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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

005 Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000903677
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā 
redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, 
Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, Larisa Turuševa, 
Liene Brāle, Inga Brasla, Marina Kamenecka-Usova, Vita 
Stiģe-Škuškovnika, Armands Kalniņš, Kaspars Šteinbergs, 
Marta Kontiņa, Ivars Čivčišs, Olga Čivžele, Jurijs Radionovs, 
Nataļja Verina ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alber-
ta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 
2018.

2018, Sējums 2, Personāla vadība. — 1 tiešsaistes re-
surss (114 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
2,83 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK	 005.95/.96(082)

02 Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000904730
IFLA. IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas / redaktores: Barba-
ra Schultz-Jones, Dianne Oberg sadarbībā ar Starptautiskās 
skolu bibliotēku asociācijas (IASL) valdi ; no angļu valodas 
tulkojusi Inese Kazāka ; [tulkojuma] redaktores: Māra Jē-
kabsone, Anda Saldovere, Evija Vjatere ; Latvijas Nacionālā 
bibliotēka. — 2. pārstrādātais izdevums. — Rīga : Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (71 lp., 
PDF) : tabulas ; 329 KB. — Bibliogrāfija: 57.-59. lp. un no-
daļu beigās. — Oriģinālnosaukums: IFLA School Library 
Guidelines.

A n o t ā c i j a :  Vadlīnijas sniedz redzējumu, kādai jābūt skolas bib-
liotēkai 21. gadsimtā, un ir izmantojamas skolas bibliotēku darbības at-
tīstībā un interešu aizstāvībā. Izdevums sastāv no 6 nodaļām: 1. nodaļa 
definē skolas bibliotēkas misiju un mērķus, 2. nodaļā dots skatījums 
uz skolas bibliotēkas normatīvo un finanšu sistēmu, 3. nodaļā aplūkots 
skolas bibliotēkas personāls, 4. nodaļā stāstīts, kā jāstrādā ar skolas 
bibliotēkas fiziskajiem un digitālajiem resursiem, 5. nodaļā sniegti 
ieteikumi par skolas bibliotēkas programmām un aktivitātēm, bet 6. 
nodaļā — par skolas bibliotēkas novērtēšanu un sabiedriskajām attie-
cībām. Izdevumu noslēdz glosārijs un bibliogrāfija.
UDK	 027.8

06 Vispārīga rakstura organizācijas

Kopkataloga Id: 000906534
Garoza, Ilze. ALA 50 līdz LV 100 : Amerikas lat-
viešu apvienība 2001.-2018. / Ilze Garoza, Anita 
Tērauda ; redaktore Dace Eglīte ; māksliniece 
Zane Neimane ; pēcvārda autors Pēteris Blum-
bergs. — Rīga : Vesta-LK, 2018. — 382 lpp. : dia-

grammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — (Laika 
grāmata). — Bibliogrāfija: 363.-382. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs, personvārdu rādītājs: 356.-362. lpp. — Teksts latvie-
šu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-
511-56-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā Latvijas simtgades kontekstā aplūkota 
Amerikas latviešu apvienības darbība pēc tās 50 gadu jubilejas 2001. 
gadā. Tā ietver gan darbu latviešu kultūras un izglītības saglabāšanā, 
gan Latvijas interešu aizstāvībā Amerikas Savienotajās Valstīs. Grāma-
tas mērķis ir plašākai sabiedrībai darīt zināmu apvienības paveikto 
darbu latviešu sabiedrības labā arī pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. 
Liels ir ALA ieguldījums Latvijas drošības stiprināšanā. Tas ir izpaudies 
gan kā aktīvas informatīvas akcijas, kas rīkotas ASV Kongresā, gan at-
balsta grupu veidošana, gan 25 000 petīciju iesūtīšana Kongresam.
UDK	 061.21(=174)(73)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000906475
Dzīvnieki : izkrāso attēlus un iemācies dzīv-
nieku nosaukumus! / [redaktore Iveta Ika-
le]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 14 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — (Es jau 
mācos!). — „3 gadi”—Uz vāka. — Tulkots no 
spāņu valodas. — ISBN 978-9934-0-7750-0 
(brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000906521
Krāsas : izkrāso attēlus un iemācies krāsu no-
saukumus! / [redaktore Iveta Ikale]. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 14 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — (Es jau mācos!). — „2 
gadi”—Uz vāka. — Tulkots no spāņu valo-
das. — ISBN 978-9934-0-7753-1 (brošēts).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903677
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904730
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906534
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906521
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Kopkataloga Id: 000907058
Lācēns : grāmatiņa rotaļām ūdenī / [redakto-
re Iveta Ikale] ; [ilustrācijas]: Jordi Busqu-
ets. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 6 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 15×14 cm. — (Plun-
čāsimies!). — Tulkots no spāņu valodas. — 
ISBN 978-9934-0-7569-8.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000907046
Murrr! : grāmatiņa rotaļām ūdenī / [redakto-
re Iveta Ikale] ; [ilustrācijas]: Jordi Busqu-
ets. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 6 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 14×14 cm. — (Piču, 
paču!). — „Plunčājies, mazulīt, un atdarini vi-

sādas skaņas!”—Uz 4. vāka. — Tulkots no spāņu valo-
das. — ISBN 978-9934-0-7571-1.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000907053
Pīp, pīp! : grāmatiņa rotaļām ūdenī / [redakto-
re Iveta Ikale] ; [ilustrācijas]: Jordi Busqu-
ets. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 6 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 14×14 cm. — (Piču, 
paču!). — „Plunčājies, mazulīt, un atdarini vi-

sādas skaņas!”—Uz 4. vāka. — Tulkots no spāņu valo-
das. — ISBN 978-9934-0-7572-8.

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000906923
Princeses / tulkojusi Linda Kalna ; Disney. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2018].

Man patīk krāsot!. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — (Disney princeses). — Tulkots no an-
gļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Princess 
Coloring Book. — ISBN 978-9934-16-582-5 
(brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000906278
Sapņu mežs / [redaktore Marija Leščins-
ka]. — [Rīga] : Liegra, [2018]. — 18 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — (Izkrāso 
pats!). — ISBN 978-9934-572-17-3 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000906470
Skaitļi : izkrāso attēlus un iepazīsti skaitļus 
no 1 līdz 7! / [redaktore Iveta Ikale]. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 14 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 25 cm. — (Es jau mācos!). — „3 
gadi”—Uz vāka. — Tulkots no spāņu valo-
das. — ISBN 978-9934-0-7749-4 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000906513
Vārdi : izkrāso attēlus un iepazīsti apkārtējo 
pasauli! / [redaktore Iveta Ikale]. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 14 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — (Es jau mācos!). — „2 
gadi”—Uz vāka. — Tulkots no spāņu valo-
das. — ISBN 978-9934-0-7748-7 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000906917
Vinnijs Pūks / [redaktore Linda Kalna] ; 
Disney. — Rīga : Egmont Publishing, [2018].

Krāsošanas māksla. — 24 nenumurētas 
lp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Disney Vinnijs 
Pūks). — „Based on the „Winnie the Pooh” 

works by A.A. Milne and E.H. Shepard”—Uz 4. vāka. — 
Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: Winnie the Pooh. — ISBN 978-9934-16-
547-4 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000907061
Zaķēns : grāmatiņa rotaļām ūdenī / [redakto-
re Iveta Ikale] ; [ilustrācijas]: Jordi Busqu-
ets. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 6 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 15×15 cm. — (Plun-
čāsimies!). — Tulkots no spāņu valodas. — 
ISBN 978-9934-0-7570-4.

UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000907018
Vītols, Edgars. Vidusskolas kora darbība vie-
notībā ar kustībām un drāmas elementiem 
skolēnu emocionālās inteliģences pilnveidei : 
promocijas darba kopsavilkums doktora zināt-
niskā grāda iegūšanai pedagoģijas nozarē, 

apakšnozare: mūzikas pedagoģija / Edgars Vītols ; darba 
zinātniskā vadītāja Dr.paed. Māra Marnauza ; darba recen-
zenti: Dr.paed. Irēna Žogla, Dr.paed. Marina Marčenoka, 
Dr.psyh. Lūcija Rutka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. = 
The Activity of School Choir Involving Movement and Dra-
ma Elements for the Improvement of Students Emotional 
Intelligence : summary of doctoral thesis submitted for the 
doctoral degree in pedagogy, subfield of music pedagogy / 
Edgars Vītols ; supervisor Dr.paed. Māra Marnauza ; rewie-
vers: Dr.paed. Irēna Žogla, Dr.paed. Marina Marčenoka, 
Dr.psyh. Lūcija Rutka ; University of Latvia. Faculty of Edu-
cation, Psychology and Art. Department of Pedagogy. — 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 64 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 63.-64. lpp. — 
Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-
337-9 (brošēts).

UDK	 159.98:78(043)
	 78.087.68(043)

Kopkataloga Id: 000907014
Vītols, Edgars. Vidusskolas kora darbība vienotībā ar kus-
tībām un drāmas elementiem skolēnu emocionālās inte-
liģences pilnveidei : promocijas darbs doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai nozarē pedagoģija, apakšnozarē mūzikas 
pedagoģija / Edgars Vītols ; darba zinātniskā vadītāja 
Dr.paed. Māra Marnauza ; Latvijas Universitāte. Pedago-
ģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas no-
daļa. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 236 lp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907058
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907046
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907053
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906923
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906278
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906470
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906513
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906917
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907061
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907018
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907014
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170.-181. lp. un pielikumu satura rādītājs: 182. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 159.98:78(043)
	 78.087.68(043)

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000906525
Grīns, Anselms. Laimes vēlējumi / Anselms 
Grīns ; no vācu valodas tulkojusi Ieva Lapiņa-Ar-
larte ; literārā redaktore Antra Mieze. — Rīga : 
Antava, [2018]. — 44, [3] lpp. : ilustrācijas ; 
18 cm. — Oriģinālnosaukums: Gib Mir die Rich-
tigen Worte. — ISBN 978-9934-8612-3-9 (bro-
šēts).

UDK	 17.02(089.3)
	 27-4(089.3)

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000906112
Bergmanis, Arnis. Māci man ticēt, Kungs, 
māci man lūgt! : mācītāja Arņa Bergmaņa pie-
miņai / Rīgas Sv. Pāvila evaņģēliski luteriskā 
draudze, Zaļā evaņģēliski luteriskā draudze. — 
Rīga : Libri Style, 2017. — 192 lpp. : ilustrācijas, 

portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
ISBN 978-9934-8653-3-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir īss vēsturisks atskats par mācītāja Arņa 
Bergmaņa dzīvi, stāstījumu papildina fotoattēli. Izdevumā ietvertie 
sprediķi ir tikai neliela daļa no viņa atstātā garīgā mantojuma. Tie raks-
tīti dažādos kalpošanas gados un saturiski sakārtoti atbilstoši Baznīcas 
gada galvenajiem notikumiem. Kā garīgais dzīves vadītājs viņš kalpoja 
daudzās draudzēs, bet īpaši jāizceļ Rīgas Sv. Pāvila evaņģēliski luteriskā 
draudze, kur nokalpoti 25 gadi un Zaļā evaņģēliski luteriskā draudze 
Jelgavas novada Zaļeniekos, kur nokalpoti 33 gadi. Grāmata ir šo drau-
džu pateicība mācītājam par Dzīvo Vārdu.
UDK	 274.5-287

Kopkataloga Id: 000906776
Biezais, Haralds. Ne ikkatrs, kas uz mani 
saka… : mācītāja Roberta Slokenberga piemi-
ņas rakstu krājums / sakārtojis un priekšvārdu 
sarakstījis Haralds Biezais ; atbildīgā redaktore 
Eva Jansone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 343, 

[1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — Grāmatas veidošanā piedalījušies: Jānis 
Abučs, Haralds Biezais, Jēkabs Gailis, Kārlis Ieviņš, Viktors 
Irbe, Juris Jurģis, Elza Kalace, Valija Krēsliņa, Valdis Krū-
miņš, Artūrs Liepiņš, Jānis Mālītis, Arvīds Pitāns, Oskars 
Sakārnis, Jānis Sapietis, Vilis Skultāns, Jānis Strautnieks, 
Pēteris Švalbe, Alvīna Tetere, Jānis Zanders. — „Grāmatas 
pirmpublicējums izdevniecībā „Ziemeļblāzma”, 1975”—Ie-
spiedziņās. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-20-270-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Neskatoties uz to, ka 1942. gada vasarā mācītājs Ro-
berts Slokenbergs bija spiests pamest Rūjienu un 1957. gada rudenī, bū-
dams tālu prom no Latvijas, doties mūžībā, rūjieniešu mutēs nebeidz 
skanēt mācītāja vārds. No paaudzes paaudzei tiek nodoti stāsti par R. 
Slokenberga dzīvi un darbiem Rūjienā. Kur beidzas patiesība un sākas 
leģendas? Šo robežu vairs nav iespējams noteikt.
UDK	 274.5-725(082)

Kopkataloga Id: 000906862
Kāpēc Francisks? Kāpēc Francisks? Svētā Fran-
ciska ziediņi / [sastādītājs Arnis Šablovskis] ; 
no itāļu valodas tulkojis Valdis Bisenieks ; tul-
kotāja pēcvārds ; redaktori: Ēvalds Ikaunieks 
un Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga ; 

teoloģijas konsultants priesteris Andris Kravalis. — Rīga : 
KALA Raksti, 2018. — 261, [10] lpp. ; 18 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9984-871-70-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Svētā Asīzes Franciska Ziediņu (Fioretti di Santo 
Francesco d’Ascesi) autors un tapšanas laiks nav precīzi zināmi. Vis-
ticamāk, par pirmavotu tiem kalpojis mūka Ugolino no Montedžordžo 
manuskripts Floretum („Puķu dārzs”), kas sarakstīts latīņu valodā ap-
mēram trīsdesmit gadus pēc svētā Franciska nāves 1226. gadā. Flore-
tum sarakstīšanas laikā vēl bija dzīvi Franciska pirmie līdzgaitnieki, un 
šajā darbā par Asīzes svēto un viņa „mazajiem brāļiem” tika apkopoti 
stāsti, par kuriem klusēja oficiālās biogrāfijas. Šis „Ziediņu” izdevums 
tapis saistībā ar pāvesta Franciska vizīti Latvijā un darba tulkotāja Val-
da Bisenieka deviņdesmito dzimšanas dienu. Divdesmit pieci no grā-
matā publicētajiem „Ziediņiem” latviešu valodā tiek izdoti pirmoreiz. 
Asīzes Francisks saņēma pamudinājumu „iet un atjaunot Kristus Baznī-
cu”. Franciska vārdu ir izvēlējies šodienas pāvests, katoliskās Baznīcas 
galva. Lūk, vismaz divas atbildes uz grāmatas virsrakstā ietverto jautā-
jumu: Kāpēc Francisks?
UDK	 27-36:929(450)

Kopkataloga Id: 000906349
Kūlis, Māris. Terorisma krustugunīs. Islāma 
valsts : monogrāfija / Māris Kūlis ; zinātniskie 
recenzenti: Dr.theol., Dr.med. Andris Marija Je-
rumanis, Dr.theol. Anita Stašulāne, Dr.phil. 
Māra Kiope ; vāka un iekārtojuma dizains: Ma-

tīss Kūlis ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas 
institūts. — Otrais papildinātais izdevums. — Rīga : Filozo-
fijas un socioloģijas institūts, 2018. — 523 lpp., 16 nenumu-
rētas lpp. ielīmes : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kar-
tes, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija: [463.]-500. lpp. un 
piezīmēs: [407.]-454. lpp., personvārdu un organizāciju rā-
dītājs: [501.]-512. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums un saturs arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-506-53-
6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  M. Kūļa monogrāfijā aplūkota teroristiskās organi-
zācijas Islāma valsts (jeb „Daesh”, ISIS) augsne, vēsture, šodiena un 
nākotne. Autors analizē islāmu, vahābismu un salafismu, arābu valstu 
politiku, Irākas kara radīto nemieru, lielvalstu ģeopolitiskās ambīcijas 
un arī radikālo islāmistu sapņus par „taisnīgumu pasaulē un Kalifātu”. 
Atbildes tiek meklētas islāmisma un džihādisma kustības izveidē kopš 
20. gadsimta sākuma un Islāma valsts politiskajās, stratēģiskajās un 
reliģiskajās idejās. Grāmata ir sarakstīta viegli lasāmā un raitā valodā 
ar pārliecību, ka terorisma savaldīšana ir svarīga ikvienam civilizētajā 
pasaulē. Lai gan Islāma valsts patlaban ir zaudējusi gandrīz visas terito-
rijas, daudzi tās atbalstītāji turpina dzīvot un uzturēt terorisma idejas, 
radot draudus gan Eiropai, gan visai pasaulei.
UDK	 28-78-028.85
	 28-736
	 323.28

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000903705
International Scientific Conference „Emerging Trends 
in Economics, Culture and Humanities (etECH2018)” 
(2018 : Rīga, Latvija). Emerging Trends in Economics, 
Culture and Humanities — etECH2018 : conference pro-
ceedings / chief editor Jelena Titko ; literary editor Zane 
Veidenberga. — Riga : Ekonomikas un kultūras augstsko-
la : Alberta koledža, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (62 lp., 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906525
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906112
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906776
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906349
ttps://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903705
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PDF) : diagrammas, shēma, tabulas ; 1,93 MB. — Resursā 
uzrādīti arī iespiestā izdevuma ISBN: 9789984242170; 
9789984963396. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 
978-9984-24-216-3 (PDF) (Ekonomikas un kultūras augst-
skola) ; 978-9934-8772-0-9 (PDF) (Alberta koledža).

UDK	 3(062)
	 80(062)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000903676
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā 
redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, 
Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, Larisa Turuševa, 
Liene Brāle, Inga Brasla, Marina Kamenecka-Usova, Vita 
Stiģe-Škuškovnika, Armands Kalniņš, Kaspars Šteinbergs, 
Marta Kontiņa, Ivars Čivčišs, Olga Čivžele, Jurijs Radionovs, 
Nataļja Verina ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alber-
ta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 
2018.

2018, Sējums 1, Ekonomika, finanses un grāmatvedība ; 
Kultūra, radošās un izklaides industrijas. — 1 tiešsaistes 
resurss (147 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
4,57 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts pārsva-
rā latviešu valodā, atsevišķi raksti angļu un krievu valo-
dā.
UDK	 33(082)
	 657(082)

338.48 Tūrisms

Kopkataloga Id: 000906329
Avotniece, Zanita. Tūrisma attīstības veicinā-
šana Latvijas reģionos : sintēzes ziņojums, 
2018. gada augusts / Zanita Avotniece, Visval-
dis Valtenbergs, Ilona Beizītere, Inese Grumol-
te-Lerhe. — Rīga : Latvijas Republikas Saeima, 

2018. — 43 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, 
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 35.-41. lpp. — ISBN 978-
9934-8592-9-8 (brošēts).

UDK	 338.48(474.3)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000905246
Bojārs, Juris. Starptautiskās privāttiesības / 
autors, redaktors Juris Bojārs ; recenzenti: 
Dr.iur. Aiga Mieriņa, Dr.iur. Jānis Grasis ; māk-
slinieks Zigmunds Lasmanovičs ; angļu valo-
das redaktore Andra Damberga. — Rīga : Lat-
vijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 
[2018].

V [5.] sējums, Starptautiskās tirdzniecības un komerci-
jas tiesības. — xxiv, 823 lpp. : tabulas ; 25 cm. — „Vāka no-
formējumam izmantota Viljama Mišela Harneta (William 
Michael Harnett) glezna „Klusā daba ar rakstāmgaldu” 
(1877)”—Titullapas otrā pusē. — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs un rādītājs: 775.-792. lpp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-
18-265-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Starptautisko privāttiesību” 5. sējuma „Starptau-
tiskās tirdzniecības un komercijas tiesības” centrā ir 1980. gada ANO 
„Konvencija par starptautiskās preču tirdzniecības kontraktiem” un tās 

precedentu tiesību izpēte, nepiemirstot arī starptautisko starpvalstu 
un nevalstisko organizāciju, kas nodarbojas ar starptautiskās tirdz-
niecības un komercijas jautājumiem, aprakstus. Izdevums ir domāts 
kā pieredzējušiem zinātniekiem, tā praktizējošiem juristiem, augstā-
ko mācību iestāžu juridisko fakultāšu studentiem, maģistrantiem un 
doktorantiem, kā arī Latvijas diplomātiem, baņķieriem, starptautiskajā 
tirdzniecībā un komercoperācijās iesaistītiem komersantiem un viņus 
apkalpojošiem juristiem.
UDK	 347.7
	 341.24

Kopkataloga Id: 000903514
Kriminālprocesa likums : ar grozījumiem, kas izsludināti 
līdz 2018. gada 4. jūlijam / redaktori: Māris Teteris, Elita 
Jurkjāne ; Latvijas Republikas Prokuratūra. — Rīga : Lat-
vijas Republikas Prokuratūra, 2018. — 1 tiešsaistes resurss 
(488 lp., PDF) ; 4,59 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izde-
vuma ISBN. — ISBN 9789934862038 (kļūda).

UDK	 343.1(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000906260
Smiltēna, Anda. Deleģētās likumdošanas 
pirmsākumi Eiropā un Latvijā / Anda Smiltē-
na ; redaktore Baiba Krauze-Krūze ; māksli-
niece Dita Pence ; priekšvārds: Dr.iur. Jānis 
Lazdiņš. — Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2018. — 

248 lpp. ; 21 cm. — (Tiesību zinātne). — Ziņas par autori uz 
4. vāka. — Bibliogrāfija: 221.-243. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu va-
lodā. — ISBN 978-9984-840-55-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Smiltēna savā darbā skaidro deleģētās likumdo-
šanas institūta saturu un pievēršas tā vēsturiskajai analīzei, aplūkojot 
deleģēto likumdošanu grieķu-romiešu juridiskajā kultūrā un viduslai-
ku Eiropā un padziļināti pētot Livonijas pieredzi. Autore ieskicē deleģē-
tās likumdošanas pamata problēmu, proti, vispārsaistošus noteikumus 
pieņem institūcija, kas nav saņēmusi tiešu tautas leģitimāciju likumdo-
šanai. Deleģētās likumdošanas gadījumā tautas tiesības lemt pašai par 
sevi, ko tā īsteno caur saviem priekšstāvjiem — likumdevēju, tiek pār-
pilnvarotas tālāk, parasti izpildvarai. Tādējādi lielākā vai mazākā mērā 
likumdošanas vara vairs nav koncentrēta likumdevēja rokās. Autore 
daudzviet pievēršas jautājumam par to, kā veidojusies un laika gaitā 
mainījusies arī pati likumdošanas vara. Grāmata būs noderīga lasām-
viela ikvienam juristam, jo īpaši konstitucionālo tiesību speciālistiem.
UDK	 342.529(474.3)
	 342.529(4)
	 340.15(4)

Kopkataloga Id: 000903679
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā 
redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, 
Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, Larisa Turuševa, 
Liene Brāle, Inga Brasla, Marina Kamenecka-Usova, Vita 
Stiģe-Škuškovnika, Armands Kalniņš, Kaspars Šteinbergs, 
Marta Kontiņa, Ivars Čivčišs, Olga Čivžele, Jurijs Radionovs, 
Nataļja Verina ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alber-
ta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 
2018.

2018, Sējums 3, Sabiedriskās attiecības un mārketings ; 
Tiesību zinātnes. — 1 tiešsaistes resurss (113 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,44 MB. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās.
UDK	 34(082)
	 659(082)
	 005(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903676
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906329
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905246
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903514
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906260
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903679
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351 Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000905301
1920-1925 Latvijas Republikas Ministru ka-
bineta sēžu protokolos / notikumos / atmi-
ņās / grāmatas veidotāji: Dr.hist. Juris Ciga-
novs, Linda Krūmiņa, Ingrīda Miklāva, Līga 
Peinberga, Irina Zeibārte, Dr.hist. Gints Zel-

menis, Dzintars Gilba ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks 
Jēkabsons ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece 
Dita Pence ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Citskovskis. — 
[Rīga] : Valsts kanceleja, [2018].

I [1.], 1920-1922. — 817, [1] lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, portreti ; 27 cm. — Bibliogrāfija: 800.-803. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 804.-811. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu, franču, 
vācu un krievu valodā, tulkots no latviešu valodas. — 
ISBN 978-9934-8225-3-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas mērķis ir sniegt ieskatu Latvijas valsts iz-
veides pirmajos gados. Pirmo reizi apkopotā veidā publicēti valdības 
sēžu protokoli, tostarp slepenie protokoli, kas papildināti ar komentā-
riem un lasāmi kontekstā ar valsts sākumposma gaisotni raksturojo-
šām preses ziņām, notikumu tiešo dalībnieku dienasgrāmatu un atmi-
ņu fragmentiem, dokumentiem un fotogrāfijām. Grāmata sniedz ziņas, 
kas bija tie cilvēki, kuri valdībā un citos amatos turpināja nostiprināt 
Latvijas valsti, cik daudzveidīgi bija valdības izskatāmie jautājumi, kā 
sabiedrības acīs bija vērtējama jaunveidotā ierēdniecība, kā tika no-
teiktas valsts robežas un panākta valsts starptautiskā atzīšana.
UDK	 351(474.3)
	 342.518(474.3)

37 Izglītība

Kopkataloga Id: 000906101
Mācīšanās lietpratībai : kolektīva monogrāfi-
ja / Zane Oliņa, Dace Namsone, Ilze France, 
Līga Čakāne, Pāvels Pestovs, Dace Bērtule, Jeļe-
na Volkinšteine, Gunta Lāce, Inese Dudareva, 
Jāzeps Logins, Anete Butkēviča ; zinātniskā re-

daktore Dace Namsone ; literārais redaktors Edžus Vējiņš ; 
recenzenti: Rudīte Koka, Guntars Catlaks, Astrida Ciru-
lis. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 263 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija 
nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-
341-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā kompetences jēdziens aplūkots kā ie-
spēja skolēna sniegumu vērtēt kompleksi. Aplūkoti vērtēšanas ins-
trumenti ‒ kompleksi uzdevumi un snieguma līmeņu apraksti, kā arī 
analizēts jau esošo valsts līmeņa pārbaudes darbu eksaktajos mācību 
priekšmetos potenciāls mērīt kompleksu sniegumu un iespējas ieviest 
formatīvo vērtēšanu ikdienas mācību procesā. Autori monogrāfijā ap-
lūko arī digitālās pratības attīstīšanas nepieciešamību un informāciju 
tehnoloģiju iespējas skolēnu snieguma vērtēšanā. Tajā analizētas pras-
mes, kas nepieciešamas skolotājiem, lai šādu pieeju īstenotu, un iespēja 
mērīt skolotāju prasmes, lai apzinātu skolotāju profesionālās pilnvei-
des vajadzības. Autori monogrāfijā analizē esošo situāciju Latvijā, salī-
dzinot to ar citu valstu pieredzi, pētījumu datiem, sniedz piemērus, kas 
raksturo, kā šīs pārmaiņas pakāpeniski ienāk skolu ikdienā, un piedāvā 
turpmāk veicamos soļus. Grāmata adresēta izglītības jomas pētnie-
kiem, skolu vadītājiem, skolotājiem, studentiem, kā arī interesentiem.
UDK	 37.091.33-027.22(082)

373 Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000905384
Polis, Jānis. Alsviķu Ķemera (Strautiņu) skola 
1868-2018 / Jānis Polis ; recenzents Jānis Līcis ; 
dizains: Anda Nordena. — Alūksne : Selja, 
2018. — 320 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portre-
ti, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8147-5-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kultūrvēsturnieka J. Poļa grāmata veltīta Strautiņu 
pamatskolas 150 gadu jubilejai. Grāmatas tapšanā iesaistījušies cilvēki, 
kuri mācījušies šajā skolā, strādājuši par skolotājiem, vadījuši šo izglītī-
bas iestādi vai bijuši kā citādi saistīti ar to. Grāmatā apkopoti audzēkņu, 
skolotāju un tehnisko darbinieku atmiņu stāsti par skolu. Apkopoti arī 
dati par audzēkņu ģimenes locekļiem, kuri ir mācījušies skolā. Atmiņas 
reizēm ir priecīgas, reizēm arī skumjas, bet tās vienmēr būs daļa no 
mūsu dzīves.
UDK	 373.3(474.367)(091)

376 Speciālu grupu audzēkņu izglītība,  
apmācība, mācības

Kopkataloga Id: 000907195
Starptautiskā zinātniskā konference „Sa-
biedrība, integrācija, izglītība” (2018 : Rē-
zekne, Latvija). Sabiedrība. Integrācija. Izglī-
tība : starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli, 2018. gada 25.-26. maijs = Society. 

Integration. Education : proceedings of the International 
Scientific Conference, May 25th-26th, 2018 / redaktori: Vel-
ta Lubkina, Svetlana Ušča, Anda Zvaigzne ; Rēzeknes Teh-
noloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultā-
te. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018.

III [3.] daļa, Speciālā pedagoģija. Sociālā pedagoģija. 
Inovācijas valodu izglītībā = Volume III [3], Special Pe-
dagogy. Social Pedagogy. Innovation in Language Edu-
cation. — 603 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, 
angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK	 376(062)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000906460
Ruks, Māris. 25 gadi sektā / Māris Ruks ; Ar-
manda Ērgļa vāka dizains. — Rīga : Antava, 
[2018]. — 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 330.-[331.] lpp. — ISBN 
978-9934-8612-4-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  M. Ruka grāmata atklāj rūpīgi slēptu patiesību par 
tiem, kuri māk izlikties un skaisti runāt, kam Latvija ir vien kā eksperi-
ments ar cilvēku dzīvēm un izdzīvošanas ilgumu, par to, kā viņi to dara 
un kāpēc viņiem tas tik viegli izdodas. Un vēl par daudz ko citu. Autora 
uzdrīkstēšanās ir apbrīnojama, jo viņam lika zvērēt par to visu klusēt, 
bet viņš drosmīgi un atklāti, balstoties uz savu unikālo pieredzi un arī 
vēstures materiāliem, to pastāsta mums visiem. Šī grāmata ir par mūs-
dienu realitāti, tā nav kārtējā sazvērestības teorija. Tā balstās autora 
pieredzē un patiesos notikumos.
UDK	 378.18(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905301
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906101
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905384
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907195
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906460
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Kopkataloga Id: 000896562
Twenty Years of Innovation : eyewitness 
accounts of Riga Graduate School of Law / 
editorial board: Jānis Ikstens, Ligita Gjor-
tlere, Līva Biseniece ; editor Ligita Gjor-
tlere ; language editor: Roberts Līsmanis ; 

graphical design Anda Nordena ; photos by: Jānis Buls, 
Kaspars Garda, Mārcis Gaujenietis, Reinis Inkēns, Māris 
Kaparkalējs, Andris Krieviņš, Agnese Lāce, Mārtiņš Plūme, 
Kristiāns Putniņš, Gatis Rozenfelds, Andrejs Terentjevs, Al-
frēds Ulmanis, Ilmārs Znotiņš ; foreword by Jānis Ikstens ; 
Riga Graduate School of Law. — Riga : Riga Graduate Scho-
ol of Law, 2018. — 85, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
22×24 cm. — „20 Riga Graduate School of Law”—Uz 
vāka. — ISBN 978-9934-8684-1-2 (brošēts).

UDK	 378.6:34(474.362.2)(091)

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

Kopkataloga Id: 000903067
Blumberga, Gundega. Lībieši = Līvlizt / 
autori: biedrība Līvõ Kultūr sidām (Lībiešu 
kultūras centrs: Gundega Blumberga, Re-
nāte Blumberga, Baiba Damberga, Valts 
Ernštreits) ; dizains: Zane Ernštreite. — 

[Rīga] : Līvu (lībiešu) savienība „Līvod Īt”, [2018]. — 47, 
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm. — 
Teksts latviešu valodā, fragmenti arī lībiešu valodā. — ISBN 
978-9984-9363-6-9 (brošēts).

UDK	 39(=511.114)
	 392(=511.114)
	 811.511.114
	 94(474.3)(=511.114)
	 930.85(474.3)(=511.114)

Kopkataloga Id: 000903075
Blumberga, Gundega. The Livonians = 
Līvlizt / authors: Līvõ Kultūr sidām (The 
Livonian Culture Centre: Gundega Blum-
berga, Renāte Blumberga, Baiba Damber-
ga, Valts Ernštreits) ; design: Zane Er-

nštreite ; translator Uldis Balodis. — [Rīga] : Līvu (lībiešu) 
savienība „Līvod Īt”, [2018]. — 47, [1] lpp. : faksimili, ilustrā-
cijas, kartes, portreti ; 21 cm. — Teksts angļu valodā, frag-
menti arī lībiešu valodā ; tulkots no latviešu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Lībieši. — ISBN 978-9984-9363-7-6 
(brošēts).

UDK	 39(=511.114)
	 392(=511.114)
	 811.511.114
	 94(474.3)(=511.114)
	 930.85(474.3)(=511.114)

Kopkataloga Id: 000904543
Jasone, Zane. Latvijas novadu etnogrāfiskie 
vainagi : krāsojamās lapas = Coloring pages 
with ethnographic crowns and wreaths of Lat-
via / Zane Jasone. — [Rīga] : Valters un Rapa, 
[2018]. — 1 mape (12 nenumurētas, atsevišķas 

lp.) : ilustrācijas ; 30 cm. — Nosaukums latviešu un angļu 
valodā, teksts latviešu valodā. — ISBN 978-9934-570-03-2.

UDK	 391(=174)

398 Folklora

Kopkataloga Id: 000905796
Kā zvēri karojuši : latviešu tautas pasaka / 
māksliniece Ilze Neilande. — Rīga : Avots, 
[2018]. — 15 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — (Lasi 
un krāso). — ISBN 978-9934-534-75-1 (bro-
šēts).

UDK	 398.21(=174)
	 087.5

Kopkataloga Id: 000906270
Strode, Raimonda. Tiekamies laukos! / Rai-
monda Strode, ilustrācijas. — [Rīga] : Liegra, 
[2018]. — 18 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
29 cm. — (Izkrāso pats!). — „+ 18 latviešu tau-
tas mīklas”—Uz vāka. — ISBN 978-9934-572-
18-0 (brošēts).

UDK	 398.6(=174)
	 087.5

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000905924
Arājs, Raimonds. Dabaszinības : 3. klase : 
mācību grāmata / Raimonds Arājs, Vita Drul-
le, Agrita Miesniece ; māksliniece Alise 
Landsberga ; Edgara Švanka dizains un zīmē-
jumi ; redaktore Indra Putre ; Lauras Morten-

senas-Floresas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 119 lpp. : ilustrācijas, kartes, tabula ; 25 cm. — 
(Raibā pasaule ; 3. klase). — Apstiprinājusi Latvijas Repub-
likas Izglītības un zinātnes ministrija 2018. gadā. — ISBN 
978-9934-0-7719-7 (iesiets).

UDK	 5(075.2)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000905838
Zariņš, Artūrs. Formation, Accumulation and Annihilation 
of Radiation-Induced Defects and Radiolysis Products in 
Advanced Two-Phase Ceramic Tritium Breeder Pebbles : 
doctoral thesis / Artūrs Zariņš ; supervisor Dr.chem. Gun-
ta Ķizāne ; scientific advisors: Dr.chem. Arnis Supe, Dr.rer.
nat. Regina Knitter ; University of Latvia. Faculty of Che-
mistry. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 117 lp., 
34 lp. ar dažādu numerāciju : diagrammas, ilustrācijas, shē-
mas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 97.-111. lp.

UDK	 544.542.1(043)

Kopkataloga Id: 000905837
Zariņš, Artūrs. Formation, Accumulation and 
Annihilation of Radiation-Induced Defects and 
Radiolysis Products in Advanced Two-Phase 
Ceramic Tritium Breeder Pebbles : summary of 
doctoral thesis submitted for the degree of 

Doctor of chemistry, subfield physical chemistry / Artūrs 
Zariņš ; supervisor Dr.chem. Gunta Ķizāne ; scientific advi-
sors: Dr.chem. Arnis Supe, Dr.rer.nat. Regina Knitter ; re-
viewers: Dr.chem. Andris Actiņš, Dr.sc.ing. Ruta Švinka, Dr. 
Diana Adlienė ; University of Latvia. Faculty of Chemis-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000896562
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903067
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903075
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904543
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905796
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906270
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905924
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905838
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905837
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try. — Riga : University of Latvia, 2018. — 34 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 31.-32. lpp.

UDK	 544.542.1(043)
	 539.17(043)

Kopkataloga Id: 000905774
Zariņš, Artūrs. Radiācijas defektu un radiolī-
zes produktu veidošanās, uzkrāšanās un re-
kombinācija modificētās divfāžu keramikas 
tritiju ģenerējošās minilodītēs : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 

ķīmijas nozarē, apakšnozare: fizikālā ķīmija / Artūrs Za-
riņš ; darba zinātniskais vadītājs Dr.chem. Gunta Ķizāne ; 
zinātniskie konsultanti: Dr.chem. Arnis Supe, Dr.rer.nat. Re-
gina Knitter ; darba recenzenti: Dr.chem. Andris Actiņš, 
Dr.sc.ing. Ruta Švinka, Dr. Diana Adlienė ; Latvijas Universi-
tāte. Ķīmijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2018. — 33 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 30.-31. lpp.

UDK	 544.542.1(043)

59 Zooloģija

Kopkataloga Id: 000905916
500 jautājumi un atbildes par dzīvniekiem / 
no spāņu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; re-
daktors Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 221 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 
Alfabētiskais rādītājs: 218.-221. lpp. — Oriģi-

nālnosaukums: 500 preguntas y respuestas sobre los ani-
males. — ISBN 978-9934-0-7501-8 (brošēts).

UDK	 59(03.053.2)
	 562/569(03.053.2)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000904413
Nordic Autophagy Society Conference (2 : 
2018 : Rīga, Latvija). 2nd Nordic Autophagy 
Society Conference : 7th Nordic Autophagy 
Meeting : August 29st-August 31st 2018, Riga, 
Latvia : abstracts / University of Latvia, Nordic 

Autophagy Society. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
[2018]. — 67 lpp. : tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija dažu rak-
stu beigās. — ISBN 978-9934-18-366-9 (brošēts).

UDK	 611.018.1(062)
	 576.311.34(062)

621 Mehāniskā inženierija vispār.  
Kodolu tehnoloģija. Elektriskā inženierija.  
Ražošanas iekārtas

Kopkataloga Id: 000906124
Ašmanis, Aivis. Surface-Mount Component 
3D Modelling in Frequency Range 150 KHz-100 
MHz : summary of the doctoral thesis / Aivis 
Ašmanis ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. 
Leonīds Ribickis ; official reviewers: Dr.habil.

sc.ing. Oskars Krievs, Dr.sc.ing. Andris Mednis, Dr.sc.ing. 
Lauri Kütt ; Riga Technical University. Faculty of Power and 
Electrical Engineering. Institute of Industrial Electronics 

and Electrical Engineering. — Riga : RTU Press, 2018. — 
36 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 24 cm. — Biblio-
grāfija: 32.-36. lpp. — ISBN 978-9934-22-122-4 (brošēts).

UDK	 621.37-021.29(043)
	 621.372.54.013.7(043)

Kopkataloga Id: 000906121
Ašmanis, Aivis. Virsmas montāžas kompo-
nenšu izpēte ar 3D modelēšanas palīdzību 
frekvenču diapazonā 150 KHz-100 MHz : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Aivis Ašmanis ; 
zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.ing. Leonīds 

Ribickis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Oskars Krievs, Dr.
sc.ing. Andris Mednis, Dr.sc.ing. Lauri Kütt ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. In-
dustriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 37 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, shēmas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 33.-37. lpp. — ISBN 
978-9934-22-120-0 (brošēts).

UDK	 621.37-021.29(043)
	 621.372.54.013.7(043)

Kopkataloga Id: 000906129
Ašmanis, Aivis. Virsmas montāžas komponenšu izpēte ar 
3D modelēšanas palīdzību frekvenču diapazonā 150 KHz-
100 MHz : promocijas darbs / Aivis Ašmanis ; zinātniskais 
vadītājs Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis ; Rīgas Tehniskā 
universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. 
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 172 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 145.-
148. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu va-
lodā.

UDK	 621.37-021.29(043)
	 621.372.54.013.7(043)

Kopkataloga Id: 000906434
Kļaviņš, Inārs. Rīgas radiorūpnīca laikmeta 
griežos : Rīgas radiorūpnīcai 90 : 1928.-2018. / 
Inārs Kļaviņš ; redaktore Ilze Raipule ; vāka di-
zains: Arta Muceniece ; diagrammas: Juris Čer-
kovskis ; ievada autors Arnolds Auziņš. — 

Rīga : RaKa, [2018]. — 448 lpp. : diagrammas, faksimili, 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm. — Fotomateriāli: Ieva 
Aprāne, Ilga Bruža, Gerts Veinreihs — Ā. Leibovica maz-
dēls, Aleksandrs Grepers, Edīte Dreimane, Dzintars Lasis, 
Ilze Liepiņa, Lauris Malnačs, Latvijas Valsts kinofotofono 
dokumentu arhīvs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 
RRR darbinieku personīgās kolekcijas. — Bibliogrāfija: 
422.-423. lpp. un personu rādītājs: 428.-448. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā. — 
Pirmizdevums: Rīgas radiorūpnīcas tapšana un izaug-
sme. — ISBN 978-9984-46-383-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Rīgas radiorūpnīca laikmeta griežos” ir ceturtā grā-
mata, kas veidota apkopojot un papildinot informāciju, kas apskatīta 
trīs iepriekšējos izdevumos ar nosaukumu „Rīgas radiorūpnīcas tap-
šana un izaugsme”. Tas ir plašāks stāsts par bijušajiem radiorūpnīcas 
darbiniekiem, par viņu pašaizliedzīgo darbu. Grāmatā sniegta vispusī-
ga informācija par konstruktoru biroju Orbīta, Rīgas elektromehānisko 
rūpnīcu un Rīgas radiorūpnīcas Radiomezglu ceha filiāli — Kandavas 
radiorūpnīcu. Darbs veltīts Latvijas simtgadei, Rīgas radiorūpnīcas di-
bināšanas 90. gadadienai un Kandavas radiorūpnīcas 55. gadadienai.
UDK	 621.396(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905774
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905916
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904413
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906124
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906121
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906129
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906434
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633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000905788
EUFRIN Plum and Prune Working Group 
Meeting (4 : 2018 : Jelgava-Dobele, Latvija). 
Challenges of Plum Growing in Europe : EU-
FRIN 4th Plum and Prune Working Group 
Meeting, Jelgava-Dobele, Latvia, 5-7 Septem-

ber 2018 : abstracts / editor Laila Ikase ; Institute of Horti-
culture. — [Dobele] : Institute of Horticulture, [2018]. — 
37 lpp. ; 30 cm. — EUFRIN = European Fruit Research 
Institute Network. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā iz-
devuma ISBN. — ISBN 978-9934-19-643-0 (brošēts).

UDK	 634.22(4)(062)

636 Lopkopība un dzīvnieku audzēšana kopumā. 
Lopu audzēšana. Mājdzīvnieku audzēšana

Kopkataloga Id: 000905792
International IOBC/WPRS Workshop on In-
tegrated Plant Protection of Soft Fruits (9 : 
2018 : Rīga, Latvija). 9th International IOBC/
WPRS Workshop on Integrated Plant Protec-
tion of Soft Fruits : 5-7 September 2018, Rīga, 

Latvia : abstracts / editor A. Stalažs ; Institute of Horticul-
ture. — Dobele : Institute of Horticulture, 2018. — 54 lpp. ; 
30 cm. — Virstitulā: IOBC working group „Integrated Plant 
Protection in fruit crops” sub group of „Soft Fruits”. — Re-
sursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN. — ISBN 
978-9934-19-641-6 (brošēts).

UDK	 636.086.74:632(062)
	 632(062)

639 Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Kopkataloga Id: 000906022
Kalpiņš, Otomārs. Sāļumā : Ragaciema jūras 
karaļa stāsts / Otomārs Kalpiņš ; Rudītes Kalpi-
ņas redakcijā ; mākslinieks Indulis Martinsons ; 
atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārais 
redaktors Arturs Hansons ; zinātniskie konsul-

tanti: Mārtiņš Mintaurs, Jānis Ķeruss ; grāmatas teksta sa-
stādījums, literārā apdare, priekšvārds un ievads: Rudīte 
Kalpiņa ; ievads: Mārtiņš Mintaurs ; pēcvārds: Jānis Ķe-
russ. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 406, [1] lpp., 48 ne-
numurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 405.-406. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs. — ISBN 978-9934-15-514-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  O. Kalpiņa (1928-2008) grāmata ir vērtīga liecība 
par dzīvi Rīgas līča piekrastes zvejnieku ciemos 20.-21. gadsimtā — Bi-
gauņciemā, Lapmežciemā un Ragaciemā. Atmiņu autors Otomārs Kal-
piņš, dēvēts arī par Ragaciema karali, ir bijis zvejnieks, viens no tiem 
daudzajiem vīriem, kuri Rīgas līča piekrastē paaudžu paaudzēs jau no 
bērna kājas neskaitāmas reizes dzinuši laivu jūrā. Viņa gandrīz divdes-
mit gadu garumā rakstītā hronika, kurā viņš apcer pats savu mūžu un 
ataino piejūras ciemu dzīvi 20. gadsimtā, bija ietilpināta divpadsmit 
kantorgrāmatās un novietota kastēs mājas istabaugšā. Viņa atmiņas 
sakārtojusi radiniece — vēsturniece un publiciste Rudīte Kalpiņa. Grā-
matu papildina vēsturnieka Mārtiņa Mintaura priekšvārds, vēsturnieka 
Jāņa Ķerusa pēcvārds un īpaši veidoti komentāri. Vizuālo daļu veido tā 
laika spilgtākie fotomateriāli par zvejnieku dzīvi.
UDK	 639.2(474.332)(092)
	 821.174-94

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

Kopkataloga Id: 000906003
Bellersena Kvirīni, Kosima. Mājas kūpinā-
jumi : gaļa, zivis, dārzeņi, maize, rieksti un 
vairāk / Kosima Bellersena Kvirīni ; no vācu 
valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā 
redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore 

Elīna Kokareviča ; vāka un iekšlapu grafiskais noformē-
jums: Vineta Daniela. — [Rīga] : Latvijas Mediji, [2018]. — 
155, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Ziņas par autori: 
[156.] lpp. — Recepšu un tēmu rādītājs: 148.-149. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Räuchern für Genießer: Fisch, Fleisch, 
Gemüse, Brot, Nüsse und mehr. — ISBN 978-9934-15-495-9 
(brošēts).

UDK	 641.447(083.12)
	 664.8.034(083.12)

Kopkataloga Id: 000905998
Grila ēdieni : svaigas idejas cepšanai uz og-
lēm : 111 receptes / no vācu valodas tulkojis 
Kaspars Poikāns ; atbildīgā redaktore Jūlija 
Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokarevi-
ča. — [Rīga] : Latvijas Mediji, [2018]. — 236, 

[4] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — (Ātri, lēti, gardi). — Recepšu 
rādītājs: [238.-240.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Grillen: fri-
sche Ideen vom Rost. — ISBN 978-9934-15-494-2 (iesiets).

UDK	 641.526.3(083.12)

Kopkataloga Id: 000905994
Makaronu ēdieni : vienkārši un gardi : 100 
receptes / no vācu valodas tulkojusi Sinda 
Krastiņa ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; 
literārā redaktore Elīna Kokareviča. — [Rīga] : 
Latvijas Mediji, [2018]. — 236, [3] lpp. : ilus-

trācijas ; 16 cm. — (Ātri, lēti, gardi). — Recepšu rādītājs: 
[238.-239.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Pasta: einfach, itali-
enisch, gut. — ISBN 978-9934-15-497-3 (iesiets).

UDK	 641.55:664.694(083.12)

Kopkataloga Id: 000903517
Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulko-
ta / Egita Proveja, pārveidojums latviešu valodas jaunajā 
ortogrāfijā, ievads ; Sabīne Ozoliņa, mākslinieciskais nofor-
mējums ; fotoattēlu autori: Roberts Āboltiņš, Uģis Niedre, 
Klāvs Vasiļevskis. — [Cēsis] : Vidzemes plānošanas reģions, 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (76 lp., PDF) : faksimili, ilus-
trācijas ; 1,46 MB. — Grāmatā arī Dr.philol. Paula Daijas pē-
tījums „Kristofa Hardera loma Vidzemes kultūrvēsturē”. — 
Attēlos redzamais ēdiens ir šefpavāru Ērika Dreibanta un 
Jāņa Ērgļa mūsdienu versija par „Tā pirmā pavāru grāma-
ta” receptēm. — Ietver bibliogrāfiju. — Oriģinālizdevums: 
Ta pirma Pawaru Grahmata, no Wahzes Grahmatahm pahr-
tulkota. Rubenē driķehts : [K. Harders], 1795.

A n o t ā c i j a :  Pirmo reizi kopš pirmās latviešu valodā izdotās pa-
vārgrāmatas „Ta pirma Pawaru Grahmata, no Wahzes Grahmatahm 
pahrtulkota” iespiešanas 1795. gadā, ir veikts tās pilna apmēra pārvei-
dojums latviešu valodā no vecās drukas uz jaunās ortogrāfijas formu. 
Tas tapis, pateicoties Egitai Provejai. Pārveidojot grāmatas tekstu no 
fraktūras mūsdienu rakstībā, E. Proveja ir saglabājusi tulkotāja K. Har-
dera lietoto oriģinālo izteiksmes veidu. Teksta labākai uztveramībai 
tas pielāgots mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas 
normām. Pavārgrāmatas teksts līdz ar to ir kļuvis raitāk lasāms un sa-
protamāks. Savukārt mūsdienās svešie un retāk zināmie vārdi un vār-
du savienojumi apkopoti pavārgrāmatas pielikumā iekļautajā vārdnīcā. 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905788
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905792
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906022
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906003
ttps://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905998
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905994
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903517
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Publicētais pavārgrāmatas pārveidojums ļauj pievērst lielāku uzmanī-
bu arī pašam grāmatas sastādītājam — izcilai 18. gs. personībai Kris-
tofam Harderam. P. Daija ir veicis mācītāja K. Hardera darbības izpēti, 
atklājis viņa nozīmīgo devumu Vidzemes un Latvijas kultūrvēsturē, kā 
arī vēsturiskā un mūsdienu kontekstā izvērtējis viņa sastādīto un izdo-
to pavārgrāmatu.
UDK	 641.55(083.12)

657 Grāmatvedība

Kopkataloga Id: 000906604
Faituša, Ivita. Iekšējā audita izvērtējums un 
pilnveidošanas iespēju analīze Latvijas valsts 
tiešajā pārvaldē un pašvaldībās : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai 
ekonomikas nozarē, apakšnozare: grāmatve-

dība un uzskaites teorija / Ivita Faituša ; darba zinātniskā 
vadītāja Dr.oec. Inta Brūna ; darba recenzenti: Dr.habil.oec. 
Valērijs Praude, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec. Iveta 
Mietule ; Latvijas Universitāte. Biznesa vadības un ekono-
mikas fakultāte = The Evaluation and Analysis of the Op-
portunities to Improve Internal Audit in Latvia Direct State 
Administration and Local Governments : summary of Doc-
toral Thesis, submitted for the degree of Doctor of Eco-
nomics, subfield of theory of accounting and accountancy / 
Ivita Faitusa ; supervisor Dr.oec. Inta Bruna ; reviewers: 
Dr.habil.oec. Valerijs Praude, Dr.oec. Ingrida Jakusonoka, 
Dr.oec. Iveta Mietule ; University of Latvia. Faculty of Busi-
ness, Management and Economics. — Rīga : Latvijas Uni-
versitāte, 2018. — 117 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 53.-55., 114.-116. lpp. — Teksts para-
lēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-
363-8 (brošēts).

UDK	 657.6(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000904454
Faituša, Ivita. Iekšējā audita izvērtējums un pilnveidoša-
nas iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un paš-
valdībās : promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr.oec.) 
zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: ekonomika, apakš-
nozare: grāmatvedība un uzskaites teorija / Ivita Faitu-
ša ; darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Inta Brūna ; Latvijas 
Universitāte. Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte. — 
Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 217 lp. : diagram-
mas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 
160.-171. lp. un zemsvītras piezīmēs.

UDK	 657.6(474.3)(043)

658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība. 
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000903680
Studējošo zinātniski pētniecisko rakstu krājums / galvenā 
redaktore Jeļena Titko ; redaktori: Oksana Lentjušenkova, 
Staņislavs Keišs, Inga Šīna, Vita Zariņa, Larisa Turuševa, 
Liene Brāle, Inga Brasla, Marina Kamenecka-Usova, Vita 
Stiģe-Škuškovnika, Armands Kalniņš, Kaspars Šteinbergs, 
Marta Kontiņa, Ivars Čivčišs, Olga Čivžele, Jurijs Radionovs, 
Nataļja Verina ; Ekonomikas un kultūras augstskola, Alber-
ta koledža. — Rīga : Ekonomikas un kultūras augstskola, 
2018.

2018, Sējums 4, Vadībzinības. — 1 tiešsaistes re-
surss (104 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
3,01 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK	 658(082)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000906449
Hodža, Sūzija. Māksla : enciklopēdija skolē-
niem / Sūzija Hodža (glezniecība un tēlniecī-
ba), Deivids Teilors (foto grāfija) ; no angļu 
valodas tulkojusi Rute Marta Jansone ; redak-
tore Ilze Sausiņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 208 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 28 cm. — 
(A Dorling Kindersley book). — Rādītājs: 203.-206. lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Art: a Children’s Encyclopedia. — 
ISBN 978-9934-0-7791-3 (iesiets).

UDK	 7.03(031)

72 Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000905381
Līne, Ina. Turaidas muižas Šveices māja / Ina 
Līne, Dainis Bruģis ; redaktore Zaiga Lasen-
berga ; tulkotāja angļu valodā Jana Druviņa ; 
māksliniece Inese Hofmane. — Sigulda : Īpaši 
aizsargājamais kultūras piemineklis — Turai-

das muzejrezervāts, [2018]. — 205, [2] lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, plāni, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs un personu rādītājs: 201.-[206.] lpp. — Teksts lat-
viešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-8524-4-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata par ēku, kas atradusies Turaidas muižas 
saimnieciskajā centrā laikā no 1828.-1944. gadam. Pētījumā soli pa 
solim izsekota Šveices mājas būvvēsture, sākot ar tās iespējamiem 
iedvesmas avotiem un beidzot ar pēdējām, jau 20. gadsimta 30. gados 
veiktajām pārbūvēm. Grāmatā analizēts ēkas vizuālais veidols dažādos 
tās pastāvēšanas etapos, sniegts ieskats ansambļa saimnieciskajā ap-
būvē un mēģināts ielūkoties zudušās celtnes iekšienē. Izdevumā ap-
kopotas arī ziņas par Turaidas Šveices mājas īpašniekiem un nomnie-
kiem, iemītniekiem un viesiem, bez kā šīs savdabīgās ēkas pastāvēšana 
nebūtu bijusi iespējama. Lasītāji dziļāk iepazīs, izpratīs un, iespējams, 
pat iemīlēs šo skaisto un ne tikai Turaidai vien nozīmīgo celtni.
UDK	 725.7(474.36)(091)
	 640.443(474.36)(091)

Kopkataloga Id: 000905466
The Book of Tales and Games of David from 
the Turaida Castle / artist Una Leitāne ; de-
sign: Aigars Truhins ; [drawings by Aleksandrs 
Stankevics] ; Turaida Museum Reserve. — 
[Sigulda] : Turaida Museum Reserve, [2018]. — 

20 lpp., 1 atsevišķa lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — „3-7 
years”—Uz vāka. — Tulkots no latviešu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Turaidas pils Dāvida stāstu un spēļu grā-
mata. — ISBN 978-9934-8524-3-5 (brošēts).

UDK	 728.81(474.362)(02.053.2)
	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906604
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904454
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903680
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906449
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905381
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905466
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Kopkataloga Id: 000905480
Рассказы и игры Давида из Турайдского 
замка / рисунки Александра Станкевича ; 
художник Уна Лейтане ; перевод на русский 
язык: Виктория Коллегова ; Турайдский 
музей-заповедник. — [Sigulda] : Турайд-

ский музей-заповедник, [2017]. — 20 lpp., 1 atsevišķa lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — „3-7 лет”—Uz vāka. — Ori-
ģinālnosaukums: Turaidas pils Dāvida stāstu un spēļu grā-
mata. — ISBN 978-9934-8524-2-8 (brošēts).

UDK	 728.81(474.362)(02.053.2)
	 087.5

75 Glezniecība

Kopkataloga Id: 000906558
Linarte, Silva. Silva Linarte : Latgalē dzi-
mušu mākslinieku dzīvesstāsti / sagatavo-
ja un ievadu sarakstīja Zane Melāne ; 
priekšvārds: Irēna Saleniece, Valda Mež-

bārde ; literārā redakcija: Veronika Ruža. — [Daugavpils] : 
Biedrība „Divruna” : Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs, 2018. — 72 nenumurētas lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti ; 22×25 cm. — (Latgalē dzimušu mākslinieku dzī-
vesstāsti). — Bibliogrāfija: [72.] lpp. — ISBN 978-9934-535-
71-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums sagatavots, godinot izcilās mākslinieces un 
ilggadējās mākslas pedagoģes Silvas Linartes (1939-2018) piemiņu. S. 
Linartes dzīvesstāsts ir otrā publikācija sērijā „Latgalē dzimušu māks-
linieku dzīvesstāsti”, ko veido Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 
sadarbībā ar biedrību „Divruna”. Publicētais dzīvesstāsts ir tekstuāli 
apjomīgs un saturiski bagāts mākslinieces stāstījums par dzīvi un ra-
došo darbību gandrīz astoņdesmit gadu garumā.
UDK	 75.071.1(474.3)
	 75.071.1(474.38)(047.53)

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000907352
Avetisjans, Georgs. Homeland = Dzimtene / 
fotogrāfs un teksta autors: Georgs Avetis-
jans ; tulkojums: Lelde Beņķe. — [Kaltene, 
Rojas novads] : Milda Books, 2018. — 1 sē-
jums (aptuveni 160 nenumurētas lpp., dažas 

salocītas) : faksimili, ilustrācijas ; 29 cm + 2 brošūras. — 1. 
brošūra: Notes and Memories = Piezīmes un atmiņas (41, 
[1] lpp. : karte, faksimili ; 15 cm) ; 2. brošūra: Newspaper = 
Avīze (Banga, Rojas novada informatīvais izdevums Nr. 
10(1181); 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 28 cm). — 
Teksts paralēli angļu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-
8748-0-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzimtene (Homeland) ir nostalģisks vēstījums par 
vietu un atmiņām Kaltenē un tās neseno vēsturi, sākot no Otrā pasau-
les kara un beidzot ar Padomju Savienības sabrukumu 1991. gadā. Kad 
krita Dzelzs priekškars, vietējā ekonomika mainījās, un 2004. gadā pēc 
pievienošanās Eiropas Savienībai tā mainījās atkal. Šie vēsturiskie pa-
vērsieni radīja lielu ietekmi uz sabiedrību un tās sapņiem, un daudzus 
no šiem sapņiem jaunākās paaudzes atstāja novārtā. Stāsts nav tikai 
par dzimteni, bet drīzāk par tautu kopumā, tās vērtībām, rituāliem un 
tradīcijām. Šo stāstu būtu iespējams attiecināt arī uz citu ciemu, citu 
cilvēku atmiņām un dzīvi ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām 
plašākā skatījumā. Garākais ciems kalpo kā metafora dzīvesveidam vai 
dzīves gaitai — pagātnei, tagadnei, nākotnei un laika ietekmei uz kādu 
vietu.
UDK	 77.04(474.324)

Kopkataloga Id: 000904321
Pličs, Igors. Latgales ainava : veltījums 
Latvijas valsts simtajai gadskārtai = Latgo-
lys ainova : veļtejums Latvejis vaļsts sym-
tajai godskuortai = Латгальский пейзаж : 

посвящается столетию Латвийского государства = Lat-
gale Landscape : a tribute to the one hundredth anniversa-
ry of the Latvian State / idejas un grāmatas autors Igors 
Pličs ; ievadvārdi: Ingrīda Burāne ; prologs: Anna Rancāne ; 
epilogs: Igors Pličs ; tekstu tulkojums latgaļu valodā: Māra 
Mortuzāne-Muravska. — [Preiļi] : Latgales Fotogrāfu bied-
rība : Laura plus, 2018. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : 
fotogrāfijas ; 22×29 cm. — Fotogrāfi: Ināra Adeleviča, Vla-
dislavs Ančs, Agnese Ančupāne, Jānis Austriņš, Solvita Ba-
tarāga, Dacīte Beķere, Valērijs Bukovskis, Sanda Čingu-
le-Vinogradova, Raivis Gajevskis, Aleksejs Gončarovs, 
Aivija Gritāne, Inese Grizāne, Jurgita Gruberte, Jeļena Ivan-
cova, Ilga Ivanova, Inga Ivanova, Mārtiņš Ivanovs, Anatolijs 
Jakovļevs, Anita Jastražemska, Viktorija Joņina, Ilona Kaza-
ka, Rita Keiša, Kristaps Kitners, Anatolijs Kivrins, Agris 
Klestrovs, Valentīna Klovāne, Evita Kļaviņa, Māris Kreiten-
bergs, Ēva Krēsla, Vladislavs Kundziņš, Olga Kuzmina, Juris 
Laizāns, Mārtiņš Landsmanis, Aleksandrs Lebeds, Una Li-
berte, Aigars Mačs, Jānis Magdalenoks, Aleksandrs Maksi-
movs, Inese Minova, Elita Mozule, Jevgēnijs Ņikitins, Li-
nards Onzuls, Mārtiņš Onzuls, Normunds Patmalnieks, 
Iveta Pērkone, Igors Pličs, Svetlana Pokule, Andris Polikevi-
čs, Inga Pudnika, Dāvis Rakstiņš, Jānis Rakstiņš, Mareks Re-
šilins, Evita Rimša, Veronika Simoņenkova, Ivars Skudra, 
Jānis Slišāns, Ivars Soikāns, Sergejs Sokolovs, Astrīda Spū-
le, Ilona Stepiņa, Ilze Strēle, Oksana Širokaja, Zaiga Šteina, 
Gaļina Tararaka, Vitālijs Tararaka, Kaspars Teilāns, Ieva 
Trimalniece, Iveta Tumaševiča, Anita Ulmane, Gunārs Vil-
cāns, Viktors Vilkaušs, Nikolajs Vinogradovs, Velga Vīcupa, 
Antons Vogulis. — Teksts paralēli latviešu, latgaliešu rak-
stu, krievu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — 
ISBN 978-9934-19-542-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Fotoalbumā attēlotajās Latgales ainavās var neprātī-
gi iemīlēties, tās ir jāskatās tad, kad nomāc skumjas, šīs lappuses ir jā-
pašķirsta tiem, kuri ir tālu prom no dzimtenes, lai kādā no vītolu paza-
rēm pamanītu putna ligzdu un aizdomātos par Latviju. Par tās miglām 
un saullēktiem, par garajiem mijkrēšļiem un zvaigžņotajām naktīm. Par 
to, kas mums no Visaugstākā dots. Grāmata ir brīnišķīga dāvana Latvi-
jai tās simtgadē.
UDK	 77.047(474.38)(084.12)

791 Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 000907500
Pūcītis, Uldis. Dienasgrāmatas : 1948-2000 / 
Uldis Pūcītis ; sastādītāja un redaktore Māra 
Vilde ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; 
vāka mākslinieciskais noformējums: Daina Vī-
ķele ; vāka foto: Ingrīda Eveliete ; fotogrāfi: In-

grīda Eveliete, Eiženija Freimane, Juris Dzenis, Jurijs Ikoņ-
ņikovs, Nikolajs Jansons, Juris Krieviņš, Ēriks Fridrihsons, 
Laimonis Stīpnieks, Leonīds Gusevs, Aivars Liepiņš. — 
[Rīga] : Māra Vilde, [2018]. — 415, [1] lpp., 32 nenumurētas 
lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Grā-
matā izmantoti arī Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzeja 
krājuma un Ulda Pūcīša personīgā arhīva materiāli. — Per-
sonu rādītājs: [410.]-[416.] lpp. — ISBN 978-9934-19-608-9 
(iesiets).

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905480
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906558
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907352
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904321
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907500
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A n o t ā c i j a :  Uldis Pūcītis no 1948. līdz 2000. gadam ar pār-
traukumiem rakstīja dienasgrāmatu. Pirmo burtnīcu aizsācis vien-
padsmitgadīgais skolnieks Uldis Pūcītis, pēdējo ierakstu veicis māk-
slinieks — aktieris un režisors Uldis Pūcītis, savas dzīves pēdējā gadā. 
Dienasgrāmatās lasāmi trāpīgi un kolorīti vērojumi par viņa laikabied-
riem teātra un kino pasaulē: gan par režisoriem, pie kuriem Pūcītis 
mācījies vai strādājis, gan par studiju biedriem un kolēģiem. Pūcītis 
ir bijis talantīgs rakstītājs, viņa spriedumi ir trāpīgi un kodolīgi, radot 
dzīvas klātbūtnes efektu arī šodien. Šī grāmata nav akmenī iekalts Pū-
cīša paustās kritikas, slavinājumu un verdiktu apkopojums, bet tikai un 
vienīgi dienasgrāmatas autora konkrētā dienā piedzīvotā un tā raisīto 
pārdomu un emociju pieraksts, tāpēc arī iespējamais kāda laikabiedra 
izsauciens „Tā nemaz nebija!” būs nevietā. Pūcītim bija tā.
UDK	 791.635-051(474.3)(093.3)

792 Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000905918
Kleins, Ivars. Aktieru ligzda : teātris caur die-
nesta ieeju / Ivars Kleins ; Eduarda Groševa 
vāka dizains ; fotoattēlu autori: J. Deinats, E. 
Freimane, D. Geidmane, G. Janaitis, K. Kalns, E. 
Kera, D. Legante, G. Mālderis, M. Vilkārsis, K. Vī-

toliņa, A. Zeltiņa ; redaktore Zaiga Lasenberga. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 191, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. 
ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-0-
7493-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  No vienas puses, teātris ir gluži normāla darbavieta, 
apmēram tāpat kā slimnīca ārstiem vai augstskola pasniedzējiem, taču, 
no otras — viss ir pavisam citādi. Kurā darba vietā vēl kopā ar kolēģiem 
nākas ne tikai dvēseli izgriezt uz āru, bet arī koķetēt, skūpstīties un vi-
sādi citādi ķermeniski sadarboties? Protams, tas ir tikai viens no spe-
cifiskajiem aktiera darba aspektiem, jo tādu ir diezgan daudz, tostarp 
kopā būšana ikdienā no rīta līdz vēlai naktij vārda tiešā nozīmē. Autoru 
interesē dzīve šādā režīmā, taču vēl vairāk par to — skatuves mākslas 
uzliktie zīmogi domāšanai un dvēselei. Ko aktieri dara tur, kur publika 
viņus neredz, un ko paši par to domā? Lūk, jautājumi, uz kuriem šajā 
grāmatā meklētas pareizās atbildes.
UDK	 792.028(474.3)
	 792.071.2.028(474.3)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas.  
Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 000906438
Mūrs, Gerets. Prāta spēles gudriem bērniem : 
vairāk nekā 100 mīklu prāta vingrināšanai / Ge-
rets Mūrs ; ilustrācijas un vāka zīmējums: Kriss 
Dikasons ; no angļu valodas tulkojis un adaptē-
jis Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas, tabu-
las ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: Brain Gaming for Clever 
Kids. — ISBN 978-9934-0-7814-9 (brošēts).

UDK	 793.7
	 087.5

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000905280
Гаврилина, М. А. Изучение русского (род-
ного, первого) языка в школах Латвии / 
М.А. Гаврилина ; авторская редакция ; на-
учные рецензенты: Ekaterina Protassova, 
Eleonora Lassan, Dr.paed. Оксана Филина. — 

Рига : Mācību grāmata, 2018. — 192 lpp. : diagrammas, shē-
mas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 158.-176. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu valodā, kopsavil-
kums latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-18-017-5 
(iesiets).

UDK	 811.161.1(072)

Kopkataloga Id: 000904407
Доклады на XVI международном съезде 
славистов : (Белград, 20.08.2018.-
27.08.2018.) = Referāti XVI starptautiskajā slā-
vistu kongresā (Belgrada, 20.08.2018.-
27.08.2018.) = Contributions to the XVI 

International Congress of Slavicists (Belgrade, 20.08.2018.-
27.08.2018.) / zinātniskais redaktors Dr.philol. Igors Koš-
kins ; zinātniskie recenzenti: Olga V. Siņova, Antons Repo-
ņs, Emma Arhangeļska ; Latvijas Nacionālā slāvistu 
komiteja. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. — 
79 lpp. : kartes, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts krievu valodā, kop-
savilkumi angļu valodā. Titullapas un vāka noformējums 
paralēli krievu, latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-18-364-5 (brošēts).

UDK	 811.16-115(062)
	 811.17-115(062)

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000906556
Gudrā ābece : darba burtnīca / V. Saldava-Rei-
ce, I. Groza, M. Šķirmante, A. Birzkopa, D. Sama, 
M. Kalna, S. Bērziņa, G. Treigūte, T. Slūka, L. 
Stendere, I. Kezika, M. Krastiņa, D. Kristapso-
ne ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, 

[2018]. — 115 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Komplektā „Gud-
rā ābece” ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un skolo-
tāja grāmata. — ISBN 978-9984-46-386-5 (brošēts).

UDK	 811.174(076)

Kopkataloga Id: 000906552
Gudrā ābece : mācību grāmata / V. Salda-
va-Reice, I. Groza, M. Šķirmante, A. Birzkopa, D. 
Sama, M. Kalna, S. Bērziņa, G. Treigūte, T. Slūka, 
L. Stendere, I. Kezika, M. Krastiņa, D. Kristap-
sone ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, 

[2018]. — 175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Komplektā 
„Gudrā ābece” ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un 
skolotāja grāmata. — ISBN 978-9984-46-385-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šis mācību līdzeklis paredzēts bērniem, kuriem ir 
grūtības apgūt lasīšanu un rakstītprasmi, kā arī bērniem ar valodas sis-
tēmas nepietiekamu attīstību. Šo mācību līdzekli sekmīgi var izmantot 
arī pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, kā arī ģimenē, lai palīdzētu 
bērniem apgūt lasīšanas un rakstīšanas pamatprasmes.
UDK	 811.174(075.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905918
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906438
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905280
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904407
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906556
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906552


12Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 19 2018. gada 1.–15. oktobris

Kopkataloga Id: 000906553
Gudrā ābece : skolotāja grāmata / V. Salda-
va-Reice, I. Groza, M. Šķirmante, A. Birzkopa, D. 
Sama, M. Kalna, S. Bērziņa, G. Treigūte, T. Slūka, 
L. Stendere, I. Kezika, M. Krastiņa, D. Kristap-
sone. — Rīga : RaKa, [2018]. — 92 lpp. : ilustrā-

cijas, tabulas ; 30 cm. — Komplektā „Gudrā ābece” ietilpst 
mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata. — 
ISBN 978-9984-46-387-2 (brošēts).

UDK	 811.174(073)

Kopkataloga Id: 000900762
Nacionālās identitātes sociolingvistiskie as-
pekti = Sociolinguistic Aspects of National 
Identity : rakstu krājums / zinātniskā redakto-
re Dr.habil.philol. Ina Druviete ; recenzentes: 
Dr.hum. Regīna Kvašīte, Dr.philol. Dite Liepa, 

Dr.philol. Ilze Oļehnoviča ; tulkojums angļu valodā: Dr.phi-
lol. Dace Strelēvica-Ošiņa ; dizaina autore Gunita Arna-
va. — Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2018. — 351 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkumi angļu valodā. — ISBN 978-9934-580-00-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājumā analizēti dažādi nacionālās identitā-
tes sociolingvistiskie aspekti, iezīmējot valodisko identitātes elementu 
vietu daudzveidīgajā individuālās un kolektīvās identitātes komponen-
tu kopumā. Autori pievērsušies multilingvisma, parlamentārā diskursa, 
rakstības inovāciju, personvārdu uztveres problēmām, kā arī snieguši 
ieskatu Latvijā un citās valstīs īstenotajai valodas politikai saistībā ar 
nacionālās identitātes izpratni.
UDK	 811.174’27(082)

821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000907268
Džeroms, Džeroms K. Trīs vīri laivā (nerunā-
jot nemaz par suni) : romāns / Džeroms K. Dže-
roms ; tulkojums latviešu valodā: Vizma Belše-
vica ; vākam izmantota Arņa Zariņa ilustrācija ; 
Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains ; redakto-

re Iluta Vasmane. — [Atkārtots, formāta maiņa]. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 207, [1] lpp. ; 21 cm. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Three Men in a Boat 
(To Say Nothing of the Dog). — ISBN 978-9934-0-7567-4 
(iesiets).

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000906372
Galbraits, Roberts. Ļaunuma raža : krimināl-
romāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas 
tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 559, [1] lpp. ; 
22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — (Iz-

meklē Kormorans Straiks / Roberts Galbraits ; 3). — Krimi-
nālromāns „Ļaunuma raža” ir trešais ciklā par privātdetek-
tīvu Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu 
Ellakotu. — Oriģinālnosaukums: Career of Evil. — ISBN 
978-9934-0-7678-7 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000906830
Lūiss, K. S. Princis Kaspians / K.S. Lūiss ; no an-
gļu valodas tulkojusi Ilga Melnbārde ; [ilustrāci-
jas]: Pauline Baynes. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
(Nārnijas hronikas / K.S. Lūiss ; 4). — Grāmata 

sagatavota pēc 2006. gada izdevuma. — Oriģinālnosau-
kums: Prince Caspian. — ISBN 978-9934-0-6910-9 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000906416
Montefjore, Santa. Deverillu pēdējais noslē-
pums : romāns / Santa Montefjore ; no angļu 
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: 
Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : 
Kontinents, [2018]. — 471 lpp. ; 21 cm. — (Pa-

saules bestsellers). — ([Deverilu hronika] / Santa Montef-
jore ; [3]). — „Deverilu pēdējais noslēpums” ir Deverilu 
sāgas noslēdzošā daļa. — Oriģinālnosaukums: The Last 
Secret of the Deverills. — ISBN 978-9984-35-919-9 (ie-
siets).

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000907276
Pračets, Terijs. Mazā brīvā cilts : romāns / Te-
rijs Pračets ; no angļu valodas tulkojusi Māra 
Poļakova ; [ilustrācijas]: Paul Kidby ; redaktore 
Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 333, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 

(Diska pasaule / Terijs Pračets ; [30]). — (Tifānijas Smelgas 
piedzīvojumi / Terijs Pračets ; 1). — Ziņas par autoru 
priekštitullapā. — Pirmā grāmata romānu sērijā par Tifā-
nijas Smelgas piedzīvojumiem. — Oriģinālnosaukums: The 
Wee Free Men. — ISBN 978-9934-0-7726-5 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000907271
Tjūdora, K. Dž. Krīta vīrs : romāns / K.Dž. Tjū-
dora ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczem-
niece ; redaktore Oļesja Burkevica. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 303, [1] lpp. ; 23 cm. — 
Oriģinālnosaukums: The Chalk Man. — ISBN 
978-9934-0-7547-6 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000907255
Eldžera, Kristīna. banķiera sieva : romāns / 
Kristīna Eldžera ; no angļu valodas tulkojusi 
Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; re-
daktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 
[2018]. — 428 lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autori: 

uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: The Banker’s Wife. — 
ISBN 978-9984-35-920-5 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906553
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000900762
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907268
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906372
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906830
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906416
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907276
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907271
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907255
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Kopkataloga Id: 000906352
Geibla, Mišela. Dzīvoklis Parīzē : romāns / 
Mišela Geibla ; no angļu valodas tulkojusi Agija 
Krasta ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2018]. — 461, [1] lpp. ; 22 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: The Paris Apartment. — ISBN 
978-9934-0-7167-6 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000906819
Pilkijs, Deivs. Dogmens / autors un ilustrators 
Deivs Pilkijs ; krāsu mākslinieks Hosē Garibal-
di ; no angļu valodas tulkojusi Meldra Āboliņa ; 
redaktore Marta Ābele. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018].

Stāsts par diviem kaķiem. — 253 lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — (Dogmens / Deivs Pilkijs ; Trešā grāmata). — 
„SIA Koka namiņa komiksi”—Titullapā. — Oriģinālno-
saukums: Dog Man: a Tale of Two Kitties. — ISBN 978-
9934-0-7524-7 (iesiets).
UDK	 821.111(73)-93-32

821.112.2 Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000906017
Murmane, Amēlija. Ar sirdi pret klikšķi / Amē-
lija Murmane ; no vācu valodas tulkojusi Renāte 
Siliņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais 
noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Meln-
gaile ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — 

Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 77, [2] lpp. ; 20 cm. — (zib-
stāsti tīņiem). — Oriģinālnosaukums: Herz über 
Klick. — ISBN 978-9934-15-523-9 (brošēts).

UDK	 821.112.2-93-3

Kopkataloga Id: 000905455
Peners, Bernds. Lāčukam vajag brilles / 
Bernda Penera teksts ; Kristīnes Faustas 
ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skana 
Neimane. — Rīga : Madris, [2018]. — 14 ne-
numurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm + pieli-

kums (plastikāta brilles). — „Ar 5 rotaļu brillēm”—Uz 
vāka. — „2+”—Uz vāka. — Oriģinālnosaukums: Der kleine 
Bär braucht eine Brille. — ISBN 978-9984-31-040-4 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Rotaļu brilles var uzlīmēt uz gludas virsmas un pēc 
tam noņemt. Ja brilles ir sasmērējušās, tās var nomazgāt aukstā ūdenī.
UDK	 821.112.2-93-1

Kopkataloga Id: 000905445
Peners, Bernds. Uzpūt, nomierini, uzlīmē 
plāksteri / Bernds Peners ; Hēninga Lēleina 
ilustrācijas ; S. Neimane, tulkojums. — Rīga : 
Madris, [2018]. — 14 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 24 cm. — „Ar 5 rotaļu plākste-

riem”—Uz vāka. — „2+”—Uz vāka. — Tulkots no vācu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Pusten, trösten, Pflaster 
drauf. — ISBN 978-9984-31-004-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rotaļu plāksterus uzlīmē uz gludas virsmas un no-
ņem tādus pašus. Ja plāksteri sasmērējušies, tos nomazgā aukstā ūdenī.
UDK	 821.112.2-93-1

821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000905736
Kobrins, Kirils. Vēsture: Work in Progress / 
Kirils Kobrins ; no krievu valodas tulkojis Dens 
Dimiņš ; tulkojuma redaktore Māra Poļakova ; 
dizainers Tom Mrazauskas. — [Rīga] : Orbīta, 
[2018]. — 93, [2] lpp. ; 19 cm. — (Orbītas biblio-

tēka). — Oriģinālnosaukums: История: Work in Prog-
ress. — ISBN 978-9934-8753-2-8 (brošēts).

UDK	 821.161.1-3

Kopkataloga Id: 000906444
Mariņina, Aleksandra. Jautājuma cena / 
Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkli-
ņa. — Rīga : NT Klasika, [2018].

2. sējums. — 302, [1] lpp. ; 21 cm. — Teksts 
latviešu valodā, tulkots no krievu valodas. — 

Oriģinālnosaukums: Цена вопроса. — ISBN 978-9934-
8757-1-7 (iesiets).
UDK	 821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 000906110
Peļevins, Viktors. Čapajevs un Tukšums : ro-
māns / Viktors Peļevins ; no krievu valodas 
tulkojis Emīls Dreiblats ; redaktors Māris Gar-
jānis ; Jānis Esītis, vāka dizains. — Rīga : Die-
nas Grāmata, [2018]. — 399, [1] lpp. ; 22 cm. — 

Oriģinālnosaukums: Чапаев и Пустота. — ISBN 
978-9934-546-66-2 (iesiets).

UDK	 821.161.1-31

Kopkataloga Id: 000905747
Кобрин, Кирилл. История: Work in Prog-
ress / Кирилл Кобрин ; редактор Александр 
Заполь ; дизайнер Tom Mrazauskas. — 
[Rīga] : Orbīta, [2018]. — 106, [3] lpp. ; 19 cm. — 
(Библиотека „Орбиты”). — ISBN 978-9934-
8753-4-2 (brošēts).

UDK	 821.161.1-3

Kopkataloga Id: 000904849
Пикуль, Антонина. Герои романов Вален-
тина Пикуля / Антонина Пикуль, Марина 
Анатольева ; дизайн: Влад Богов. — Рига : 
[Valentīna Pikuļa fonds], 2018. — 255 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 27 cm. — „К 90-летию 

Валентина Пикуля”—Uz grāmatas muguriņas. — ISBN 
978-9934-19-576-1 (iesiets).

UDK	 821.161.1(092)

Kopkataloga Id: 000904362
Письмена : поэтический альманах / ответ-
ственный за выпуск, составитель, редак-
тор, автор предисловия: Юрий Касьянич ; 
ответственный за выпуск В. Богов. — Рига : 
Оргкомитет Дней русской культуры, 2018.

2018, выпуск 7. — 319 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — Autori: Александра Бандурина, Николай Гу-
данец, Елена Копытова, Елена Образцова, Евгения 
Ошуркова, Роальд Добровенский, Юрий Касянич, 
Милена Макарова, Фаина Осина, Вера Панченко, Ири-
на Цыгальская, Евгений Орлов, Лана Степанова, На-
талья Бельская, Сергей Воробьев, Ирина Зиновчик, 
Петр Межиньш, Петр Антропов, Леонид Беликов, 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906352
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906819
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906017
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905455
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905445
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905736
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906444
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906110
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905747
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904849
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904362


14Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 19 2018. gada 1.–15. oktobris

Евгений Голубев, Татьяна Житкова, Стелла Астро-
ва, Алина Литвиненко, Виктория Матисон, Светлана 
Семенова, Павел Васкан, Станислав Володько, Га-
лина Иванова, Евгений Кузьмин, Ольга Орс, Руслан 
Соколов, Алексей Соловьев, Наталия Александрова, 
Эдуард Вартанов, Александр Казаков, Александр Пе-
тров, Татьяна Соколова, Владимир Соляр, Инесса Ил-
мер-Иванова, Регина Маскаева, Людмила Межиньш, 
Владимир Новиков, Владимир Ореховский, Лариса 
Плотниеце, Максим Супрунюк u.c. — ISBN 978-9934-
8527-3-2 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)(082)
	 821.161.1-1(082)

Kopkataloga Id: 000906550
Сайдяшева-Заяц, Елизавета. Калейдо-
скоп / Елизавета Сайдяшева-Заяц ; vāka no-
formējums: Inese Gura. — Rīga : [Jeļizaveta 
Saidjaševa-Zajaca], [2018]. — 106 lpp. ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-19-616-4 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000905932
Aspazija. Rainis. Reloaded : dzejas burtnīca / 
sastādītāji Ilmārs Šlāpins un Elvīra Bloma ; 
mākslinieks Kaspars Groševs. — Rīga : Ascen-
dum, 2018. — 55, [1] lpp. ; 20 cm. — Sastādītājs 
iespiedziņās uzrādīts kļūdaini: Ilmārs Šā-

pins. — Autori: Eduards Aivars, Aspazija, Anna Auziņa, El-
vīra Bloma, Inga Gaile, Jeļena Glazova, Madara Gruntmane, 
Kirils V. Ēcis, Kormak, Raimonds Ķirķis, Marija Luīze Meļ-
ķe, Artis Ostups, Rainis, Katrīna Rudzīte, Ilmārs Šlāpins, 
Sergejs Timofejevs, Toms Treibergs, Arvis Viguls. — Teksts 
latviešu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-19-640-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Interneta žurnāls „Satori” un Raiņa un Aspazijas 
māja, sagaidot Dzejas dienu, apkopojusi un nu piedāvā lasītājam Latvi-
jas mūsdienu dzejnieku dzejoļus, kas tapuši pēc īpaša pasūtinājuma — 
atbildes, parafrāzes un turpinājumus, kas novietoti līdzās Aspazijas un 
Raiņa savulaik radītajiem dzejas darbiem.
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000906559
Džigurs, Pēteris. Kal mākslas daili dziesmā 
savā / teksts, grafika: Pēteris Džigurs ; māksli-
nieks Atis Ieviņš ; Daces Teilānes, Ata Ieviņa un 
Pētera Džigura arhīva foto. — [Balvi] : Pēteris 
Džigurs, [2018]. — 159, [1] lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, portreti ; 30 cm. — Ziņas par autoru: 
uz 4. vāka. 

A n o t ā c i j a :  Pēteris Džigurs gan savos darbos, gan dzīvē ir ap-
liecinājis nesatricināmu pārliecību par cilvēka un dzīves gaišumu, kas 
ir mūžīgs un neiznīcināms. Grāmatā „Kal mākslas daili dziesmā savā” 
apkopota autora dzeja, domas, veltījumi konkrētiem Latvijas ļaudīm 
un mākslas grafikas. Mākslinieka darbi ataino viņa dzīves uztveri, kurā 
tiek domāts nepiezemētās kategorijās. Pats autors saka: „Manā dzejā 
Jūs neatradīsiet klasisko pantu ar atskaņām, noteiktu rindu skaitu un 
citiem klasiskās dzejas likumiem. Dzejas rakstīšana ir subjektīvs pro-
cess, un subjektīva ir arī lasītāja uztvere; katram — gan dzejniekam, 
gan lasītājam — ir sava dzīves pieredze, sava emociju un domu pasaule, 
savs skatījums uz lietām. Divu vienādu dzejnieku nav, tāpat kā nav divu 
vienādu lasītāju”.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000905514
Garā pupa : dzejas grāmata bērniem / sastādī-
tāja un redaktore, komentāri un atdzejojumi: 
Inese Zandere ; ilustrācijas: Liene Mackus ; di-
zains: Artis Briedis, Rūta Briede. — Rīga : As-
cendum, 2018.

2018. — 191 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Autori: Aspa-
zija, Uldis Auseklis, Eduards Aivars, Andris Akmentiņš, 
Ineta Atpile-Jugane, Arnolds Auziņš, Eriks Ādamsons, 
Jānis Baltvilks, Anna Belkovska, Ērika Bērziņa, Anna Bri-
gadere, Indra Brūvere-Daruliene, Pēters Brūveris, Māra 
Cielēna, Māris Čaklais, Dagnija Dreika, Ārija Elksne, Inga 
Gaile, Semjons Haņins, Alberts Kronenbergs, Edvards F. 
Kuks, Imants Lasmanis, Maija Laukmane, Vitauts Ļūdēns, 
Andra Manfelde, Aivars Neibarts, Vladimirs Novikovs, 
Leons Paegle, Inese Paklone, Jānis Peters, Vilis Plūdons, 
Marts Pujāts, Rainis, Uģis Rotbergs, Valdis Rūmnieks, 
Māris Salējs, Ieva Samauska, Ontons Slišāns, Ilmārs Šlā-
pins, Gunta Šnipke, Toms Treibergs, Andrejs Upīts, Ojārs 
Vācietis, Visvaldis Vecvagars, Sandra Vensko, Kārlis Vēr-
diņš, Arvis Viguls, Inese Zandere, Andris Zauers, Imants 
Ziedonis, Egīls Zirnis u.c. — Teksts latviešu un latgaliešu 
rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8560-9-9 (brošēts).
UDK	 821.174-93-1(082)
	 82-1(082)
	 821.174-9
	 821.174(092)
	 82(092)

Kopkataloga Id: 000907257
Krekle, Maija. Dzīvības spītīgie asni : romāns / 
Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas vāka di-
zains ; Anitas Jansones-Zirnītes ilustrācijas ; re-
daktore Dzintra Zālīte ; Timurs Subhankulovs, 
foto. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 237, 

[2] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — (Lata romāns ; 
10/2018 (232)). — Bibliogrāfija: [239.] lpp. — ISBN 978-
9934-15-518-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Romāns aizsāk Mežmaļu ģimenes sāgu. Beidzies 
Otrais pasaules karš, un dzīve turpinās. Cilvēki alkst pēc laimes un 
mīlestības, pēc prieka… Mežmaļi ir „pareizie” cilvēki, kas no sirds tic 
jaunajai varai un iespējām. Viņiem lemts smags liktenis. Vecākā dēla 
kvēlā mīlestība ir nicināms kāju pamesls ciema skaistākajai meitenei, 
kura tikai aprēķina dēļ kļūst par viņa sievu. Jaunākais — Arvīds iemīl 
skaidru un krietnu Sibīrijas latviešu meiteni, bet abu laimīgajā dzīvē 
iejaucas drauga nodevība.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000906162
Kronenbergs, Alberts. Zelta laiki / teksts un 
ilustrācijas: Alberts Kronenbergs ; pēcvārds: 
Ilze Saulīte-Jansone. — Jūrmala : Biedrība 
„Kronenbergs un Draugi”, 2018. — 12, [5] lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-19-592-1 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  A. Kronenberga (1887-1958) grāmata tapusi Latvijas 
brīvvalsts laikā 1932. gadā, pirms 86 gadiem. Daudzi uzskata trīsdesmi-
tos gadus par Latvijas Zelta laikiem, tomēr šogad, svinot Latvijas simt-
gadi, jūtam, ka savas Zemes laiku veidojam un krāsojam paši. Grāmatu 
kopā lasīs lielie un mazie. Kopā vērtēs, cik cienījams ir katrs darbs, ap-
spriedīs nu jau izzudušos amatus, maz lietotos vārdus. Ja ikviens darīs 
savu darbu godam, Latvija kļūs ar katru gadu skaistāka, gudrāka un 
stiprāka.
UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906550
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905932
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906559
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905514
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907257
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906162
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Kopkataloga Id: 000907007
Marts, Andris. Neparastā misija : fantastikas 
žanra romāns / Andris Marts ; vāka salikums: 
Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018].

I [1.] daļa, Kristaps. — 176 lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-579-08-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gāmatā „Neparastā misija” autors apraksta savas 
atmiņas par vajāšanām, izmantojot fantastikas žanru. Jo, autoraprāt, 
oficiāli astoņdesmoto gadu vajāšanas šobrīd tiek atzītas tikai par izdo-
mājumiem un fantāzijām.
UDK	 821.174-312.9

Kopkataloga Id: 000907383
Pavlova, Līga. Ar vēja spārniem : dzeja / Līga 
Pavlova, Janīna Saleniece ; sastādītāja Līga Pav-
lova ; Aija Pastare, vāka izklājuma salikums. — 
[Līvāni] : [Aija Pastare], [2018]. — 149, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8763-4-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejoļu grāmatā apkopoti mātes un meitas dzejoļi, 
kas radušies daudzu gadu garumā, saliekot kopā ne vien izjūtas un sap-
ņus, bet arī laimīgo un sāpīgo brīžu pārdzīvojumus.
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000906537
Puķīte, Solveiga. Naktssarunas vēstulēs : Dzej-
nieks-Solveiga Puķīte (sākta 2011. gada 2. febru-
ārī) / vāka dizains: Ēriks Meijers ; vāka foto: 
Kārlis Pakārklis. — [Tērvete] : Autorizdevums, 
2018. — 118 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-19-
622-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kas ir dzeja? Skaisti sarindoti vārdi, dvēseles valoda, 
ceļš? Grēksūdze, lūgšana, atbrīvotība no ikdienas pelēkās pavadones 
Vientulības? Naktīs, kad dienas spilgtums vairs nežilbina acis, domas 
kā pasta baloži viegli pieklauvē pie gaišā loga, nesot uz spārniem dzejo-
li. No nakts sarunām ar Dzejnieku atmiņai paliek brīnišķīgi mirkļi dze-
jas pasaulē un šīs rakstītās vēstules, kuras salasītas kā zvaigznes grozā.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000906542
Puķīte, Solveiga. Pārnākšana / Solveiga Puķīte ; 
Ērika Meijera vāka dizains ; Martas Bankevicas 
vāka foto. — Tērvete : Autorizdevums, 2018. — 
111 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8604-9-2 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  „Cilvēka mūžs ir par īsu, lai pateiktu labus vārdus 
visiem, kuri tos gaida. Vārdi kā taureņi — plaukstā nenotversi. Jāļauj, 
lai lido pretī saulei. Kamēr vēl ir ko teikt, kamēr vēl spējam… Cerībā, 
ka lasītājam mani vārdu taureņi uz spārniem nesīs prieku un gandarī-
jumu” — autore.
UDK	 821.174-1
	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000906962
Rancāne, Anna. Prīca i klusiešona / Anna Ran-
cāne ; redaktore Ilze Sperga ; vuoka i zeimieju-
mu muokslineica Gundega Rancāne. — [Līksna, 
Daugavpils novads] : Latgolys Studentu centrs, 
[2018]. — 128 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Skaid-

rojošā vārdnīca: 120.-122. lpp. — Teksts latgaliešu rakstu un 
latviešu valodā. — ISBN 978-9934-8291-5-4 (iesiets) ; ISBN 
9934829150 (kļūda).

UDK	 821.174’282-1
	 821.174’282-3

Kopkataloga Id: 000907320
Rasnače, Ģertrūde. Aiz upes Aizupieši / Ģer-
trūde Rasnače ; Juris Pundurs, vāka dizains. — 
[Līvāni] : [Aija Pastare], [2018]. — 424, [3] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Personu rādī-
tājs: 415.-419. lpp. un vārdnīca: 420.-
[425.] lpp. — ISBN 978-9934-8763-3-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Par laiku, notikumiem, izjūtām un cilvēkiem, no ma-
ziem stāstiņiem līdz lielākiem — par to ir kalupietes, novadpētnieces 
un arhitektes Ģertrūdes Rasnačes nupat izdotā grāmata „Aiz upes Aiz-
upieši”. Grāmatas 1. daļā attēlots laiks desmit gadu garumā: no 1955. līdz 
1966. gadam Aizupiešos, kur pagāja autores bērnība un skolas laiks. 
Grāmatas 2. daļā ir apkopoti lielie stāsti — par dzimtām, kuras dzīvoju-
šas Aizupiešos. Stāstos izsekots līdzi dzimtu uzvārdiem, dzimšanas ga-
diem un likteņiem. Daudzu dzimtu pārstāvju un aculiecinieku stāstītais 
papildināts ar fotogrāfijām.
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000906549
Saleniece, Dzintra. Domu, prāta un jūtu virpu-
ļos : dzeja / Dzintra Saleniece. — [Ogre] : [Dzin-
tra Saleniece], [2018]. — 90 lpp. ; 18 cm. — ISBN 
978-9934-19-660-7 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000906872
Snirevs, Sirāms. Saldas un sūras četrrindes : 
palīglīdzeklis bioloģijā, fizioloģijā, psiholoģijā, 
reliģijā, futuroloģijā, ētikā un estētikā / Sirāms 
Snirevs ; māksliniece Inese Vēriņa-Lubiņa. — 
[Rīga] : Māris Vēriņš, [2018].

II [2]. — 123, [3] lpp. ; 17 cm. — „60+”—Uz vāka un titul-
lapā. — ISBN 978-9934-19-603-4 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000906545
Spārni : almanahs / redkolēģija: Laila Ikase, 
Inta Tuza ; Ivitas Ceriņas vāka dizains ; [ie-
vads]: Inta Tuza. — Dobele : Literātu biedrība 
„Spārni”, 2018.

2017. — 208 lpp. : portreti ; 21 cm. — Autori: 
Inta Balčūna, Aija Celma, Līga Daukante, Velga Deksne, 
Vilnis Ezers, Jānis Freimanis, Velta Golubina, Laila Ikase, 
Helēna Ivanova, Eseja (Inese Jonuška), Lāsma Krama, 
Gaļina Kravza, Aina Liepa, Tatjana Liepiņa, Elvijs Millers, 
Solveiga Puķīte, Baiba Šīmane, Inta Tuza, Ojārs Ulma-
nis. — Teksts latviešu valodā, divu autoru darbi krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-8770-1-8 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)
	 821.174-3(082)
	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000906546
„Spārnu” lugas / Mārtiņa Cēsnieka vāka di-
zains ; priekšvārda autore Lelde Stumbre. — 
Dobele : Literātu biedrība „Spārni”, 2017. — 
205 lpp. : portreti ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-8770-0-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dobeles literātu biedrība „Spārni” izdevusi astoņu 
autoru lugu krājumu. Autori savos darbos parāda dažādu sieviešu lik-
teņus mūsdienu situācijās un sižetos. Lugas piedāvā spilgtus, emocio-
nālus tēlus, negaidītus sižeta pagriezienus, sulīgu latviešu valodu. Visas 
lugas ir piemērotas skatuvei. Tās ir viegli lasāmas un viegli uztveramas, 
un režisors, kas gribēs tās uzvest, sapratīs gan mājienus, gan zemteks-
tus, gan tiešo, skaudro patiesību par mūsu dzīvi.
UDK	 821.174-2(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907007
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907383
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906537
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906542
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906962
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907320
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906549
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906872
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906545
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906546
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Kopkataloga Id: 000907073
Tīmane, Linda. Tik daudz ko teikt : dzejoļi / 
Linda Tīmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiš-
kane ; Solvitas Gedertes foto. — Rīga : Annele, 
[2018]. — 126, [5] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-559-15-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopoti ilgā laika posmā sarakstītie dzejo-
ļi. Te atradīsiet dažādas emocijas. Vairāki teksti ir izskanējuši kompo-
nista Jāņa Strazda melodijās.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000905936
Tuņķelis, Imants. Kad ūdens kāpj mutē : 
stāsts / Imants Tuņķelis ; Jāņa Kalniņa ilustrā-
cijas ; redaktore Dzidra Olengoviča ; Raivja 
Zemberga vāka dizains (sadarbībā ar Jāni Kal-
niņu). — Aknīste ; Līgatne ; Rīga : Celtnes ap-

gāds, 2018. — 179 lpp. ; 18 cm. — ISBN 978-9934-19-541-9 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  I. Tuņķeļa stāstā atainoti seni notikumi maza cilvēka 
dzīvē. Tas ir Zigurda Bieziņa ēras pirmais posms. Stāstā dzīves īstenība 
tikai ir krustojusies ar šī sacerējuma patiesību, taču nav ar to vienā-
dojama. Precīzi rādīt toreizējo skolēnu un pieaugušo reālo prototipu 
rīcību nav bijis autora nodoms, un stāsta pabeigšanas laikā tas arī nav 
bijis vairs iespējams. Tāpēc personu iespējamā līdzība ar kādreiz un 
pašlaik dzīvojošiem cilvēkiem ir galvenokārt nejauša.
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000906547
Vasaraudze, Lidija. Paši… paši… = Самые… 
самые… / Lidija Vasaraudze, Jevgenijs Golu-
bevs ; redaktores: Biruta Aizbalte, Irina Straz-
doņika-Pļačko ; populārzinātniskie teksti un 
attēli: Uģis Piterāns ; Daugavpils radošās inte-

leģences biedrība DINA-ART. — Daugavpils : [DINA-ART], 
2018. — 84 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — Teksts latviešu un 
krievu valodā, paraksti zem attēliem latviešu un latīņu va-
lodā. — ISBN 978-9934-8391-7-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Darbā ar bērniem ievērojama uzmanība tiek pie-
vērsta to iepazīstināšanai ar vidi, kurā tie dzīvo. Sīkiem kukainīšiem, 
vabolītēm dabā bērni paiet garām, tos pat neievērojot. Jaunā grāmata 
palīdzēs skolotājiem darbā. Attēli veicinās kukaiņu atpazīšanu dabā. 
Dzejoļi palīdzēs papildināt priekšstatu par aprakstītajiem dabas pār-
stāvjiem, veicinās vārdu krājuma papildināšanu un vielas emocionālo 
uztveri.
UDK	 821.174-93-1
	 821.161.1-93-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000905537
Viguls, Arvis. Grāmata : dzeja 2011 — 2017 / 
Arvis Viguls ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizai-
ners Tom Mrazauskas. — [Rīga] : Orbīta, 
[2018]. — 105, [4] lpp. ; 19 cm. — (Orbītas bib-
liotēka). — Bibliogrāfija: 105.-[106.] lpp. — 
ISBN 978-9934-8753-0-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  A. Vigula dzejas krājums tapis vairāku gadu laikā. Tas 
atklāj autora talanta plašo spektru gan formā, gan saturā — no sociālas 
satīras līdz dramatismam un traģismam. Līdzās meditācijām par laika-
biedru dzīvēm un niansētām intimitātes studijām tas piedāvā ceļoju-
mus laikā un telpā, kā arī izgaršo dažādas poētiskās ietekmes, padarot 
tās par savām, tādējādi paplašinot mūsdienu latviešu dzejas izteiksmes 
līdzekļu arsenālu. A. Viguls savu dzejas krājumu un tā nosaukumu rak-
sturo: „Latviešu literārās valodas vārdnīca teic, ka grāmata esot „iesiets 
vai brošēts neperiodisks izdevums”. Tajā ir zemsvītras piezīmes, kas ne 
uz ko neatsaucas, komentāri citiem tekstiem, kuru grāmatā pašā nemaz 
nav, īsts izmantotās literatūras saraksts, kā arī saturs. Grāmatas liris-
kais varonis ir mūsu laikabiedrs, kam dziļi rūp savas zemes un sabiedrī-

bas attīstība. Autors aicina nesadrumstalot un neizniekot dzīves mērķi, 
nepakļauties mantu kultam, kopt un turēt tīras cilvēku attiecības.
UDK	 821.174-1

821.581 Ķīniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000905525
Mūsdienu ķīniešu stāsti un esejas / galvenā 
redaktore un priekšvārda autore Agita Baltgal-
ve ; literārā redaktore Biruta Jēgere ; zīmēju-
mu autore Karīna Jermaka ; tulkotāju grupa: 
Agita Baltgalve, Laura Pinkena, Ginta Elksne, 

Pārsla Dambe, Santa Bobkova, Kristiāna Meldere, Laura 
Liepiņa, Diāna Komova, Elza Harja, Jekaterina Pavlova, 
Egils Dzelme, Daria Lipniagova, Martins Survillo. — Rīga : 
AsiaRes, 2018. — 300 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Nosau-
kums ķīniešu valodā: 当代华文作品精选, latinizēts: Dang 
dai hua wen zuo pin jing xuan. — Ietver ziņas par auto-
riem. — Bibliogrāfija: 300. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
vāka noformējums un stāstu nosaukumi latviešu un ķīnie-
šu valodā, tulkots no ķīniešu valodas. — Oriģinālnosau-
kums: 当代华文作品精选. — ISBN 978-9934-19-420-7 
(brošēts).

UDK	 821.581-34(082)
	 821.581-4(082)
	 821.581(092)

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000906897
Dale, Elizabeth. Mani mīļie lācēnu stāsti / 
[sarakstījusi] Elizabeth Dale ; [ilustrējusi] 
Paula Bowles ; tulkojis Mārtiņš Karelis ; re-
daktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2018]. — 96 lpp. : ilustrācijas ; 

26×26 cm. — „15 jauki stāstiņi par lācēniem”—Uz vāka. — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Trea-
sury of Teddy Tales. — ISBN 978-9934-16-528-3 (iesiets).

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000906908
Princeses / tulkojusi Eva Jansone ; redakto-
re Linda Kalna ; Disney. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2018].

Aizraujošie piedzīvojumi. — 127, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm. — (Disney prince-

ses). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Princess Breathtaking Stories. — ISBN 978-9934-16-
537-5 (iesiets).
UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907073
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905936
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906547
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905537
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000905525
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906897
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906908
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9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

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

Kopkataloga Id: 000901288
100 in Riga : [things, places, facts and emo-
tions] / [fotogrāfi]: Aigars Bokāns Jansons, 
Ģirts Raģelis, Juris Zīģelis, Matvey Gryaznov, 
Kristīne Madjare ; Riga Tourism Develop-
ment Bureau. — Riga : Riga Tourism Devel-
opment Bureau, [2018]. — 106, [4] lpp. : 
ilustrācijas ; 23 cm.

UDK	 913(474.362.2)(036)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000906014
100 notikumi Latvijas vēsturē : cilvēki un 
procesi 1918-2018 / atbildīgā redaktore Jūlija 
Dibovska ; literārās redaktores: Ilze Brēmere 
un Elīna Kokareviča ; zinātniskās konsultan-
tes: Rudīte Kalpiņa un Ilze Boldāne-Zeļenko-

va ; māksliniece Aija Andžāne ; autori: Zane Balčus, Pēteris 
Bankovskis, Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Juris Ciganovs 
[un vēl 21 autors] ; fotogrāfi: K. Auziņš, Emīls Braunbergs, 
Uldis Briedis [un vēl 49 fotogrāfi]. — Rīga : Latvijas Mediji, 
[2018]. — 245, [6] lpp. : diagramma, faksimili, ilustrācijas, 
kartes, portreti ; 22 cm. — Autori arī: Gunta Čekstere, Kris-
tīne Ducmane, Zane Grigoroviča, Voldemārs Hermanis, 
Ritvars Jansons, Ilze Jākobsone, Egīls Jurisons, Rudīte Kal-
piņa, Linda Kusiņa, Ilze Kuzmina, Juris Lorencs, Daiga Ma-
zvērsīte, Mārtiņš Mintaurs, Otto Ozols, Jānis Siliņš, Viesturs 
Sprūde, Agra Straupeniece, Andris Tiļļa, Edīte Tišheizere, 
Viesturs Vecgrāvis, Kaspars Zellis. — Fotogrāfi arī: Harijs 
Burmeistars, Dainis Bušmanis, Pēteris Cīmanis, Paulis Cī-
rulis, Ieva Čīka, Māris Dedziņš, Gatis Dieziņš, A. Dogadkins, 
Andris Eglītis, Guntis Eniņš, Žanis Graubics, Agnese Gulbe, 
Herta, Valdis Ilzēns, Jānis Indriks, Valters Ivanovs, Gunārs 
Janaitis, Dainis Kārkluvalks, Boriss Koļesņikovs, Juris Krau-
lis, Anda Krauze, Lita Krone, Imants Krūmiņš, Jānis Krū-
miņš, Ēriks Kukutis, Mārtiņš Lapiņš, Ivars Līdaka, Viktors 
Ļisicins, Laimonis Martinsons, Ojārs Martinsons, Osvalds 
Mazurs, Karīna Miezāja, Olga Ionina, Edijs Pālens, Uldis 
Pāže, Juris Poišs, Krišs Rake, Jānis Rieksts, M. Romanovs, 
Romvalds Salcēvičs, Valdis Semjonovs, Aivars Siliņš, Ivars 
Soikāns, I. Sproģis, Timurs Subhankulovs, Edmunds Tarde-
naks, Evija Trifanova, Teodors Vankins, Tālivaldis Vilciņš, 
Gints Vītols, Jolanta Zariņa, Ilmārs Znotiņš. — Personu rā-
dītājs: [247.-249.] lpp. — ISBN 978-9934-15-368-6 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  100 notikumi, kas veidojuši mūsu valsti — kādi tie ir? 
To vidū ne tikai karu, diplomātisko attiecību, okupāciju un iekšpolitis-
ko lēmumu punkti, bet arī mūzika, prese, televīzija, dabas aizsardzība, 
rūpniecība, tehnoloģijas, sports, literatūra, teātris, glezniecība un kino. 
No šīm zināšanām augusi arī izpratne par brīvību un tās cenu — Tau-
tas fronte, Baltijas ceļš, barikādes un atgriešanās brīvajā Eiropā to pie-
rāda. Nozīmīgi notikumi sadzīvei un mūžībai — no naudas reformām 
līdz tautas garu pacilājošajiem svētkiem, no lepnajiem aizsargiem līdz 
sargājošam NATO, no varenās Pļaviņu HES līdz varošām Gaismas pi-
līm. Katrs varētu nosaukt vēl duci vai pat 100 notikumus, un šī grāmata 
labprāt to rosina. Latvijas simtgades notikumi ir lieli un mazāki, tajos 
ir personības un organizācijas, sakāves un uzvaras, tomēr nemainīgs 
paliek to nospiedums ikvienas ģimenes vēsturē.
UDK	 94(474.3)”19/20”

Kopkataloga Id: 000904853
Eiropas kultūras mantojuma dienas / tekstu au-
tori: J. Asaris, A. Āboltiņš, D. Cebule, J. Dambis, S. 
Dundure, R. Liepiņš, E. Lūsēna, J. Meinerts, J. Ur-
tāns, S. Zirne ; ievadvārdi: Juris Dambis ; dizains: 
Sandra Betkere ; vāka foto: J. Dambis. — [Rīga] : 
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 2018.

2018, Latvijas valsts izveidošana un attīstība. — 226, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Teksts paralēli latviešu un 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-8630-6-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Eiropas kultūras mantojuma dienas ir viens no kul-
tūras mantojuma nozares skaistākajiem un plašākajiem pasākumiem 
visā Eiropā. Latvija šajā vērtību atklāšanas un svinēšanas tradīcijā pie-
dalās jau kopš 1995. gada, katram gadam izvēloties savu īpašo tēmu. Šā 
gada tēma ir veltīta Latvijas valsts izveidošanai un attīstībai. Kultūras 
mantojuma vērtības apliecina Latvijas valstiskumu un, pateicoties tam, 
bija iespējams Latvijas valsti atjaunot.
UDK	 94(474.3)”19”
	 930.85(474.3)”19”

Kopkataloga Id: 000906771
Šāberte, Baiba. Gunārs Astra. Sirdsapziņas 
cietumnieks / Baiba Šāberte ; atbildīgā redak-
tore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 
326, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksi-
mili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfi-

ja zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-20-250-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Žurnāliste Baiba Šāberte grāmatā par Gunāru Astru 
(1931-1988) pievērsusies viņa personības izpētei — latviešu brīvības 
cīnītājs un ievērojams PSRS okupācijas laika disidents grāmatā atspo-
guļots nevis kā sastingusi klišeja, bet dzīvs cilvēks ar atskabargainiem 
dzīves līkločiem, ar darbu, ar prieku un sāpēm, no „jūtīgajiem maigga-
diņiem” līdz valsts karogam pār mūžamāju. Autore grāmatu veidojusi, 
izmantojot radinieku, laikabiedru un vēsturnieku pētītos dokumentus, 
vēstules un citus materiālus. Grāmata ir emocionāli spēcīga dokumen-
talitātes tiešumā. Gunāra Astras inteliģences, pārliecības apliecinājums 
ir viņa pēdējais vārds tiesas sēdes noslēgumā Latvijas PSR Augstākajā 
tiesā 1983. gada 15. decembrī.
UDK	 94(474.3)(092)
	 323.281(474.3)(092)
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