
tūra, 2018. — 30, [3] lpp. : ilustrācijas, plāni ; 
15×11 cm. — Bibliogrāfija iespiedziņās. — Teksts paralēli 
latviešu, krievu un angļu valodā.

UDK	 355.544(474.346.1)(038)

373 Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000903720
Krustpils pamatskola atmiņās : veltījums sko-
las 150. gadadienai / Krustpils pamatskolas ko-
lektīvs. — [Jēkabpils] : Krustpils pamatskola, 
2018. — 244 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, 
portreti ; 25 cm. — ISBN 978-9934-19-611-9 

(brošēts).
A n o t ā c i j a :  Jau 150 gadus Krustpils pamatskola ver durvis jau-

niem, zinātkāriem cilvēkiem, lai darītu tos gudrākus, veidotu par savas 
skolas un zemes patriotiem. Atmiņu autori — skolēni, skolotāji, teh-
niskie darbinieki un ikviens, kas ar savām labajām domām un darbiem 
ir stiprinājis Krustpils pamatskolu, lepni stāsta savas skolas spēku pa-
stāvēt ilgus gadus, neskatoties uz laikmeta pārbaudījumiem. Grāmatā 
ir neliels ieskats Krustpils pamatskolas vēstures līkločos, ar to saistīto 
cilvēku dzīves ritējumā un atmiņās.
UDK	 373.3(474.344)(091)

398 Folklora

Kopkataloga Id: 000903528
Bernere, Rotraute Zuzanne. Pasaku ko-
mikss / Rotraute Zuzanne Bernere ; no vācu 
valodas tulkojusi Gita Hofmane ; literārā kon-
sultante Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, [2018]. — 53, [3] lpp. : ilustrācijas ; 

27 cm. — Ziņas par autori: [56.] lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Märchencomics. — ISBN 978-9984-23-693-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izcilās vācu mākslinieces, Andersena balvas laureā-
tes Rotrautes Zuzannes Berneres veidots bilžu komikss, kurā viņa ne-
parastā, šķelmīgā veidā pārstāstījusi astoņas brāļu Grimmu pasakas.
UDK	 398.21
	 82-312.5:741

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000904248
Ansone, Gunta. Dabaszinības 3. klasei : mācī-
bu grāmata / sastādītāja Gunta Ansone ; re-
daktore Egina Birzgale ; mākslinieks Vilnis 
Laizāns ; recenzente Zina Jonušaite. — 1. izde-
vums. — Lielvārde : Lielvārds, 2018. — 96 lpp. : 

ilustrācijas ; 25 cm. — Vārdu rādītājs: 96. lpp. — Apstipri-
nājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
2018. gadā. — ISBN 978-9984-11-558-0 (iesiets).

UDK	 5(075.2)

51 Matemātika

Kopkataloga Id: 000903028
Latvijas Matemātikas konference (12 : 
2018 : Ventspils, Latvija). 12. Latvijas Mate-
mātikas konference : Ventspils, 13.-14. aprīlis, 
2018 : tēzes = 12th Latvian Mathematical Con-
ference : abstracts / Latvijas Matemātikas 

biedrība, LU Matemātikas un informātikas institūts, Vents-
pils Augstskola. — Ventspils : [Ventspils Augstskola], 
[2018]. — 63 lpp. ; 30 cm. — (Acta Societatis Mathematicae 
Latviensis). — Bibliogrāfija tēžu beigās, autoru rādītājs: 
63. lpp. — ISBN 978-9984-648-82-8 (brošēts).

UDK	 51(474.3)(062)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000900616
Alcheimera slimības, vaskulāras demences, Levi ķerme-
nīšu demences un frontotemporālās demences klīniskās 
vadlīnijas / darba grupa: Anželika Gudreniece, Ieva Paegle, 
Guntis Karelis, Olga Minibajeva, Gundega Gulbe, Zane Kalni-
ņa ; Latvijas Neirodeģeneratīvo slimību asociācija. — Rīga : 
Latvijas Neirodeģeneratīvo slimību asociācija, 2017. — 1 
tiešsaistes resurss (162 lp., PDF) : tabulas ; 1,78 MB. — Bib-
liogrāfija: 124.-137. lp.

A n o t ā c i j a :  Vadlīniju mērķis ir uzlabot pacientu ar kognitīviem 
traucējumiem izmeklēšanu, diagnozes uzstādīšanu, ārstēšanu un tās 
efektivitāti atbilstoši mūsdienu medicīnas iespējām, lai nodrošinātu 
labāku dzīves kvalitāti, mazinot kognitīvo un sekundāri funkcionālas 
nespējas/invaliditātes rašanos un samazinot mirstību slimību kompli-
kāciju dēļ. Paredzamie vadlīniju lietotāji: neirologi, psihiatri, internisti, 
ģimenes (vispārējās prakses) ārsti, atbilstošo specialitāšu rezidenti un 
medicīnas fakultātes studenti apmācības nolūkā.
UDK	 616.894

Kopkataloga Id: 000904759
Belova, Alla. To dara visi / Alla Belova, ideja 
un ilustrācijas ; teksta autors Boriss Voice-
hovskis ; no krievu valodas tulkojusi Inguna 
Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone. — Rīga : 
Pētergailis, [2018]. — 39 nenumurētas lpp. : 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000901254
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903720
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903528
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904248
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903028
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900616
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904759
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ilustrācijas ; 28 cm. — Oriģinālnosaukums: Все делают 
это. — ISBN 978-9984-33-473-8 (iesiets).

UDK	 616(0.053.2)
	 616.34-008.7(0.053.2)

Kopkataloga Id: 000900611
Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu klī-
niskās vadlīnijas / darba grupa: Olga Minibajeva, Guntis 
Karelis, Anželika Gudreniece, Evija Gūtmane, Inga Žīgure, 
Sergejs Korogodovs ; Latvijas Neirodeģeneratīvo slimību 
asociācija. — Rīga : Latvijas Neirodeģeneratīvo slimību 
asociācija, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (250 lp., PDF) : ta-
bulas ; 2,52 MB. — Bibliogrāfija: 181.-195. lp.

A n o t ā c i j a :  Vadlīniju mērķis ir uzlabot pieaugušo pacientu ar 
Parkinsona slimību un Parkinsona-plus sindromu ārstēšanu un tās 
efektivitāti atbilstoši mūsdienu medicīnas iespējām, lai nodrošinātu 
pilnvērtīgu, labu dzīves kvalitāti, attālinot funkcionālas nespējas, inva-
liditātes rašanos un samazinot mirstību slimību komplikāciju dēļ. Vad-
līnijas paredzētas neirologiem, internistiem, ģimenes (vispārējās prak-
ses) ārstiem, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstiem, atbilstošo 
specialitāšu rezidentiem un medicīnas studentiem apmācības nolūkā.
UDK	 616.858

Kopkataloga Id: 000903787
Upeniece, Ilze. Dažādu ādas lichen planus klī-
niski morfoloģisko apakštipu patoģenētisko 
mehānismu izpēte : promocijas darba kopsa-
vilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, specialitāte — dermatoloģija / Ilze 

Upeniece ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.habil.med. Valērija 
Groma, Dr.med. Ingmārs Mikažāns ; oficiālie recenzenti: 
Dr.habil.med. Ingrīda Čēma, Dr.med. Inese Kolontaja-Zau-
be, Dr.habil.med. Marina Aunapuu ; Rīgas Stradiņa univer-
sitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 
61 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 51.-55. lpp.

UDK	 616.5(043)

Kopkataloga Id: 000903780
Upeniece, Ilze. Dažādu ādas lichen planus klī-
niski morfoloģisko apakštipu patoģenētisko 
mehānismu izpēte : promocijas darbs medicī-
nas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, spe-
cialitāte — dermatoloģija / Ilze Upeniece ; dar-

ba zinātniskie vadītāji: Dr.habil.med. Valērija Groma, Dr.med. 
Ingmārs Mikažāns ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : 
[Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 118 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 103.-113. lp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.

UDK	 616.5(043)

Kopkataloga Id: 000903794
Upeniece, Ilze. Investigation of Pathogenetic 
Mechanisms in Various Cutaneous Lichen Pla-
nus Clinical Morphological Subtypes : summa-
ry of the doctoral thesis for obtaining the de-
gree of a doctor of medicine, speciality — der-

matology / Ilze Upeniece ; scientific supervisors: Dr.habil.
med. Valērija Groma, Dr.med. Ingmārs Mikažāns ; official 
reviewers: Dr.habil.med. Ingrīda Čēma, Dr.med. Inese Ko-
lontaja-Zaube, Dr.habil.med. Marina Aunapuu ; Rīgas Stra-
diņa universitāte. — Riga : [Rīgas Stradiņa universitāte], 
2018. — 62 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabula ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 53.-57. lpp.

UDK	 616.5(043)

Kopkataloga Id: 000904336
Zariņš, Zigurds. Uztura mācība / Zigurds Za-
riņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks ; zināt-
niskie konsultanti: Daiga Šantare, Edgars Bod-
nieks ; redaktore Anna Šmite ; vāka dizains: 
Baiba Lazdiņa. — Septītais, pārstrādātais un 

papildinātais izdevums. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
[2018]. — 430 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. — Biblio-
grāfija: 429.-430. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 417.-
427. lpp. — ISBN 978-9934-18-365-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autori grāmatā snieguši jaunākās atziņas par uztur-
vielām, aprakstījuši dažādu slimību profilaksi un ārstēšanu ar diētām, 
devuši nekārtno diētu — badošanās, makrobiotikas un veģetārisma 
kritisku vērtējumu un uzturā lietojamo produktu raksturojumu. Grā-
matā ievietotas uzturproduktu ķīmiskā sastāva tabulas.
UDK	 613.2

624 Civilās un strukturālās inženierbūves kopumā

Kopkataloga Id: 000903277
Frolovs, Ģirts. Plātņu ar dobām koksnes ri-
bām racionālas struktūras projektēšanas pa-
matprincipi : promocijas darba kopsavil-
kums = Design Principles of Rational Structure 
for Plates with Hollow Wooden Ribs : sum-

mary of the doctoral thesis / Ģirts Frolovs ; zinātniskie va-
dītāji: Dr.sc.ing. Jānis Šliseris, Dr.habil.sc.ing. Kārlis Rocēns ; 
oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis, Dr.sc.ing. 
Ieva Paegle, Dr.sc.ing. Andrejs Pupurs ; Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Būvniecī-
bas un rekonstrukcijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecī-
ba, 2018. — 62 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — 
„ISBN 9789934221156 (pdf)”—Titullapas otrā pusē. — Ziņas 
par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 53.-62. lpp. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, vāka un titullapas noformējums 
abās valodās. — ISBN 978-9934-22-114-9 (brošēts).

UDK	 624.011.1.072.2(043)
	 624.011.1-024.29(043)

Kopkataloga Id: 000903272
Frolovs, Ģirts. Plātņu ar dobām koksnes ri-
bām racionālas struktūras projektēšanas pa-
matprincipi : promocijas darbs inženierzināt-
ņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Ģirts 
Frolovs ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. J. Šlise-

ris, Dr.habil.sc.ing. K. Rocēns ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte. Būvniecības un re-
konstrukcijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 
103, 25 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas par 
autoru: uz 4. vāka. — Pielikumā promocijas darba kopsa-
vilkums angļu valodā „Design Principles of Rational Struc-
ture for Plates with Hollow Wooden Ribs”. — Bibliogrāfija: 
94.-103. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija un promo-
cijas darba kopsavilkums pielikumā angļu valodā.

UDK	 624.011.1.072.2(043)
	 624.011.1-024.29(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900611
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903787
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903780
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903794
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904336
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903277
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903272


7Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 18 2018. gada 16.–30. septembris

631 Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 000904666
Kārkliņš, A. Aprēķinu metodes un normatīvi 
augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu 
lietošanai / sastādītāji: A. Kārkliņš, I. Līpenīte ; 
recenzenti: Dr.habil.agr. Antons Ruža un 
Mg.agr. Skaidrīte Rulle ; literārā redaktore Inga 

Skuja. — Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
2018. — 200 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrā-
fija: 138. lpp. — ISBN 978-9984-48-297-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā iekļautā informācija sniedz rekomendā-
cijas lauku kultūraugu mēslošanas plānošanai. Tajā apkopoti dati par 
galveno Latvijā audzēto kultūraugu vajadzību pēc barības elementiem, 
dota aprēķinu metodika šīs vajadzības korekcijai, kā arī skaidroti pa-
matprincipi mēslošanas līdzekļu izvēlei. Grāmatā apkopotas aprēķinu 
metodes, detalizēti parādīti to pielietošanas piemēri un ietverti galve-
nie normatīvi, kurus var izmantot augsnes ielabošanas un lauku kultū-
raugu mēslošanas plānošanai.
UDK	 631.816.1
	 631.41

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000903813
Kulmans, Folko. Krāšņie augi jūsu mājoklī : 
audzēšana, kopšana, izvēle / autori: Dr. Folko 
Kulmans sadarbībā ar Bārbeli Oftringu un Dī-
teru Metcingeru ; no vācu valodas tulkojusi 
Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Liene Sobo-

ļeva ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; mākslinieciskais 
noformējums: Iluta Koidu. — [Liepāja] : Liegra, [2018]. — 
288 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. — (Reader’s 
Digest). — Alfabētiskais rādītājs: 280.-287. lpp. — Oriģināl-
nosaukums: Pflanzenpracht für Ihr Zuhause: Gestaltung, 
Pflege, Auswahl. — ISBN 978-9934-572-15-9 (iesiets).

UDK	 635.914/.915(035)

Kopkataloga Id: 000903887
Svilāns, Andrejs. Eksotiskie koki un krūmi 
Latvijas dārziem / Andrejs Svilāns, teksts un 
fotogrāfijas ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pav-
lovska. — Rīga : Jumava, [2018]. — 93, [2] lpp. : 

ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — ISBN 
978-9934-20-243-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autora piecdesmit gadu jubilejā Latvijas augu ko-
lekciju vācēji saņem dāvanu — ceļvedi Latvijai ne pārāk parastu koku 
un krūmu daudzveidībā. Tiem, kuri nav baudījuši regulētu izglītību 
botānikas zinībās, šis materiāls pamudinās drošāk izvēlēties sēklas un 
stādus jebkurā pasaules malā, pirms tam pārmēru neiedziļinoties A. 
Mauriņa un A. Zvirgzda apjomīgajā grāmatā „Dendroloģija” (LU Aka-
dēmiskais apgāds, 2006). Botānikas studijās svaidītie gūs ieskatu par 
pašreizējo situāciju kolekcijās, kad pēdējo 25 gadu laikā var dabūt tik-
pat kā visu un gandrīz no jebkuras pasaules vietas. Grāmatā iekļauts 
plašs fotogrāfiju klāsts.
UDK	 635.927.054(035)

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

Kopkataloga Id: 000903816
Saimniekojam vieglāk un lētāk! : kā ietaupīt 
laiku, naudu un pūles / no vācu valodas tulko-
jušas Irīda Miska un Renāte Siliņa ; atbildīgā 
redaktore Liene Soboļeva ; Margarita Stoka, 

grafiskais noformējums. — [Rīga] : Liegra, [2018]. — 
320 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — (Reader’s Digest). — Alfa-
bētiskais rādītājs: 312.-317. lpp. — Oriģinālnosaukums: Ge-
niale Tipps und Tricks für ihr Zuhause. — ISBN 978-9934-
572-19-7 (iesiets).

UDK	 64(035)
	 643/645(035)
	 646/649(035)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000900608
Lis, Alena. Sociālie uzņēmumi un pašvaldības: sadarbība, 
partnerība un sinerģija : sadarbība un partnerība starp so-
ciālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām Latvijā, Baltkrievi-
jā un Zviedrijā: analītisks esošās un iespējamās sadarbības 
un partnerības pārskats / autori un līdzautori: Alena Lis, 
Nicklas Wallberg, Tove Nordström, Andris Šuvajevs, Mada-
ra Ūlande ; redaktore Vita Tērauda ; dizains: Marika Latso-
ne. — [Rīga] : Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāci-
ja, 2017. — 1 tiešsaistes resurss (55 lp., PDF) : diagrammas, 
ilustrācijas ; 1,22 MB. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

UDK	 658(4)
	 352/354(4)

66 Ķīmijas tehnoloģija. Ķīmijas un radniecīgās 
saskarnozares

Kopkataloga Id: 000903687
Vaivare, Baiba. Daba krāso, Dzilna auž / 
Baiba Vaivare ; raksti: Janīna Kursīte, Ane-
te Karlsone ; dizains: Kristīne Grauduma ; 
fotogrāfijas: Arnis Cifersons, Iveta Pērko-
ne, Anda Krauze Baiba Vaivare, Anda Apsi-

tis, Unsplash ; redaktore Ilona Burka. — Limbaži : [Limba-
žu novada pašvaldība], [2018]. — 239 lpp. : ilustrācijas, por-
treti ; 22×22 cm. — Bibliogrāfija: 238. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-19-
544-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas pirmajā daļā atrodami folkloristes, profe-
sores Janīnas Kursītes un etnoloģes Anetes Karlsones, kā arī grāmatas 
autores Baibas Vaivares raksti par krāsošanu ar augu izcelsmes krās-
vielām, ielūkojoties vēsturiskajās tradīcijās, pievēršoties krāsošanas 
gaitai un atsevišķiem tās posmiem, kā arī kopīgām iezīmēm. Nākamajās 
trijās daļās — Mežs, Pļava un Dārzs — aplūkoti konkrēti krāsaugi un to 
izmantošana. Grāmatas tapšanā krāsojot, aužot un adot piedalījušās 23 
Tautas lietišķās mākslas studijas „Dzilna” dalībnieces.
UDK	 667.272/.276(474.363)
	 677.31.027.422(474.363)
	 746.1.077(474.363)

662 Sprāgstvielas. Kurināmais

Kopkataloga Id: 000899710
Dubrovskis, Vilis. Biogāzes ražošana Latvijā 
(2014.-2017. gads) : pārskats / darba autors 
Dr.sc.ing. Vilis Dubrovskis ; recenzenti: Dr.agr. 
Aleksandrs Adamovičs, Mg.sc.ing. Imants Plū-
me. — [Jelgava] : [Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte], 2018. — 152 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
kartes, tabulas ; 30 cm. — Virstitulā: VPP LATENERGI pro-
jekta 6.2 „Kompleksi pētījumi par atjaunojamo energore-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904666
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903813
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903887
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903816
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900608
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903687
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000899710
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sursu ieguves un izmantošanas inovatīvajām tehnoloģijām 
un biogāzes ražošanas potenciālu atkritumu pārstrādes 
nozarē”. — Bibliogrāfija: 151.-152. lpp. — ISBN 978-9984-
48-304-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā darbā analizēta Latvijas biogāzes ražotņu dar-
bība, parādot konkrētas tehnoloģiju un iekārtu piegādātājas firmas. Ta-
bulās apkopotas ražotņu uzstādīto jaudu izmantošanas. Īpaša nodaļa 
veltīta drošībai biogāzes ražotnēs. Grāmata paredzēta LLU studiju kur-
sam „Bioenerģētika”. To var izmantot arī biogāzes ražotāji, bioenerģēti-
kas speciālisti, zemnieki un citi interesenti.
UDK	 662.767.2(474.3)

663 Mikrobioloģiskā rūpniecība. Mikoloģiskā 
rūpniecība. Raudzēšanas, fermentu rūpniecība. 
Dzērienu rūpniecība. Alkohola rūpniecība

Kopkataloga Id: 000902740
Antoņenko, Kristīna. Mikroelementu ietekme uz rudzu 
iesala kvalitāti = Microelements Influence on Rye Malt 
Quality : promocijas darbs inženierzinātņu doktora (Dr.
sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai pārtikas zinātnes no-
zares pārtikas produktu kvalitātes apakšnozarē / Kristīna 
Antoņenko ; promocijas darba vadītājs profesors Dr.chem. 
Viesturs Kreicbergs ; Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Ķīmijas katedra. — 
Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 119 lp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 106.-
114. lp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, 
anotācija un nodaļu secinājumi arī angļu valodā.

UDK	 663.439(043)

Kopkataloga Id: 000902737
Antoņenko, Kristīna. Mikroelementu ietek-
me uz rudzu iesala kvalitāti : promocijas darba 
kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegū-
šanai = Microelements Influence on Rye Malt 
Quality : summary of the Doctoral thesis for 

the scientific degree of Dr.sc.ing. / Kristīna Antoņenko ; 
promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.chem. Viesturs 
Kreicbergs ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Vita Šterna, Dr.
chem. Ida Jākobsone, Dr.sc.ing. Ilona Dabiņa-Bicka ; Latvi-
jas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas 
fakultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte], 2018. — 58 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 663.439(043)

Kopkataloga Id: 000898010
Līdums, Ivo. Dehidrēta rudzu maizes kvasa ieguve un kva-
litāte = Production and Quality of Dehydrated Rye Bread 
Kvass : promocijas darbs inženierzinātņu doktora grāda ie-
gūšanai (Dr.sc.ing.) pārtikas zinātnes nozarē / Ivo Līdums ; 
promocijas darba vadītāja Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa ; Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas 
fakultāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava : [izga-
tavotājs nav zināms], 2018. — 98, [5] lp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 88.-97. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija un secinājumi arī angļu valodā.

UDK	 663.479.1(043)

Kopkataloga Id: 000898009
Līdums, Ivo. Dehidrēta rudzu maizes kvasa 
ieguve un kvalitāte : promocijas darba kopsa-
vilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai = 
Production and Quality of Dehydrated Rye 
Bread Kvass : summary of the Doctoral Disser-

tation for the scientific degree of Dr.sc.ing. / Ivo Līdums ; 
promocijas darba vadītāja Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa ; oficiā-
lie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis, Dr.sc.
ing. Ilona Dabiņa-Bicka, Dr.biol. Armands Vīgants ; Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fa-
kultāte. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te], 2018. — 48 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, ta-
bulas ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

UDK	 663.479.1(043)

664 Pārtikas ražošana un konservēšana

Kopkataloga Id: 000898041
Ruzaiķe, Aija. Fleksiblajā iepakojumā termis-
ki apstrādātu kartupeļu ēdienu kvalitāte uz-
glabāšanas laikā : promocijas darba kopsavil-
kums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai = 
Quality of Potato Meals in Flexible Retortable 

Packaging During Storage : summary of the Doctoral Dis-
sertation for the scientific degree of Dr.sc.ing. / Aija Ruzai-
ķe ; promocijas darba vadītāja Dr.sc.ing. Sandra Muižnie-
ce-Brasava ; promocijas darba konsultanti: Dr.habil.sc.ing. 
Lija Dukaļska, Dr.med.vet. Kaspars Kovaļenko ; oficiālie re-
cenzenti: Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis, Dr.sc.ing. 
Māra Dūma, Dr.agr. Līga Lepse ; Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. — Jelgava : 
[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018. — 44 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā.

UDK	 664.83.036.7(043)

Kopkataloga Id: 000898049
Ruzaiķe, Aija. Fleksiblajā iepakojumā termiski apstrādātu 
kartupeļu ēdienu kvalitāte uzglabāšanas laikā = Quality of 
Potato Meals in Flexible Retortable Packaging During Sto-
rage : promocijas darbs inženierzinātņu doktora zinātnis-
kā grāda (Dr.sc.ing.) iegūšanai pārtikas zinātnes nozarē / 
Aija Ruzaiķe ; promocijas darba vadītāja Dr.sc.ing. Sandra 
Muižniece-Brasava ; promocijas darba konsultanti: Dr.ha-
bil.sc.ing. Lija Dukaļska, Dr.med.vet. Kaspars Kovaļenko ; 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnolo-
ģijas fakultāte. Pārtikas tehnoloģijas katedra. — Jelgava : 
[izgatavotājs nav zināms], 2018. — 120 lp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 98.-107. lp. — 
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 664.83.036.7(043)

Kopkataloga Id: 000898091
Zvaigzne, Galina. Effect of UHT Processing on 
the Bioactive Compounds and Antioxidant Ca-
pacity in Orange and Sea Buckthorn Juices = 
UHT apstrādes ietekme uz bioloģiski aktīvām 
vielām un antioksidantu aktivitāti apelsīnu un 

smiltsērkšķu sulās : dissertation for acquiring of the scien-
tific degree (Dr.sc.ing.) in engineering sciences in the field 
of food science and subfield of food quality / Galina Zvaig-
zne ; supervisor of doctoral dissertation Dr.sc.ing. Daina 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902740
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902737
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898010
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898009
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898041
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898049
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898091
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Karklina ; scientific adviser of the doctoral dissertation 
Dr.habil.sc.ing. Lija Dukalska ; Latvia University of Life 
Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. — 
Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 111 lp., 21 nenu-
murēta lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — 
Bibliogrāfija: 97.-110. lp. — Teksts angļu valodā, kopsavil-
kums arī latviešu valodā.

UDK	 664.856.036.3(043)
	 543.632.2:663.813(043)

Kopkataloga Id: 000898086
Zvaigzne, Galina. Effect of UHT Processing on the Bioac-
tive Compounds and Antioxidant Capacity in Orange and 
Sea Buckthorn Juices : summary of the Doctoral Disserta-
tion for the scientific degree of Dr.sc.ing. = UHT apstrādes 
ietekme uz bioloģiski aktīvām vielām un antioksidantu ak-
tivitāti apelsīnu un smiltsērkšķu sulās : promocijas darba 
kopsavilkums Dr.sc.ing. zinātniskā grāda iegūšanai / Galina 
Zvaigzne ; scientific supervisor Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa ; 
official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis, 
Dr.chem. Ida Jakobsone, Dr.chem. Dace Šantare ; Latvia Uni-
versity of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food 
Technology. — Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitāte], 2018. — 47 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — 
Teksts paralēli angļu un latviešu valodā.

UDK	 664.856.036.3(043)
	 543.632.2:663.813(043)

68 Gatavu vai samontētu preču rūpniecība,  
amati un arodi

Kopkataloga Id: 000905272
Broklhērsta, Ruta. Tērps un mode : īsā mo-
des vēsture / Ruta Broklhērsta ; Kristofa Lar-
do ilustrācijas ; Nensijas Lešnikovas un Lau-
ras Vudas dizains ; konsultante modes vēstu-
rē Džemima Klenka ; no angļu valodas 

tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze Sausiņa. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 31, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
Rādītājs: [32.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Clothes & Fas-
hion. — ISBN 978-9934-0-7529-2 (iesiets).

UDK	 687.01(091)(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000903914
Skara, Nora. Mazliet modes un svaiga gaisa : 
ceļš pie sevis / Nora Skara ; fotogrāfiju autori: 
Aleksejs Baranovskijs, Iveta Jaunalksne, Gun-
ta Kasparsone [un vēl 8 fotogrāfi] ; atbildīgā 
redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore 

Ilze Fogele. — Rīga : Jumava, [2018]. — 116, [3] lpp. : ilustrā-
cijas ; 22 cm. — Fotogrāfi arī: Kristīne Krauze-Slucka, Marks 
Litvjakovs, Aiga Ozoliņa, Lisa Pelli, Raimonda Strode, Mari-
ja Varžinska, Laura Zokirjonova un Nora Skara. — ISBN 
978-9934-20-257-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autore apliecina, ka plašajai un daudzpusīgajai 
skaistuma un mākslas pasaulei sievietes „apdāvinātība” vajadzīga vai-
rāk kā jebkad. Grāmata vēlas uzrunāt jebkuru citas profesijas pārstāvi, 
lai atrastu ceļu pie sevis. Saturiski tiek piedāvāti dažāda satura mate-
riāli — par ģērbšanās kultūru, stilu, krāsām un sevis novērtēšanu, lai 
radītu sev, tikai sev atbilstošu ģērbšanās stilu. Lai šī grāmata attīsta 
katras sievietes intuīciju sevis pilnveidošanā!
UDK	 687.12.01

687.5 Skaistuma kultūras rūpniecība

Kopkataloga Id: 000903883
Fjodorova, Ludmila. Frizūru veidošanas pa-
mattehnika / Ludmila Fjodorova, teksts un 
ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Anna Pav-
lovska ; literārā redaktore Diāna Spertāle. — 
[Rīga] : Jumava, [2018]. — 124, [3] lpp., 4 nenu-

murētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Biblio-
grāfija: 124.-[125.] lpp. — ISBN 978-9934-572-07-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums paredzēts gan profesionālās izglītības ies-
tāžu audzēkņiem friziera profesijas pamatu apguvei, gan skolotājiem, 
gan frizieriem-stilistiem. Grāmatā iekļauta plaša un vispusīga informā-
cija, kas ļauj frizieriem patstāvīgi strādāt, izvēršot piedāvātās tēmas at-
bilstoši savām interesēm, radošajām spējām un fantāzijas lidojumam. 
Modes tendences mainās, parādās jauni matu ieveidošanas un kopša-
nas līdzekļi, bet klasiskie darba paņēmieni paliek nemainīgi. Izveidot 
pareizu frizūras formu, piešķirt noskaņojumu un radīt kopiespaidu — 
tas ir sekmīga darba pamats.
UDK	 687.53.02
	 687.51.02

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

75 Glezniecība

Kopkataloga Id: 000904124
Auziņa, Daina. Vladimirs Glušenkovs / Daina 
Auziņa ; redaktore Antra Bula ; māksliniece 
Zane Ernštreite ; teksts arī: Miervaldis Polis, 
Anita Vanaga ; fotogrāfi: Sergejs Akuraters, 
Māra Brašmane, Domeniks Gedzjuns, Petra 

Glušenkova, Artis Koknevičs, Jānis Pipars, Inta Ruka. — 
Rīga : Neputns, [2018]. — 205, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — Grāmatas vāka noformējumam izmantota Vladi-
mira Glušenkova glezna „Sieviete un lauva”. — Personu rā-
dītājs: 195.-[202.] lpp. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-
9934-565-52-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija par savrupo, Latvijas mākslas kopainā 
ilgus gadus marginalizēto mākslinieku Vladimiru Glušenkovu (1948-
2009) ne vien ļauj iepazīt viņa personību, radošo darbību un līdz šim 
nebijušā apjomā reproducētos darbus, bet arī, kā norāda grāmatas 
autore Daina Auziņa, saprast, ka redzamās mākslas dzīves ēnā ir pa-
stāvējušas arī citas — marginālākas, perifērākas, taču ne mazāk intere-
santas. Vladimira Glušenkova daudzveidīgais radošais mantojums gan 
ir saglabājies tikai daļēji, jo daudzas no viņa darbības jomām — gan 
scenogrāfija un performance, gan kinoafišu glezniecība — izrādījušās 
pārāk efemeras.
UDK	 75.071.1(=161.1)(474.3)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000904829
Nilsson, Daphne. Focus : artist’s little 
book of inspiration / Daphne Nilsson. — 
[Rīga] : [Sava grāmata], [2018]. — 80 nenu-
murētas lpp. : fotogrāfijas ; 16×22 cm. — 
ISBN 978-9934-552-96-0 (iesiets).

UDK	 77.04(084.12)
	 82-84

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898086
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905272
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903914
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903883
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904124
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904829
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78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000903895
Jakubovska, Māra. Pauls Kvelde. Diriģents. 
Dārznieks / Māra Jakubovska ; Lijas Kalniņas 
vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redak-
tore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 
205, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : ilus-

trācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-233-9 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata iecerēta tieši kā dzīvesstāsts nevis enciklo-
pēdisks risinājums — tā, lai spētu ieinteresēt visplašāko lasītāju loku. 
Autore Māra Jakubovska uzskata, ka visvairāk nepieciešams par Paulu 
Kveldi pastāstīt kā par interesantu personību, skolotāju, vīru, tēvu, vec-
tēvu, kolēģi, diriģentu un labestīgu cilvēku. Nenoliedzami grāmatā tiks 
stāstīts par diriģenta Paula Kveldes muzikālajām gaitām, taču tas nebūs 
zinātniskais pētījums muzikologu un mākslas vēsturnieku izpratnē. At-
miņās par P. Kveldi dalījušies A. Platpers, R. Pauls, R. Vanags un citas 
Latvijas kultūrā nozīmīgas personas.
UDK	 78.071.2(474.3)
	 78.071.4(474.3)

Kopkataloga Id: 000903909
Mazvērsīte, Daiga. Mans draugs Mārtiņš Frei-
manis / Daiga Mazvērsīte ; grafiskais dizains: 
Guntars Ošenieks ; foto autori: Juris Pīlēns, In-
grīda Punka, Kristaps Kalns, Karlīna Vītoliņa, 
Didzis Grozds ; literārais redaktors Oskars Lap-

siņš ; vāka foto: Juris Pīlēns, Karlīna Vītoliņa. — [Rīga] : Iz-
devniecība MicRec, [2018]. — 407 lpp. : ilustrācijas ; 
23 cm. — Bibliogrāfija: 406.-407. lpp. — ISBN 978-9934-
8734-1-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mārtiņš Freimanis jeb vienkārši Freimis, kā viņu 
dēvēja tuvākie draugi, bija kā spilgta komēta. Atlidoja, apžilbināja un 
pārvērtās zvaigžņu putekļos, kas tagad izkaisīti pa visu plašo pasauli, 
un ik pa brīdim atkal atmirdz un atgādina par sevi. Caur dziesmām, at-
ziņām, dzejoļiem, seriāliem, filmām un koncertierakstiem. Šī grāmata ir 
lielisks izziņas avots ne vien tiem, kurus interesē Mārtiņa Freimaņa dzī-
ves fakti, bet arī latviešu populārās mūzikas aizkulises deviņdesmitajos 
gados un gadsimtu mijā. Mūziķi dzīvo tik ilgi, cik ilgi dzīvo viņu dzies-
mas. Izskatās, ka Mārtiņš Freimanis būs mūžīgs. 2011. gada 27. janvāra 
naktī, pēc smagu un ātri progresējošu slimību kopuma, Freimanis mira, 
atstājot aiz sevis pārsteigumā sastingušas draugu un talanta cienītāju 
sirdis. Kas notika? Kas vispār bija Mārtiņš Freimanis? Kas viņu izvei-
dota par to, kuru mēs pazinām? Vai mēs viņu vispār pazinām? Kāpēc 
mēs viņu joprojām tik ļoti mīlam? Kas bija viņa lielais noslēpums un 
sāpe? Kāds bija viņa līdz galam neizstāstītais stāsts? Atbildes meklēja-
mas šajā grāmatā.
UDK	 78.071(474.3)

Kopkataloga Id: 000904177
Zvaigzne, Jānis. Jānis Zvaigzne. Pārnākšana / 
Jānis Zvaigzne ; sastādītāji: Māra Citko, Jānis 
Ivars Padedzis ; vāka foto: Valdis Āboliņš ; vāka 
dizains: Dainis Ormanis. — [Klintaine, Pļaviņu 
novads] : Klintaines bibliotēka, 2018. — 

192 lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-19-548-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas idejas autors ir Jānis Ivars Padedzis. Grā-
mata stāsta par vienu no Stukmaņu (Klintaines) pagasta nedaudz pie-
mirstajiem un jaunākai paaudzei nezināmajiem „gaismas cilvēkiem” — 
mūziķi, hronistu, komponistu, skolotāju Jāni Zvaigzni. Jāņa Zvaigznes 
augstākie sasniegumi mūzikā saistās ar pagājušā gadsimta četrdesmi-
tajiem gadiem, kad viņa kompozīcijas regulāri tika atskaņotas radio-
fonā. Ideja par Jāņa Zvaigznes manuskriptu publicēšanu pieder Jāņa 
Zvaigznes kolēģei darbā Kokneses vidusskolā Mārai Citko. Grāmatā ir 

daudz fantastisku materiālu un fotogrāfiju par Jāni Zvaigzni un viņa at-
stāto mantojumu.
UDK	 78.071(474.3)
	 821.174-3
	 908(474.36)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 000901109
Latvijas filmas Latvijas simtgadei : katalogs / ievads: Dita 
Rietuma ; teksti un redaktūra: Kristīne Matīsa, Zanda Dū-
diņa ; foto: Gatis Rozenfelds, Jānis Deinats, Agnese Zeltiņa, 
Kristaps Kalns, Vilis Rīdzenieks, Jānis Saliņš, Jānis Šēn-
bergs, Gunārs Janaitis ; Nacionālais Kino centrs. — Rīga : 
Nacionālais Kino centrs, [2017]. — 1 tiešsaistes resurss 
(44 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 3,38 MB. — Vāka no-
formējumā izmantota Armanda Zača fotomontāža. — Ka-
taloga teksti veidoti sadarbībā ar filmu producentiem un tā 
noformējumā izmantoti filmu publicitātes materiāli. 

UDK	 791.2(474.3)(083.82)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000904455
Latvijas valsts simtgades un pašvaldību 
sporta veterānu — senioru savienības 
sporta spēles (55 : 2018 : Latvija). Latvijas 
valsts simtgades un pašvaldību sporta veterā-
nu — senioru savienības 55. sporta spēles, ar 

pasaules latviešu piedalīšanos : nolikums 2018. — [Rīga] : 
[Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība], [2018]. — 32, 
[8] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  Latvijas valsts simtgades un pašvaldību sporta vete-
rānu — senioru savienības 55. sporta spēļu nolikums nosaka kārtību, 
kam, kādos sporta veidos un kādā kārtībā Latvijas sporta veterānu — 
senioru savienības valde, sadarbojoties ar Latvijas Izglītības un zināt-
nes ministriju, Latvijas Kultūras ministriju, Latvijas Pašvaldību savie-
nību, Latvijas olimpisko komiteju, Latvijas sporta federāciju padomi, 
organizē sporta spēles. Šīs 55. atklātās sporta spēles notiek ar devīzi 
„Latvija-100. Es esmu Latvija”.
UDK	 796.063-053.9(474.3)

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000893278
International Scientific Conference „Ono-
mastic Investigations” (2018 : Rīga, Latvija). 
Onomastic Investigations : international scien-
tific conference, Riga, 10-12 May, 2018 : ab-
stracts / ed[ited] by Sanda Rapa and Anta 

Trumpa ; Latvian Language Institute of the University of 
Latvia. — Riga : LU Latviešu valodas institūts, 2018. — 143, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevu-
ma ISBN. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — ISBN 978-
9984-742-97-7 (brošēts).

UDK	 81’373.2(062)

Kopkataloga Id: 000905148
Kibaļņika, Olga. Mācību līdzeklis mācību 
priekšmetā „Otrā svešvaloda” (krievu valoda) / 
izstrādāja O. Kibaļņika, O. Aņikoviča ; Valsts po-
licijas koledža. Humanitārā katedra. — Rīga : 
Valsts policijas koledža, 2018. — 39 lpp. : ilus-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903895
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903909
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904177
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000901109
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904455
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000893278
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905148
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trācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts krievu un latviešu valodā, 
vāka noformējums latviešu valodā.

UDK	 811.161.1’243:351.74(075)

Kopkataloga Id: 000903482
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts 
mācās angļu valodu / Ingo Zīgners ; tulko-
jums: Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, [2018]. — 45 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 27 cm. — Teksts latviešu un angļu 

valodā, tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Der kleine Drache Kokosnuss — mein englisches Bildwör-
terbuch. — ISBN 978-9984-23-707-7 (iesiets).

UDK	 811.111’243(02.053.2)

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000904654
Onomastica Lettica : zinātnisko rakstu krā-
jums / atbildīgā redaktore Dr.philol. Sanda 
Rapa ; redakcijas kolēģija: Dr.philol. Laimute 
Balode, Dr.habil.philol. Ilga Jansone, Dr.philol. 
Renāte Siliņa-Piņķe, Dr.philol. Anta Trumpa ; 

recenzenti: Dr.philol. Dzintra Hirša, Dr.philol. Lembits 
Vaba ; onīmu sarakstu veidotājas Ilze Štrausa, Anta Trum-
pa ; literārie redaktori: Gunita Arnava, Sanda Rapa, Ilze 
Štrausa, Jana Taperte ; Latvijas Universitātes Latviešu valo-
das institūts. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2018.

5. laidiens. — 294, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 21 cm. — Onīmu rādītājs: 273.-[295.] lpp. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts 
pārsvarā latviešu valodā, daži raksti arī angļu un krievu 
valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9984-
742-93-9 (brošēts).

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000903620
Bergena, Laura. Runcis Puncis atkal sko-
lā! : pēc Roba Skotona bestsellera / Lauras 
Bergenas teksts ; Roba Skotona vāka di-
zains ; Čārlza Grosvenora zīmējumi ; no an-
gļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; redakto-

re Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 22 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Splat the Cat: Back to School, Splat!. — ISBN 978-
9934-0-7836-1 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000904194
Korija, Džeina. vīrs, kura nav : romāns / Džei-
na Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kār-
kliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; re-
daktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 
[2018]. — 442 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosau-

kums: the dead ex. — ISBN 978-9984-35-918-2 (iesiets).
UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000903594
Lūiss, K. S. Zirgs un viņa zēns / K.S. Lūiss ; no 
angļu valodas tulkojusi Ilga Melnbārde ; [ilus-
trācijas]: Pauline Baynes. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 206, [1] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Nārnijas hronikas / K.S. Lūiss ; 3). — 

Grāmata sagatavota pēc 2006. gada izdevuma. — Oriģināl-
nosaukums: The Horse and His Boy. — ISBN 978-9934-0-
6911-6 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000904728
Devero, Džūda. Pagātne tavās plaukstās : ro-
māns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulko-
jusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Za-
riņš ; redaktore Liene Akmens. — Rīga : Konti-
nents, [2018]. — 475 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules 

bestsellers). — Oriģinālnosaukums: As You Wish. — ISBN 
978-9984-35-917-5 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000904452
Eivjārda, Viktorija. Sarkanā karaliene : ro-
māns / Viktorija Eivjārda ; no angļu valodas tul-
kojusi Ieva Elsberga ; redaktore Dace Marko-
ta. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 477, 
[1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Red Qu-
een. — ISBN 978-9934-0-7383-0 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.9

Kopkataloga Id: 000904526
Grīns, Džons. Mūsu zvaigžņu vaina / Džons 
Grīns ; no angļu valodas tulkojis Ingus Macats ; 
redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 269, [1] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosau-
kums: The Fault in our Stars. — ISBN 978-9934-
0-7835-4 (brošēts).

UDK	 821.111(73)-93-3

Kopkataloga Id: 000904519
Grofa, Lorina. Gaisma un niknums : romāns / 
Lorina Grofa ; no angļu valodas tulkojusi Māra 
Poļakova ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2018]. — 430, [1] lpp. ; 23 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Fates and Furies. — ISBN 
978-9934-0-7186-7 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

821.113.3 Īslandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000903901
Jonsdotira, Ausloiga. Briesmonītis teica nē! / 
Ausloiga Jonsdotira, Kalle Gietlers, Rāhēle Helms-
dāla ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Di-
miņš. — Rīga : liels un mazs, [2018]. — 32 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālno-

saukums: Nei! Sagði litla skrimslið, Mál og menning. — ISBN 
978-9934-574-16-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bilžu grāmatu par briesmonīti un lielo briesmoni 
kopīgi izgudroja trīs draugi no trim zemēm: Islandes, Fēru salām un 
Zviedrijas — Ausloiga Jonsdotira, Rāhēle Helmsdāla un Kalle Gietlers. 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903482
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904654
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903620
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904194
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903594
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904728
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904452
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904526
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904519
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903901
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Viņu valodas — islandiešu, fēriešu un zviedru — bija pirmās, kurās 
briesmonītis teica: „NĒ!”.
UDK	 821.113.3-93-32

821.133.1 Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000905264
Depānta, Virdžīnija. Apokalipses mazulīte : 
romāns / Virdžīnija Depānta ; no franču valo-
das tulkojusi Agnese Kasparova ; redaktore 
Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 284, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālno-

saukums: Apocalypse bébé. — ISBN 978-9934-0-7114-0 (ie-
siets).

UDK	 821.133.1-31

821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000903884
Mihalkova, Jeļena. Indīgais maigums : ro-
māns — detektīvs / Jeļena Mihalkova ; no krie-
vu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā re-
daktore Liene Soboļeva ; Tatjanas Zubarevas 
vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : 

Jumava, [2018]. — 318, [2] lpp. ; 20 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Нежные листья, ядовитые корни. — ISBN 978-
9934-20-244-5 (brošēts).

UDK	 821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 000903752
Moreino, Sergejs. Hypnoses : 12 stāsti / 
Sergejs Moreino ; redaktore Alda Barone ; 
sastādītāja Vija Laganovska. — [Kubuli, 
Balvu novads] : Literatūras kombains, 
2018. — 162, [2] lpp. ; 14×15 cm. — (piero-

beža). — Ziņas par autoru: [164.] lpp. — ISBN 978-9934-
8264-9-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ir iznācis dzejnieka, atdzejotāja un prozaiķa Sergeja 
Moreino pirmais stāstu krājums latviski „Hypnoses”. Vizionāra valoda, 
alūzijas, reminiscences, atsvešinātība un skaudrs dzīves tiešums ir ti-
kai pāris epiteti, ar kuriem var raksturot šo augstvērtīgo un savdabīgo 
stāstu krājumu. Grāmata iznākusi sērijā „pierobeža”, kas izveidota, lai 
parādītu tās literatūras, kas netop nosacītās literārās dzīves centrā, sav-
dabību, kolorītu un kvalitāti.
UDK	 821.161.1-34(474.3)

Kopkataloga Id: 000904747
Буйлов, Анатолий. Предсказание : стихот-
ворения / Анатолий Буйлов. — Рига : [Ana-
tolijs Builovs], 2018. — 395 lpp. : ilustrācijas ; 
18 cm. — ISBN 978-9934-8410-9-5 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000905291
Бурлюк, Олег. Твоя душа / Олег Бурлюк. — 
Рига : Hoļda, [2018]. — 20 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-19-627-0 (brošēts).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000903924
Вейцман, Леонид Юдкович. Рассказы. 
Стихи / Леонид Вейцман ; оформитель Зем-
фира Маркова. — [Jūrmala] : [Leonīds Veic-
mans], [2017]. — 200 lpp. : ilustrācijas ; 
29 cm. — ISBN 978-9934-19-357-6 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1(474.3)
	 821.161.1-34(474.3)

Kopkataloga Id: 000904675
Пащенко, Олег. мне не очень / Олег Па-
щенко, текст, обложка. — [Ozolnieki] : Lite-
rature Without Borders, [2018]. — 55 lpp. ; 
21 cm. — (Поэзия без границ. Русская серия ; 
[11]). — Dzejoli vāka 4. lapā latviski atdzejojis 
Einārs Pelšs. — ISBN 978-9934-8708-6-6 (bro-
šēts).

UDK	 821.161.1-1

Kopkataloga Id: 000903431
Подберезин, Борис. Карта судьбы : лите-
ратурная география / Борис Подберезин ; 
дизайн обложки: В. Матисон. — Издание 
второе, доработанное. — [Rīga] : [Борис 
Подберезин], [2018]. — 271 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-19-632-4 (iesiets).

UDK	 821.161.1(092)
	 821.161.1.09
	 82(092)
	 82.09

Kopkataloga Id: 000904851
Рябов, Михаил. Прошу слово : стихи / Ми-
хаил Рябов ; литературный редактор Ольга 
Бутане. — Издание 2-ое, дополненное. — 
Елгава : [Михаил Рябов], 2018. — 191 lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — Autobiogrāfija: 5.-
21. lpp. — ISBN 978-9934-19-590-7 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1

Kopkataloga Id: 000904681
Свириденкова, Галина. Вектор движе-
ния : сборник стихов посвящается столе-
тию Латгальского Конгресса и столетию 
образования Латвийского государства / 
Галина Свириденкова ; редактирование: 

Рожукалнс Тамара Александровна ; оформление об-
ложки: Игорь Маджулис. — Резекне : [Gaļina Sviriden-
kova], 2018. — 163, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — ISBN 978-
9934-19-509-9 (brošēts).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000904673
Черкасов, Андрей. ветер по частям / Ан-
дрей Черкасов ; обложка: Олег Пащенко 
(дизайн). — [Ozolnieki] : Literature Without 
Borders, [2018]. — 75 lpp. ; 21 cm. — (Поэзия 
без границ. Русская серия ; 10). — Dzejoli 

vāka 4. lapā latviski atdzejojis Dmitrijs Kuzmins. — ISBN 
978-9934-8708-2-8 (brošēts).

UDK	 821.161.1-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905264
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903884
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903752
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904747
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905291
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903924
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904675
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903431
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904851
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904681
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904673
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821.162.3 Čehu literatūra

Kopkataloga Id: 000904755
Bellova, Bianka. Ezers / Bianka Bellova ; no 
čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redakto-
re Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasli-
ņa. — Rīga : Pētergailis, [2018]. — 187, [4] lpp. : 
ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — Ziņas par autori: 

[191.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Jezero. — ISBN 978-
9984-33-475-2 (iesiets).

UDK	 821.162.3-32

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000903716
Apškrūma, Kornēlija. Latvija gaismas 
draudzē / Kornēlija Apškrūma ; Māras Al-
ševskas dizains ; redaktore Zaiga Lasen-
berga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 

79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 15×18 cm. — ISBN 978-9934-0-
7695-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Plaši pazīstamās dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas 
darbi bieži vien izmantoti sirsnīgiem apsveikuma vārdiem. Šoreiz tie 
veltīti Latvijai, tās lielajai jubilejai. Dzejniece iecēlusi savu dzimteni 
Gaismas draudzē, kurā saules dāvātais spēks ir saknēs un debesīs, ku-
ras skaistajā dabā dzīvo izcili cilvēki, kam autore dāvājusi izjustas dze-
jas rindas. Tā ir mīlestības dzeja, kuru papildina krāsu fotogrāfijas ar 
Latvijas dabas ainām un noskaņām.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000904594
Atāls, Valdis. Elles debesis / Valdis Atāls ; re-
daktore Dace Sparāne ; Jāņa Esīša dizaina ap-
strāde ; foto: Uldis Briedis ; dzejas citējumi: 
Vizma Belševica, Arvīds Ulme. — Rīga : Dienas 
Grāmata, [2018]. — 253, [1] lpp. : ilustrācija ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-546-64-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Valdis Atāls, mūziķis, dzejnieks, gleznotājs — pie 
savas vispusīgās daiļrades cienītājiem nāk ar dzīvesstāstu „Elles debe-
sis” — personisku, tiešu un nesaudzīgu vēstījumu, kas kārtu pa kārtai 
atsedz četrdesmit gadu senus notikumus, meklējot ceļu uz atbrīvoša-
nu. Šī ir ļoti personiska cilvēcības grāmata. Grāmatas varonis ir īsts un 
neizdomāts, viņa dzīves krellītes veras vienotā pavedienā kā tādā neti-
camā romānā, kaut gan šis ir stāsts par reāli piedzīvoto. Tajā starp rin-
dkopām aizzib ļoti konkrēti cilvēki, fakti un notikumi. Dažus no viņiem 
pazīst lielākā daļa Latvijas, vēl citi pārcēlušies Aīda valstībā un ieslīguši 
aizmirstībā. Dokumentalitātes ziņā Atāla grāmatu var lobīt diezgan da-
žādi — nu kaut vai čekas maisu un vēlēšanu aspektā.
UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 000903879
Balode, Gita. Saule brida ziedu pļavu : tautas-
dziesmas / Gita Balode, teksts, foto ; Ingas Ap-
sītes vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Signe Krūzkopa. — Rīga : Jumava, 
[2018]. — 94, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. — 

Vāka mākslinieciskajam noformējumam izmantota Ludvi-
ga Bērziņa glezna „Dzīvot prieks”. — ISBN 978-9934-20-
218-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir pašsacerētu tautas dziesmu un aforismu 
krājums. Senāk tautasdziesmas skandēja, darot darbu ar rokām: ma-
ļot, vērpjot, aužot, sējot, pļaujot. Mūsdienās strādājot, tautasdziesmas 
vairs nedzied. Tās saglabā un izdzied svētkos folkloras ansambļi. Sace-
rot mūsdienīgas tautasdziesmas, mēs piešķiram savai dzīvei ritmu, ko 
raksturo vienmērīgums.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000904107
Berzinska, Lilija. Skelets skapī / Lilija Berzin-
ska, teksts un ilustrācijas ; redaktore Gundega 
Blumberga ; Katrīnas Vasiļevskas dizains. — 
Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. — 109, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-546-
68-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lilijas Berzinskas grāmatai „Lamzaks meklē Lamza-
ku”, kas bija nominēta Latvijas Literatūras gada balvai, iznācis turpinā-
jums. „Skelets skapī” atkal ļauj satikties gan ar žiperīgo Sipriki, lādzī-
go Lamzaku un ēdelīgo Krakānu, gan ar racionālo domātāju Acaini un 
vientulības cienītāju jūras ezi Boiku. Bez tam jūrmalas ciema iedzīvotā-
ju saime tagad ir kļuvusi krietni kuplāka. Lasītājam tiek prieks iepazīt 
jūras braucēju Vilku un sen zudušajam draugam uzticīgo kurmi Migriki, 
Puskuitalu, kura meklē savu otru pusi, negausīgo Plikadīdu un Ūdens-
mērītāju, kurš nemitīgi tiecas pēc kāda mērķa, un vēl citas būtnes — 
maigas, apcerīgas, draiskas, smējīgas un aizdomīgas. Un, kā jau dzīvē 
gadās, katrai ir savs skelets skapī. No šīm Lilijas Berzinskas pasakām 
aumaļām pludo sirsnība un mīļums.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000904751
Cinīte, Aldona. Viņa augstība grāfs Dižķir-
bis / Aldona Cinīte. — [Rīga] : Autorizde-
vums, 2017. — 23 lpp. : ilustrācijas ; 
15×21 cm. — ISBN 978-9934-552-60-1 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  „Viņa augstība grāfs Dižķirbis” ir pasaka bērniem, 
kas stāsta ne vien par kāda ķirbja piedzīvojumiem, bet arī par aktu-
ālu problēmu visā Latvijā — par vecākiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir 
spiesti strādāt ārzemēs, bet bērni tikmēr paliek vecvecāku ziņā.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000903970
Hansone, Helma Judīte. Pārdotais Saules 
kalns / Helma Judīte Hansone ; Nataļjas Kuga-
jevskas vāka dizains ; Melānijas Vilkas ilustrāci-
jas ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas 
Mediji, [2018]. — 175, [1] lpp. : ilustrācijas, port-

rets ; 20 cm. — (Lata romāns ; 9/2018 (231)). — Ziņas par 
autori uz 1. vāka atloka. — Bibliogrāfija: 169. lpp. — ISBN 
978-9934-15-520-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Bijusī vēsturniece un arheoloģe Zanda Lūsiņa nejau-
ši nonāk kādā Latvijas lauku ciematā. Tur atrodas nostāstiem apvītais 
senču pilskalns — Saules kalns, kuru mūsdienu uzņēmēji nolēmuši 
pārvērst par atpūtas kompleksu. Zanda saprot, ka Saules kalns nav 
vienīgā senvēstures vieta, kas jāglābj un jāceļ gaismā. Viņa kļūst gan 
par gidi zinātkāriem tūristiem, gan dedzīgu dabas un pagātnes vērtību 
aizstāvi. Autorei izdevies parādīt visai raksturīgu Latvijas ainavu, kurā 
saimnieko mazi, bet apsviedīgi biznesmeņi, mēles trin lauku sievas. 
Turklāt romāns atgādinās mūsdienu cilvēkam, ka neviens cits kā mēs 
paši nesargās mūsu tautas vērtības un gara mantas.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000904402
Kaže, Daiga. Deviņi vakari jaukās sarunās / 
Daiga Kaže ; ilustrācijas: Guna Miķelsone. — 
Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2018. — 29, 
[2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir deviņi stāsti jeb deviņas mā-
miņas sarunas ar delverīgo Elīzu un nopietno Daniēlu. Tajās viņi uzzina 
par svēto Francisku, kas pieveica ļauno vilku, par pāvestu, kas ir izvē-
lējies šī svētā vārdu, par to, kā notiek pāvestu izvēlēšana un to, ka pā-
vests Francisks pavisam drīz būs Latvijā, to, no kurienes viņš nāk, kāds 
viņš bija kā zēns, kā atklāja savu aicinājumu būt par priesteri, iemācījās 
strādāt un panest ciešanas kopā ar Kristu. Grāmatiņā ir arī vairākas 
krāsojamas bildes un uzdevumi.
UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904755
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903716
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904594
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903879
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904107
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904751
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903970
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904402
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Kopkataloga Id: 000904185
Mileiko, Vilis. Manas dzīves stāsti / Dr.med. 
Vilis Mileiko ; redaktore Valentīna Unda ; pēc-
vārds: Dr.theol. Pauls Kļaviņš. — Rēzekne : 
Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. — 
157 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9984-
29-308-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vilis Mileiko rakstījis šo grāmatu, lai dalītos ar sa-
viem piedzīvojumiem un stāstītu par pieredzēto, staigājot pa pasaules 
lielceļiem. Krājuma pirmās lappuses veltītas autora bērnības atmiņām 
par Andrupeni. Trauksmainas lappuses vēsta par pārdzīvojumiem pēc 
šķiršanās no Latgales, šķērsojot kara liesmās degošo Vāczemi un ne-
gaidīti viesmīlīgo Dāniju, līdz var apmesties Kanādā un izvēlēties ārsta 
ceļu. Trešajā daļā autors atgriežas pie sava mūža mīlestības — latviskā 
un kristīgā mantojuma kopšanas. Grūti iedomāties Kanādas latviešu 
katoļu sabiedrību bez allaž rimti smaidošā Viļa Mileiko vaiga tās centrā.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000904138
Piemares vējos : Lejaskurzemes prozas un 
dzejas krājums / sastādītāji: Anda Kuduma, 
Linda Zulmane, Edgars Lāms ; atbildīgā redak-
tore Liene Soboļeva ; priekšvārds: Edgars 
Lāms. — Rīga : Jumava, [2018]. — 223, [1] lpp. ; 

20 cm. — Autori: Sergejs Abramovs, Inese Ansule, Gunita 
Boka, Brinda Ceriņa, Normunds Dzintars, Jana Egle, Lāsma 
Gaitniece, Liene Gūtmane, Inta Kampara, Linda Kilevica, 
Raimonds Knesis, Karīna Krieviņa, Ēriks Kūlis, Gunita 
Lagzdiņa, Andra Manfelde, Dace Metēja, Andrejs Migla, 
Gundega Rezevska, Iveta Salgrāve, Antra Siliņa, Varis Siliņš, 
Linda Skranda, Sanita Stepena, Dzidra Šmite, Gunta Šnipke, 
Edvīns Tauriņš, Valentīns, Ēriks Vilsons, Evija Zāģere, Mod-
ris Zihmanis, Dzintra Zorgevica. — Ziņas par autoriem: 
212.-[221.] lpp. — ISBN 978-9934-20-275-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas tekstos pulsē neizskaistināta dzīve dažā-
dās noskaņu krāsās un daudzveidīgās stila niansēs. No naturālreālisma 
līdz groteskai, no romantiska lirisma līdz totālam tauriņsirreālismam. 
Teksti ar sirsnību un sentimentu, ar ironiju un humoru, ar drūmiem 
toņiem un pat apokaliptisku dramatismu (Dace Metēja: „dievs pasauli 
šķīsta/ ar letālām lietus lāsēm”). Arī — lauskās saplīsusi dzīve. Bet, par 
laimi, arī ar cerībām un iespējām no lauskām darināt skaistu mozaīku. 
Arī viss piemariešu krājums ir kā daudzkrāsu mozaīka, kā raibs kur-
zemnieku lupatdeķis. Gan dzeja un proza, gan dzejiska proza un prozis-
ka dzeja. Krājuma veidotāji novēl skaistus satikšanās brīžus literatūrā 
un, cerams, arī emocionālu bagātināšanos.
UDK	 821.174-3(474.32)(082)
	 821.174-1(474.32)(082)

Kopkataloga Id: 000904733
Samauska, Ieva. Visvisādas vēlēšanās : dzejo-
ļi / Ieva Samauska ; māksliniece Katrīna Avoti-
ņa ; redaktore Māra Cielēna. — Rīga : Pētergai-
lis, [2018]. — 39 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — ISBN 978-9984-33-472-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autore uzrunā bērnus un pusaudžus viņu 
vidē, viņu „valodā”. Katrs dzejolis ir nosaukts kāda bērna vārdā un tajā 
izteikta šī bērna vēlēšanās. Alise ilgojas, lai suņiem būtu savs suņu 
Dievs, savukārt Nils grib milzu baseinu, pilnu ar kolu. Autore lasītājam 
piedāvā gan reālistiskas, visai ierastas vēlmes, piemēram, kļūt slave-
nam, piedzīvot, lai skolotāji neuzdod mājas darbus vai kontroldarba 
dienā neierodas klasē, gulēt tik, cik gribas, gan neparastākas fantāzijas, 
piemēram, pāriet no šī laika citā vai pagaršot putna pienu. Un ir arī tā-
das vēlēšanās, kuras šķietami nav nereālas, bet par kuru piepildīšanos 
sirds dziļumos bērns nejūtas drošs: lai mamma vienmēr jūtas laimīga, 
lai tētis vairs nedzer, lai vecāki neizšķiras… Māka izteikt bērnišķīgu, pat 
naivu vēlmi (kā mušai staigāt pa griestiem vai dzīvot arbūzā) — tieši 
tas bērnu šķir no pareizā, apzinīgā pieaugušā.
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000903770
Sanlapiņa & Rore. Domu skaņdarbs / Sanla-
piņa & Rore ; redaktore: Inga Zīle, Elīna Indri-
ka ; vāka dizains: Elīna Indrika ; gleznu un zī-
mējumu autors Raitis Jokums. — [Liepupe, 
Salacgrīvas novads] : Biedrība „Visuma vārti”, 

[2018]. — 1 sējums (175 nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 
22 cm. — Prettitullapā, uz grāmatas muguriņas un iespie-
dziņās autori: Inga Zīle & Raitis Jokums. — Ziņas par auto-
riem grāmatas beigās. — ISBN 978-9934-19-562-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā ir atspoguļota savdabīga un interesan-
ta tēlojuma sarakste, kura tapa, iepazīstoties diviem cilvēkiem ar sa-
vienojumu reālajā dzīvē. Grāmatā ir apvienoti izjūtu virknējumi dzejā, 
gleznā, atziņās. Gleznu piemērotība dzejoļiem, sarakste ar atbildēm, 
kuras tapa caur interneta vietni un telefona sarunām. Tā ir sava veida 
izpratne un izziņas informācija. Kas esi tu cilvēk uz zemes? Dzejā, zīmē-
jumos un gleznās katrs atradīs savu izpratnes formu nepieciešamajam 
momentam un izpausmei, sarunai ar sevi.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000904709
Septiņi dzejas vakari / priekšvārds: Zane 
Bēķe ; vāka noformējums: Ingūna Bērziņa ; Ik-
šķiles vidusskola. — Rīga : Sava grāmata, 
2018. — 111 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-552-91-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirmais dzejas vakars ar skolēnu sarakstītajiem 
jaunrades darbiem un dažiem pieaicinātajiem autoriem izskan Ikšķi-
les 800-gades parkā 2011. gadā. Viss aiziet uz urrā, nu ir maisam gals 
vaļā! Latvijas jubilejas gadā var runāt par dzejas vakariem Ikšķilē kā 
par nopietnu un vērā ņemamu tradīciju. Grāmatā apkopoti nu jau septi-
ņos dzejas vakaros lasītie darbi. Te jāpiebilst, ka pirmo gadu autordarbi 
netika dokumentēti, un daļa nav saglabājusies pieraksta formā.
UDK	 821.174-9(082)

Kopkataloga Id: 000904702
Šneidere, Evelīna. Skaidra neziņa / Evelīna 
Šneidere, teksts un vāka zīmējums. — Rīga : 
Sava grāmata, 2018. — 1 sējums (94 nenumu-
rētas lp.) ; 22 cm. — ISBN 978-9934-582-01-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autore par sevi saka: „Es neesmu dzejniece. Esmu 
brīvdomātāja. Reāliste (ar cerības vertikāli un pozitīvisma horizontu). 
Esmu darbaholiķe, kura mīl atpūsties”.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000902841
Vilks, Dzintra. Gobelēni = Tapestries / Dzin-
tra Vilks. Esejas = Essays / Gundega Repše ; 
redaktore Ligita Kovtuna ; tulkojums angļu va-
lodā: Laura Plūmiņa ; mākslinieciskais nofor-
mējums: Daiga Brinkmane ; foto: Pēteris Teni-

sons, Gvido Kajons, Didzis Grodzs, Gunārs Janaitis. — Rīga : 
Vesta-LK, [2018]. — 96 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. — 
(Laika grāmata). — Eseja „Viņa” (39.-50. lpp.) — biogrāfis-
ka apcere par Dzintru Vilks. — Dzintras Vilks un viņas mei-
tas mākslas maģistres Lauras Plūmiņas saruna „Katrs 
mans darbs ir bez sākuma un gala…”, 52.-57. lpp. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valo-
das. — ISBN 978-9934-511-48-6 (brošēts).

UDK	 821.174-4=030.174=111
	 745.52

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904185
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904138
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904733
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903770
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904709
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904702
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902841
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821.511.111 Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000903890
Lasila, Maiju. Pēc sērkociņiem : stāsts / Maiju 
Lasila ; no somu valodas tulkojis Jānis Plot-
nieks. — Rīga : Jumava, [2018]. — 245, [1] lpp. ; 
19 cm. — Oriģinālnosaukums: Tulitikkuja laina-
amassa. — ISBN 978-9934-20-241-4 (brošēts).

UDK	 821.511.111-31

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 000904813
Linde, Māris. Mūsu senatne / Māris Linde. — 
[Rīga] : [Sava grāmata], 2017.

II [2. grāmata], Baltu garīgā dzīve. III [3. 
grāmata], Baltu garīgā pasaule un tiesības. — 
433 lpp. ; 21 cm. — (Bibliotheca Lindana ; XXXI 

[31]). — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-552-51-9 
(brošēts) ; ISBN 9789934849800 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  „Pasaule pazīst ticības, kuras priesteri ilgus gadus ir 
saglabājuši mutvārdu tradīcijā. Taču pasaule nezina otru gadījumu, kad 
pēc septiņsimts gadu garīgās apspiešanas un citas ticības dēstīšanas, 
tautas gudrāko dēlu iznīcināšanas un raganu dedzināšanas, pēc Vidze-
mes izkaušanas un Kurzemes izmiršanas mērī, tauta tikai nedaudzu 
dzīvajos palikušo galvās saglabātu kopš akmens laikmeta zinības tādā 
apjomā, kādu to ir paveikuši mūsu senči. Neesot rakstībai, mūsu zināša-
nas ir saglabātas cilvēku prātos, kas pierāda to nepārtrauktību un tātad 
arī iedarbību uz tautas garīgo pasauli. Zināšanas, kuras senlaikos tika 
ieliktas cilvēces garīgās pasaules pamatos, mums ir pamatā saglabāju-
šās nemainīgas un savā tūkstošgadīgajā klātbūtnē veidojušas to menta-
litāti, kas baltus atšķir no pārējās pasaules”, Māris Linde.
UDK	 930.85(=17)(=17)
	 340.15

94 Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000904818
Linde, Māris. Mūsu senatne / Māris Linde. — 
[Rīga] : [Sava grāmata], 2018.

IV [4. grāmata], Senās brāļu tautas un šodie-
na. — 399 lpp. ; 21 cm. — (Bibliotheca Linda-
na ; XXXIX [39]). — ISBN 978-9934-552-88-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata ir mūsu kārtējais solis patiesās vēstures 
izzināšanā. Mēs dosimies sirmā senatnē, vairākus tūkstošus gadus at-
pakaļ un pārsteigumā ieraudzīsim, ka cilvēces rakstītajās pirmajās lap-
pusēs daudz kas mums vēl šodien ir izlasāms un saprotams. Tas dau-
dziem būs pārsteigums, jo ļoti ilgi gan rietumos, gan austrumos pār-
spēks ir centies iznīcināt mūsu atmiņas par senatni. Bez žēlastības tika 
aplauzti zari cilvēces vēstures patiesības kokam, kuru vietā potēti sve-
šu „patiesību” zari. Taču šī grāmata ir lieciniece tam, ka tas nav izdevies.
UDK	 94(474)
	 94(4)(=17)

Kopkataloga Id: 000904763
Linde, Māris. Zeme zem ziemeļu zvaigznēm : 
Somijas jaunāko laiku vēsture ; Gustavs Man-
nerheims / Māris Linde. — [Rīga] : Sava grā-
mata, 2018. — 192 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
kartes, portreti ; 21 cm. — (Bibliotheca Linda-

na ; XXXVIII [38]). — Bibliogrāfija: 190.-192. lpp. — ISBN 
978-9934-582-00-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vilnis, piedzimis Kurzemē, savu skrējienu beidz So-
mijas krastā… Cik gan daudz latvju dēli ir braukuši ziemeļmeitas lūko-

ties — to tagad ir grūti pateikt, taču jaunāko laiku vēsture zina daudzus 
slavenus latviešus, kuri Somijā atraduši gan dzīves piepildījumu, gan 
ģimenes laimi. Un arī Somijas slavenais dēls Gustavs Mannerheims ir 
saistīts ar Latviju, tepat netālu no Aizputes Apriķos atrodas viņa kād-
reizējā muiža. Mēs neesam aizmirsuši ne seno, ne jauno laiku sakarus 
ar Somiju — atceramies somu cīņu par savas valsts neatkarību un esam 
lepni, ka mūsu tēvi arī šajā cīņā ir pielikuši savas rokas. Šī grāmata kal-
po kā atgādinājums, lai par notikušo zinātu arī jaunā paaudze un tas 
netiktu aizmirsts.
UDK	 94(480)”19”

94(474.3) Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000904721
Ansviesulis, Vilhelms. Divas sarunas / V. Ans-
viesulis, G. Egle, L. Ansviesule-Egle ; redaktore, 
mākslinieciskais noformējums un vāka di-
zains: Līga Ansviesule-Egle. — Rīga : C-tree di-
gital solutions, 2018. — 359 lpp. : faksimili, 

ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 349.-
353. lpp. — ISBN 978-9934-19-395-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata piedāvā divas atšķirīgas, apmēram sešus 
gadus garas ekskursijas 20. gadsimta abu Pasaules karu laikos. Aizbrau-
cot vienos ratos ar Pirmā pasaules kara bēgļiem uz Krieviju, uzzinā-
siet vien kādu nieku no tā, kā noritēja šo cilvēku dzīve svešumā. Otrais 
„brauciens” būs pa Rīgu, tās tuvējo apkārtni un Kurzemi Otrā pasaules 
kara gados. Īsi pēc kara paspēsiet pabūt kādā padomju būvobjektā Gru-
zijā, lai pēc tam ar jauniem iespaidiem atgrieztos atpakaļ Latvijā.
UDK	 94(474.3)”19”(093.3)

Kopkataloga Id: 000903622
Klišāns, Valdis. Latvijas valsts stāsts : 20.-21. 
gadsimts / Valdis Klišāns ; redaktori: Juris 
Goldmanis, Vija Kilbloka ; fotogrāfiju autori: U. 
Briedis, A. Durands, N. Ebdens [un vēl 18 fo-
togrāfi] ; vāka un dizaina autors Aigars Tru-

hins. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 128 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, kartes, portreti ; 30 cm + 4 pielikumi. — Fo-
togrāfi arī: G. Gailītis, G. Janaitis, V. Klišāns, A. Lapiņš, Ž. Le-
gzdiņš, A. Lūsas, P. Lūse, G. Lūsis, O. Martinsons, A. Olan-
ders, E. Pālēns, E. Repšs, V. Rīdzenieks, J. Rutkis, V. Semjo-
novs, A. Štamguts, J. Tālbergs, I. Vārpa. — Pielikumos 
(pastkastītēs) ievietotas laikmeta liecības — preses frag-
menti, atklātnes, apsveikumu kartītes. — ISBN 978-9934-
0-6804-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Latvijas valsts stāsts” iepazīstina lasītājus 
ar Latvijas vēsturi 100 gadu garumā. Tas ir stāsts par to, kā sabruka 
vecā pasaules kārtība Pirmajā pasaules karā, kā uz sabrukušo impēri-
ju drupām notika jaunās Latvijas valsts proklamēšana, kā Neatkarības 
karā tika izcīnīta valstiskā neatkarība, kā Latvijas Republika uzplauka 
un ar kādiem izaicinājumiem sastapās t.s. „miera laikos”, kā mūsu valsts 
tika ciniski iznīcināta Otrā pasaules kara laikā un ko Latvijas sabied-
rībai nozīmēja padomju okupācijas gadi, kā šķietami visbezcerīgākajā 
laikā aizsākās latviešu tautas Trešā atmoda. Tas arī ir stāsts par šķie-
tami neseno pagātni — neviennozīmīgi vērtējamo valsts atjaunotnes 
procesu 20. un 21. gadsimta mijā. Katrā šajā Latvijas vēstures epizodē 
izcēlušies savi varoņi un antivaroņi, kuru biogrāfiskie dati papildina 
mūsu valsts un tautas stāstu. Grāmatas saturu bagātina vairāk kā 300 
fotogrāfijas, kā arī daudzi zīmējumi, plakāti un kartes.
UDK	 94(474.3)”19/20”

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903890
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904813
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904818
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904763
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904721
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903622
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