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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001 Zinātne un zināšanas kopumā.  
Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000907531
Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu 
izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas 
Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: Uldis 
Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Kristī-
ne Mārtinsone; Ivans Jānis Mihailovs [un vēl 7 

autori] ; recenzenti: PhD Daiga Kamerāde, Dr.habil.oec. 
Baiba Rivža, Dr.biol. Dace Tirzīte ; literārā redaktore Inta 
Rozenvalde ; mākslinieks Modris Brasliņš. — Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2018. — 301 lpp. : ilustrācijas, portre-
ti ; 25 cm. — Autori arī: Anita Pipere, Signe Riekstiņa, Inta 
Rozenvalde, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, 
Inga Znotiņa. — Ziņas par autoriem: 297.-301. lpp. — Bib-
liogrāfija: 275.-291. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavil-
kums arī angļu valodā. — ISBN 978-9934-563-38-6 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir pirmais darbs latviešu valodā, kurā 
sistemātiski un vispusīgi sniegta informācija par zinātniskās rakstī-
šanas prasmēm un to pilnveidošanu, kā arī par pētījumu rezultātu iz-
platīšanu un informācijpratību zinātnē. Monogrāfijā ietvertās tēmas ir 
aktuālas plašai mērķauditorijai visās zinātņu jomās. Tās skar ne tikai 
ikvienu studējošo un pat jau vidusskolēnu, akadēmisko un zinātnisko 
personālu, bet arī ārpus tiešās zinātniskās vides esošo plašo auditori-
ju, kam nākas saskarties ar dažāda veida pētnieciskajiem darbiem un 
zinātniskajām publikācijām. No prasmes pasniegt un izplatīt pētījumu 
rezultātus lielā mērā ir atkarīgs to tālākais liktenis — kā tie tiks uztver-
ti, izmantoti, iedzīvināti praksē, kā notiks zināšanu pārnese. Nevar no-
liegt, ka šajā ziņā vēl daudz jāmācās, un grāmata varētu būt labs palīgs.
UDK	 001.102(082)
	 001.8(082)
	 808.1(082)

070 Laikraksti. Prese

Kopkataloga Id: 000907305
Tabūns, Pēteris. Latvijas „Dzīvības stratēģi-
ja” / Pēteris Tabūns ; literārā redaktore Žanna 
Migla ; foto: Māris Kiseļevs un no Pētera Tabū-
na personīgā arhīva. — [Burtnieku novads] : 
[Pēteris Tabūns], [2018]. — 360, [3] lpp. : ilus-

trācijas, portreti ; 31 cm. — ISBN 978-9934-19-606-5 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Pēteris Tabūns bijis piecu Saeimu — 5., 6., 7., 8. un 
9. — deputāts, pārstāvējis partiju „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. Vairāk 

nekā 20 gadus P. Tabūns strādājis žurnālistikā, ieņemot arī Latvijas Ra-
dio galvenā redaktora un komentētāja amatu. Viņa grāmatā analītiskā 
un skaudrā skatījumā atspoguļoti notikumi valstī neatkarības atjau-
nošanas periodā. Grāmatā ietverti vairāki Atmodas laikā radio ēterā 
raidītie komentāri, kā arī analizēta un kritiski vērtēta dažādu valdību, 
prezidentu un partiju darbība un trūkumi.
UDK	 070(474.3)(092)
	 821.174-92

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000909081
Barbie. — Rīga : Egmont Publishing, [2018].

Rozā piedzīvojums. — 24 nenumurētas lpp., 
2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrāci-
jas ; 30 cm. — (Barbie). — ISBN 978-9934-16-
563-4 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000909129
Enchantimals : izkrāso! / tulkojusi Anna Bēr-
ziņa ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2018]. — 16 nenumurētas lpp. : 
pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Enchantimals. — ISBN 978-9934-16-
580-1 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000909107
Enchantimals : sirsnīgi uzdevumi ar uzlī-
mēm / tulkojusi Anna Bērziņa ; redaktore Lin-
da Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. — 24 nenumurētas lpp., 2 nenumurētas 
lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālno-

saukums: Enchantimals. — ISBN 978-9934-16-560-3 (bro-
šēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000906948
Littlest Pet Shop : krāsojamā grāmata / tulko-
jusi Eva Jansone. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Littlest Pet Shop. — ISBN 978-
9934-16-578-8 (brošēts).

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907531
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907305
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909081
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909129
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909107
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906948
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Kopkataloga Id: 000909069
Meklē un atrodi! : lielā atloku grāmata / tul-
kojusi Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publish-
ing, [2018]. 

Dzīvnieki no visas pasaules. — 20 nenumu-
rētas salocītas lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. — Ori-

ģinālnosaukums: The Fantastic Look and Find. Animals 
From Around the World. — ISBN 978-9934-16-078-3 (ie-
siets).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000909077
Paw Patrol : krāsojamā grāmata / tulkojusi 
Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. 

Izsaucam Ķepu patruļu!. — 16 nenumurētas 
lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģināl-

nosaukums: Paw Patrol Jumbo Coloring book. Call the 
Paw Patrol!. — ISBN 978-9934-16-581-8 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000909134
PJ Masks : krāsojamā grāmata ar uzlīmēm / 
tulkojis Mārtiņš Karelis. — Rīga : Egmont Pub-
lishing, [2018]. — 24 nenumurētas lpp., 2 ne-
numurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilustrācijas ; 
28 cm. — Animācijas seriāla „PJ Masks” varoņi 

aicina rotaļās. — Oriģinālnosaukums: PJ Masks. — ISBN 
978-9934-16-594-8 (brošēts).

UDK	 087.5
Kopkataloga Id: 000909086

Spider-Man uzdevumi / tulkojusi Eva Janso-
ne. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 24 
nenumurētas lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : 
pārsvarā ilustrācijas ; 28 cm. — (Marvel Spi-
der-Man). — Oriģinālnosaukums: Marvel Spi-

der-Man Activity Book. — ISBN 978-9934-16-555-9 (bro-
šēts).

UDK	 087.5
Kopkataloga Id: 000906926

Troļļi : krāsojamā grāmata / tulkojusi Linda 
Kalna ; DreamWorks. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2018]. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — 
Oriģinālnosaukums: Trolls. — ISBN 978-9934-
16-579-5 (brošēts).

UDK	 087.5
Kopkataloga Id: 000906934

Vāģi : krāso un risini zibenīgi! / Disney, 
Pixar. — Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 
16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Cars Activity Book. — ISBN 978-9934-
16-592-4 (brošēts).

UDK	 087.5
Kopkataloga Id: 000909118

Vāģi / tulkojusi Linda Kalna ; Disney, Pixar. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2018]. 

Ziemassvētku krāsās. — 16 nenumurētas 
lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : pārsvarā ilus-
trācijas ; 30 cm. — Oriģinālnosaukums: Cars 

Coloring book with stickers. — ISBN 978-9934-16-568-9 
(brošēts).
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves  
metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 000907490
Dzīvesziņas gadagrāmata / sastādītājas: Aija 
Austruma, Iveta Eglīte, Laura Grīnvalde ; atbil-
dīgā redaktore Alīna Melngaile ; vāka dizains: 
Aija Austruma. — Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

2019. — 207 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — Autori: Laura Grīnvalde, Aija Austruma, Marina 
Deļikatnaja-Buša, Linda Meškova, Inga Gromova, Jānis 
Martinsons, Aļona Zaporožčenko, Uno Lācis, Ilga Gavare, 
Ligita Janevica-Rozenberga, Inga Nemše, Evita Lūkina, 
Līga Krēmane, Sohans Vīrs Singhs (Sohan Veer Singh), 
Agris Vanags, Aigars Kauliņš, Aija Stabiņa, Simona Kār-
kliņa, Alīna Voronova, Kristīne Akmentiņa, Inin Nini, Hi-
lariona, Baiba Kranāte. — ISBN 9789934153877 (kļūda).
UDK	 133(059)
	 615.89(059)

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000908734
Bebre, Rita. Radošuma pētniecība Latvijā 
(1922-2018) = Research of Creativity in Latvia 
(1922-2018) / Rita Bebre ; recenzentes: Dr.psy-
ch. Guna Svence, Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, 
Dr.psych. Ala Petrulyte ; mākslinieks profesors 

V. Villerušs ; A. Šverina foto ; kopsavilkuma tulkojums an-
gļu valodā: L. Roķe-Reimate. — Rīga : Salana Art, [2018]. — 
249 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par 
autori uz 4. vāka. — Grāmatā arī Ritas Bebres intervija ar 
žurnāla „Psiholoģijas Pasaule” redaktori Antru Krasno 
(220.-228. lpp.). — Bibliogrāfija: 201.-215. lpp. — Teksts lat-
viešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9934-8777-3-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Psiholoģijas zinātņu doktores Ritas Bebres mono-
grāfijā izsekots, kā gadsimta laikā radošuma pētnieki Latvijā virzījušies 
no vienas psiholoģijas apakšnozares — daiļrades psiholoģijas — pēt-
niecības uz jaunu plašāku apakšnozari — kreativitātes psiholoģiju un 
starpnozaru zinātni kreatoloģiju, kas radošuma pētniecību veic no vai-
rāku zinātnes nozaru un dažādu līmeņu aspektiem. Monogrāfijas sāku-
mā vērtēti Latvijas psiholoģijas klasiķu — Pētera Birkerta, Paula Dāles, 
Jāņa Bundula pētījumi daiļrades psiholoģijā, kuros padziļināti analizē-
ti izcili Latvijas rakstnieku darbi un viņu jaunrades process. Grāmatā 
pievērsta uzmanība arī mūsdienu zinātnieku devumam radošuma pēt-
niecībā. Grāmatas adresāts ir plašs lasītāju loks, kam interesē radošās 
spējas, to ģenētiskie pamati, radošais process, radošā personība, citi 
radošās darbības jautājumi.
UDK	 159.954(474.3)(091)

Kopkataloga Id: 000908240
Kalniņa, Vita. Pirmās attiecības cilvēka dzī-
vē : būt kopā no ieņemšanas līdz 6 mēnešu 
vecumam / Vita Kalniņa ; redaktore Iveta 
Troalika ; Daces Zelčas dizains ; Kristīnes Za-
veles fotogrāfijas. — [Rīga] : Ģimenes psiholo-

ģijas centrs „Līna”, [2018]. — 303 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — 
Ziņas par autori uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-19-605-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Psiholoģes Vitas Kalniņas grāmata „Pirmās at-
tiecības cilvēka dzīvē” par attiecībām ar bērnu no ieņemšanas līdz 6 
mēnešu vecumam. Šī ir pirmā šāda veida grāmata, kas rakstīta tieši 
Latvijas vecākiem un kurā vienlaikus apkopotas jaunākās atziņas no 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909069
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909077
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909134
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909086
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906926
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906934
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909118
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907490
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908734
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908240
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pētījumiem pasaulē. Grāmata būs vērtīga lasāmviela gan mammām, 
gan tētiem, un, jo īpaši, tiem pāriem, kas ir ieņēmuši vai vēl tikai gata-
vojas ieņemt bērniņu. Grāmata būs noderīga arī dažādu profesionālo 
nozaru pārstāvjiem — vecmātēm, medicīnas māsām, ģimenes ārstiem, 
pediatriem, psihologiem, psihoterapeitiem, psihiatriem, neirologiem 
un fizioterapeitiem.
UDK	 159.9-055
	 159.922.7

Kopkataloga Id: 000907216
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, Kristīne Šneidere, Svetlana Ušča, Anda Zvaig-
zne ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un 
dizaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju aka-
dēmija, 2018.

VII [7.] daļa, Psiholoģija = Psychology. — 319 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā.
UDK	 159.9(062)

16 Loģika. Epistemoloģija. Zināšanu teorija.  
Loģikas metodoloģija

Kopkataloga Id: 000908249
Boļšakovs, I. Loģika : mācību līdzeklis / izstrā-
dāja I. Boļ šakovs ; Valsts policijas koledža. Hu-
manitārā katedra. — Rīga : Valsts policijas ko-
ledža, [2018]. — 62 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 62. lpp.

A n o t ā c i j a :  Mācību līdzekli izstrādājis Valsts policijas koledžas 
Humanitārās katedras lektors I. Boļšakovs. Tas paredzēts pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” studi-
ju kursā „Loģika” izglītojamiem.
UDK	 16(075.8)

17 Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000907848
Aïvanhov, Omraam Mikhaël. Viedā smiekli / 
Omraam Mikhaël Aïvanhov (Omrāms Mihaels 
Aivanhovs) ; no franču valodas tulkojusi Larisa 
Rozentāle. — Rīga : Biedrība „Cilvēka pašatjau-
nošanās” ; [Fréjus] : Prosveta, [2018]. — 175, 

[4] lpp. ; 18 cm. — (Sērija „Izvor” ; No. 243). — Bibliogrāfija 
nodaļu beigās. — Oriģinālnosaukums: Le rire du sage. — 
ISBN 978-9934-8286-6-9 (brošēts).

UDK	 17.02
	 130.12

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000908068
Raita, Selija Ena. Bērna lūgšanu grāmata / 
sastādītāja Selija Ena Raita ; ilustratore 
Onora Airesa ; tulkotāja Ieva Burčika ; literā-
rā redaktore Dace Morica. — [Rīga] : Latvi-
jas Bībeles biedrība, [2018]. — 93 lpp. : ilus-

trācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Child’s book of 
prayers. — ISBN 978-9984-834-83-2 (iesiets).

UDK	 27-282.5

Kopkataloga Id: 000908591
Rādhanātha Svāmī. Ceļojums sevī : Bhakti 
ceļa izpēte : jogas senās gudrības mūslaiku ceļ-
vedis / Rādhanātha Svāmī ; no angļu valodas 
tulkojusi Linda Bērce ; par izdevumu atbild Ul-
dis Dzilna. — Rīga : Biedrība „Gaura”, [2018]. — 

268, [1] lpp. ; 20 cm. — Grāmatas „Ceļš uz mājām” turpinā-
jums. — Ziņas par autoru: [269.] lpp. — Oriģinālnosaukums: 
The Journey Within. — ISBN 978-9934-8521-2-1 (brošēts).

UDK	 233-852.5Y

Kopkataloga Id: 000908979
Rubenis, Andris. Mīts — senais un moder-
nais : senais mīts mūsos un mēs mītiskajā pa-
saulē / Andris Rubenis ; redaktore Inta Rozen-
valde ; māksliniece Linda Lagzdiņa Rubene ; 
Latvijas Mākslas akadēmija. — Rīga : Al secco, 

2018. — 264 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 25 cm. — Biblio-
grāfija: 253.-264. lpp. — ISBN 978-9934-8784-0-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Savā grāmatā „Mīts — senais un modernais” filozofs 
Andris Rubenis turpināja savu misiju — veidot jaunu humanitāro zi-
nātņu saturu un stiprināt vispārēju universālu tekstu lomu Latvijas 
ideju telpā. 30 gadus Andris Rubenis ir meklējis atslēgas mīta noslēpu-
miem, un nu šie meklējumi pašu profesoru ierindo starp autoriem, par 
kuru ieguldījumu mīta apguvē viņš raksta šajā grāmatā. Grāmata veltīta 
gan mīta un mitoloģijas jēdzienu visai plašajam lietojuma laukam — no 
senajām kosmoloģijām, līdz mūsdienu skatījumam uz tādiem stāstīju-
miem kā mīts un reliģija, mīts un filozofija, mīts un zinātne, mīts un lite-
ratūra, gan arī šo jēdzienu pārskatījumam, salīdzinājumam un zināmai 
sistematizācijai. Tāpat uzmanība pievērsta jautājumam par atšķirīgo 
arhaiskā un modernā cilvēka un mīta attiecībās.
UDK	 2-264
	 39

Kopkataloga Id: 000908758
Островских, Владимир. Бхагавад-гита для 
подростков / Владимир Островских (Вишва-
васу дас). — [Rīga] : [Gaura], [2018]. — 95 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8521-4-5 
(iesiets).

UDK	 2-291
	 233-265.34

Kopkataloga Id: 000907504
Якимов, Александр. Колокольным звоном 
полн… : литературно-художественное по-
священие Даугавпилсско-Резекненской 
епархии Латвийской Православной Церк-
ви / редактор, стихи: Александр Якимов ; 

рисунки: Яков Клёсов ; фотографии: Александр Дук-
шт ; оформление: Сергей Кузнецов ; вступительное 
слово: Александр, митрополит Рижский и всея Лат-
вии ; предисловие: Янис Урбанович. — Лудза : [Alek-
sandrs Jakimovs], 2018.

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907216
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908249
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907848
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908068
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908591
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908979
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908758
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907504
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Часть вторая. — 151 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Pirmā 
daļa publicēta 2016. gadā ar nosaukumu „Колокольный 
звон, плывущий…”. — Aleksandrs Jakimovs kā autors 
minēts metropolīta Aleksandra ievadā 3. lapā. — ISBN 
978-9934-8656-1-9 (iesiets).
UDK	 27-291(081.2)

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000907915
International Interdisciplinary Scientific 
Conference „Society. Health. Welfare” (7 : 
2018 : Rīga, Latvija). Society. Health. Welfare : 
7th International Interdisciplinary Scientific 
Conference, Rīga, 10-12 October 2018 : abst-

racts / editor Lolita Vilka ; Rīga Stradiņš University. — 
Rīga : Rīga Stradiņš University, 2018.

Contemporary Social Dynamics and Welfare: Ur-
ban and Rural Development Perspectives. — 194 lpp. ; 
29 cm. — Rādītājs: 190.-194. lpp. — ISBN 978-9934-563-
39-3 (brošēts).
UDK	 3(062)
	 614.2(062)
	 364.2(062)

Kopkataloga Id: 000907207
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.

IV [4.] daļa, Sports un veselība. Māksla un dizains = 
Sport and Health. Art and Design. — 541 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā.
UDK	 3(062)
	 37(062)
	 796(062)
	 7(062)
	 61(062)

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000907579
Gereiša, Zīle Sandra. Mediācija: jēdzieni, tes-
ti, lomu spēles : mācību grāmata / Zīle Gereiša, 
Līga Kirstuka, Evija Kļave. — Rīga : Tiesu namu 
aģentūra, 2018. — 174 lpp. : portreti, tabulas ; 
29 cm. — Ziņas par autoriem: [6.]-7. lpp. — 

Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-508-
64-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevums ir veltīts alternatīvajam domstarpību ri-
sināšanas veidam — mediācijai. Mācību grāmatai, tāpat kā mediatoru 
sertifikācijas eksāmenam, ir trīs daļas. Pirmajā daļā ir apkopoti medi-

ācijā plaši lietoti jēdzieni un termini, kuru skaidrošanā izmantoti gan 
tiesību akti, gan mācību literatūra un avoti mediācijā. Otrajā daļā ir 
piedāvāti teorētisko zināšanu pārbaudes testi ar vairāk nekā 100 jautā-
jumiem, kuri ir pielīdzināti tiem testiem, kādus pilda kandidāti, kārto-
jot sertifikācijas pārbaudījumu. Trešajā daļā ir atrodamas lomu spēles, 
kurām pievienots teorētisko zināšanu materiāls vai praktisks vingrinā-
jums konkrētu mediatora prasmju attīstīšanai.
UDK	 316.485.6(075)
	 347.965.42(075)

Kopkataloga Id: 000907249
Zelče, Vita. Latvijas mediju vides daudzvei-
dība : kolektīvā monogrāfija / zinātniskā re-
daktore Vita Zelče ; recenzenti: Ph.D. Andrejs 
Plakans, Dr.oec. Aija van der Steina, Dr.sc.
comm. Klinta Ločmele ; literārā redaktore 

Baiba Mūrniece-Buļeva ; dizains: Laura Veļa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 550, [1] lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un personu rādītājs: 541.-[551.] lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-360-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Universitāte sadarbībā ar Kultūras minis-
triju izdevusi apjomīgu kolektīvo monogrāfiju „Latvijas mediju vides 
daudzveidība”. Tā piedāvā Latvijas plašsaziņas līdzekļu pašreizējās 
situācijas kopainu, akcentējot tās stiprās un vājās puses. Monogrāfijas 
autori ir LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu in-
stitūta pētnieki un Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēki. Pētīju-
mā „Latvijas mediju vides daudzveidība”, kas īstenots 2017. gada otrajā 
pusē un 2018. gada sākumā, iztirzāta Latvijas plašsaziņas līdzekļu ārējā 
un iekšējā daudzveidība un tās konteksti. Tā pamatā ir mediju pētnie-
ces Helles Sjovāgas (Helle Sjøvaag) izstrādātā masu mediju daudzvei-
dības koncepcija, kas piedāvā tās indikatorus vērtēt piecos kontekstos: 
strukturālajā, organizatoriskajā, radīšanas/ražošanas, produkcijas un 
recepcijas kontekstā jeb mediju ekspozīcijā.
UDK	 316.774(474.3)(082)

33 Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000907213
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.

VI [6.] daļa, Ekonomika un sabiedrības pārvaldība = 
Economics and Public Administration. — 547 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā.
UDK	 33(062)
	 338.48(062)
	 351(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907915
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907207
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907579
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907249
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907213
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34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000908117
Latvejis Republikys Satversme : LTG latgalīšu 
volūdā (latgaliešu valodā) = Latvijas Republikas 
Satversme : LVS latviešu standarta valodā (baļ-
tīšu volūdā). — [Rīga] : Publisko tiesību insti-
tūts, 2017. — 56 lpp. ; 17 cm. — „Latviešu valodai 

(LAV) ir divas literārās jeb raksta valodas  LAV=LVS+LTG”—
Titullapā. — Teksts paralēli latgaliešu rakstu un latviešu 
valodā. 

UDK	 342.4(474.3)(094)

Kopkataloga Id: 000908551
Torgāns, Kalvis. Saistību tiesības / Kalvis Tor-
gāns ; recenzenti: Dr.iur. Zane Pētersone, Dr.iur. 
Jānis Kubilis, Dr.iur. Jānis Rozenfelds, Gunārs 
Aigars. — Otrais papildinātais izdevums. — 
Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. — 590 lpp. ; 

23 cm. — Bibliogrāfija: [506.]-541. lpp. un zemsvītras piezī-
mēs, rādītājs: [542.]-587. lpp. — ISBN 978-9934-508-63-9 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata domāta galvenokārt tiesību zinātņu studen-
tiem. Tajā apskatīti saistību tiesību vispārīgie jautājumi, atsevišķi līgu-
mu veidi, kā arī saistības, kas izriet no ārpuslīgumiskiem tiesību aiz-
skārumiem (deliktiem). Grāmata var būt noderīga arī citu specialitāšu 
studentiem tiesību pamatu apgūšanā, kā arī praktizējošiem juristiem.
UDK	 347.44(075.8)

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

Kopkataloga Id: 000907115
Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: 
problēmu iespējamie risinājumi : zinātniski 
metodisko rakstu krājums / sastādītāji: Dr.
paed. Ž. Truskovska, Mg.psyh. R. Orska ; priekš-
vārds: R. Orska ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadē-

mija. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 
2018. — 142 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās. — ISBN 978-9984-44-222-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2017. gada martā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 
zinātnisko grantu konkursā tika atbalstīts un uzsākts darbs projektā 
„Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē”. 
Tā kā līdz šim jauno zinātnieku pētījumi netika pietiekami populari-
zēti, akcents tiek likts uz aktīvāku studējošo iesaistīšanu publicitātes 
pasākumos, stiprinot profesionālo identitāti un izaugsmi, veicinot 
sabiedrībā aktuālo sociālo problēmu apzināšanu, izpēti un jaunu teh-
noloģiju izstrādi, ātrāku zinātnes produktu pārnesi praksē. Projekta 
ietvaros tika organizēts starptautisks zinātniski praktiskais seminārs, 
kurā jaunie zinātnieki prezentēja savus pētījumus, vadīja praktiskās 
nodarbības (darbnīcas), iepazīstinot ar savu programmu realizēšanas 
darba metodēm un paņēmieniem. Semināra dalībniekiem bija iespēja 
diskutēt, sniegt priekšlikumus par izpētes materiālu.
UDK	 364.4(082)

373 Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000907120
Rozenfelde, Mārīte. Skolēnu ar speciālajām 
vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības 
iestādēs atbalsta sistēma / Mārīte Rozenfelde ; 
recenzenti: Dr.paed. Sarmīte Tūbele, Dr.paed. 
Jeļena Davidova, Dr.paed. Vytautas Gudonis ; 

redaktore Vita Ansone ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. Reģionalistikas zi-
nātniskais institūts. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, 2018. — 211 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 175.-190. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, kopsavilkums un recenzijas arī angļu valodā. — ISBN 
978-9984-44-216-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā autore sniedz teorētisku iekļaujošās 
izglītības īstenošanas būtības skaidrojumu, akcentējot nozīmīgākos 
aspektus šai procesā: atbilstīgas vides, atbilstīgas skolotāju darbības, 
atbalsta personāla darbības, visu procesā iesaistīto sadarbības un sav-
starpējas palīdzības, komandas darba nodrošināšanas specifiku, piedā-
vā atbalsta sistēmas izveides modeli, kas varētu tikt pielietots jebkurā 
pašvaldībā un izglītības iestādē, nodrošinot skolēniem ar speciālajām 
vajadzībām iekļaujošo izglītības politiku, vidi un darbību.
UDK	 373.091.212.3
	 376-056.26
	 37.091.212.3

Kopkataloga Id: 000907137
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.

II [2.] daļa, Skolu pedagoģija. Pirmsskolu pedagoģija = 
School Pedagogy. Preschool Pedagogy. — 663 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā.
UDK	 373.02(062)

374 Ārpusskolas izglītība un apmācība. 
Papildizglītība

Kopkataloga Id: 000907210
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.

V [5.] daļa, Mūžizglītība. Informācijas tehnoloģiju iz-
mantošana izglītībā = Lifelong Learning. Information 
Technologies in Education. — 483 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā.
UDK	 374(062)
	 37.091.315.7(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908117
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908551
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907115
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907120
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907137
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907210
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378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000907654
Gudro, I. Rīgas Tehniskā universitāte. Pus-
gadsimts Ķīpsalā = Riga Technical Univer-
sity. Half a Century on Ķīpsala / I. Gudro, A. 
Zigmunde, R. Lapsa, E. Lapsa ; redaktore 

Oksana Ivanova (angļu valoda) ; Rīgas Tehniskā universitā-
te. — Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2018. — 102 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, plāni ; 22×31 cm. — Resursā uzrādīts 
elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221354. — Bibliogrā-
fija: 90.-92. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-22-130-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā hronoloģiski atspoguļota Rīgas Tehniskās uni-
versitātes (RTU) studentu pilsētiņas veidošanās un izaugsme Ķīpsalā 
50 gadu gaitā, iekļaujot vēsturiskas ilustrācijas un dokumentus, kā arī 
populārzinātnisku aprakstu latviešu un angļu valodā. Tā būs saistoša 
lasāmviela visiem, kuri interesējas par RTU un Inženierzinātņu vēsturi.
UDK	 378.6:62(474.362.2)(091)
	 727.3(474.362.2)(091)

Kopkataloga Id: 000907132
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.

I [1.] daļa, Augstākā izglītība = Higher Education. — 
666 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, 
angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK	 378(062)

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

Kopkataloga Id: 000907979
Zaudētā kaimiņbūšana: ebreji Latgales iedzī-
votāju kultūras atmiņā / latviešu izdevuma sa-
stādītāja Svetlana Pogodina ; vāka dizains: Ali-
sa Ādamsone ; tulkojums latviešu valodā: Rita 
Dementjeva, Santa Atvare ; literārā redakcija: 

Jolanta Treile ; ievads: Svetlana Amosova, Iļja Ļenskis. — 
Rīga : Muzejs „Ebreji Latvijā” : Rīgas Ebreju kopiena, 
2018. — 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Virstitulā: Mu-
zejs „Ebreji Latvijā”, SEFER Center for University Teaching 
of Jewish Civilization. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Tul-
kots no: Утраченное соседство: евреи в культурной па-
мяти жителей Латгалии : материалы экспедиций 2011-
2012. Москва : Центр научных работников и преподава-
телей иудаики в вузах „Сэфер”, 2013. — Tulkots no: 
Утраченное соседство: евреи в культурной памяти жи-
телей Латгалии : материалы экспедиций 2011-2015. Мо-
сква : Центр научных работников и преподавателей 
иудаики в вузах „Сэфер”, 2016. — ISBN 978-9934-19-269-2 
(brošēts).

UDK	 392(=411.16)(474.38)
	 26-44(474.38)

398 Folklora

Kopkataloga Id: 000908415
Birzniece, Mirdza. Lejaskurzemes teikas, no-
stāsti un spoku stāsti / vākusi un sakārtojusi 
Mirdza Birzniece ; māksliniece Anda Lieģe. — 
Talsi : [Aizputes novada dome], 2018.

2. — 291 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-19-572-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir turpinājums pedagoģes un novadpēt-
nieces Mirdzas Birznieces 2006. gadā izdotajam pirmajam sējumam 
„Lejaskurzemes teikas, nostāsti un spoku stāsti”. M. Birzniece stāstus 
savākusi no visas Lejaskurzemes apkaimes. Katrai teikai, nostāstam un 
spoku stāstam pievienota arī pasīte, kurā norādīts folkloras daļas fonda 
numurs, teicējs, pierakstītājs un pierakstīšanas gads. Grāmatu papildi-
na mākslinieces Andas Lieģes grafikas.
UDK	 398.22(=174)
	 821.174-344

Kopkataloga Id: 000907441
International Conference of Young Folklor-
ists (8 : 2018 : Rīga, Latvija). Reflecting on 
Disciplinary Ethics in Folkloristics : 8th Inter-
national Conference of Young Folklorists, Riga, 
September 19-21, 2018 : abstracts / language 

editor Jeffrey Grinvalds ; design: Krišs Salmanis ; Latvijas 
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta 
Latviešu folkloras krātuve. — [Rīga] : [Latvijas Universitā-
tes Literatūras, folkloras un mākslas institūts], [2018]. — 
47 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9984-893-35-8 
(brošēts).

UDK	 398(062)

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

53 Fizika

Kopkataloga Id: 000909040
Latvijas Universitāte. Cietvielu fizikas insti-
tūts. Zinātniskā konference (33 : 2017 : Rīga, 
Latvija). 33. zinātniskā konference : veltīta Or-
ganisko materiālu laboratorijas izveidošanas 
50. gadadienai, 2017. gada 22.-24. februāris : 

tēzes = Abstracts of the 33rd Scientific Conference : Febru-
ary 22-24, 2017, Institute of Solid State Physics University of 
Latvia / atbildīgais redaktors Dr.phys. Anatolijs Šara-
kovskis. — Rīga : LU Cietvielu fizikas institūts, 2017. — 
132 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, vāka 
noformējums latviešu valodā, titullapa — angļu valodā.

UDK	 539.2:547(062)

Kopkataloga Id: 000909033
Latvijas Universitāte. Cietvielu fizikas insti-
tūts. Zinātniskā konference (34 : 2018 : 
Rīga, Latvija). 34. zinātniskā konference : vel-
tīta Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas in-
stitūta 40. gadadienai un Segnetoelektriķu un 

pjezoelektriķu fizikas problēmu laboratorijas 50. gadadie-
nai, 2018. gada 20.-22. februāris : tēzes = Abstracts of the 
33th Scientific Conference : February 20-22, 2018, Institute 
of Solid State Physics University of Latvia / atbildīgais re-
daktors: Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis. — Rīga : LU Ciet-
vielu fizikas institūts, 2018. — 97, [4] lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — Personu rādītājs: [99.-101.] lpp. — Bibliogrāfija 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907654
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907132
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907979
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908415
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907441
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909040
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909033
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zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā, vāka noformējums latviešu valodā, titullapa — an-
gļu valodā.

UDK	 539.2(062)

54 Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000907920
Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīniskās 
ķīmijas kursam : mācību līdzeklis / Irina Kazu-
ša, Agnese Brangule, Āris Kaksis ; redaktore 
Aija Lapsa ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvē-
ka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. — 11. iz-

devums. — Rīga : RSU, 2018. — 172 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 172. lpp. — ISBN 
978-9934-563-36-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vispārīgās ķīmijas materiāls sniedz priekšstatu par 
analītiskajā ķīmijā lietojamām metodēm, kā arī par vielu uzbūvi un 
vielu pārvērtībām, raksturojot ķīmisko procesu gaitu. Medicīniskās 
ķīmijas kursa mērķis ir padziļināt izpratni par vielu daudzveidību, to 
pārvērtību norises likumsakarībām, pilnveidojot mūsdienīgu priekš-
statu veidošanu par dzīvības procesu vieliskajiem pamatiem cilvēka 
organismā, ietverot vielmaiņas procesus un cilvēka ķermeņa vielisko 
uzbūvi, kā arī tā funkcionēšanu. Mācību līdzeklis ir domāts kā atbalsta 
punkts studiju sākumā.
UDK	 54(075.8)
	 543(075.8)
	 612.015(075.8)

55 Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 000908817
Skromulis, Andris. Antropogēnā piesārņoju-
ma ietekme uz aerojonu koncentrāciju : pro-
mocijas darba kopsavilkums / Andris Skromu-
lis ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.geol. Gotfrīds 
Noviks, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks ; zi-

nātniskā konsultante Dr.sc.ing. Jūlija Gušča ; oficiālie recen-
zenti: Dr.biol. Artūrs Škute, Dr.phys. Aare Luts, Dr.habil.sc.
ing. Dagnija Blumberga ; Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. 
Inženieru fakultāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 
44 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas 
par autoru uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISBN 9789934221330. — Bibliogrāfija: 42.-
44. lpp. — ISBN 978-9934-22-132-3 (brošēts).

UDK	 551.510.4(474.384.2)(043)
	 502.3:504.5(474.384.2)(043)

Kopkataloga Id: 000908782
Skromulis, Andris. Antropogēnā piesārņoju-
ma ietekme uz aerojonu koncentrāciju : pro-
mocijas darbs / Andris Skromulis ; zinātniskie 
vadītāji: Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks, Dr.sc.
ing. Edmunds Teirumnieks ; zinātniskā kon-

sultante Dr.sc.ing. Jūlija Gušča ; Rēzeknes Tehnoloģiju aka-
dēmija. Inženieru fakultāte. — Rīga : RTU Izdevniecība, 
2018. — 108 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 102.-
108. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu va-
lodā.

UDK	 551.510.4(474.384.2)(043)
	 502.3:504.5(474.384.2)(043)

Kopkataloga Id: 000908828
Skromulis, Andris. Impact of Anthropogenic 
Pollution of Air Ion Concentration : summary 
of the doctoral thesis / Andris Skromulis ; sci-
entific supervisors: Dr.habil.geol. Gotfrīds No-
viks, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks ; advisor 

Dr.sc.ing. Jūlija Gušča ; official reviewers: Dr.biol. Artūrs 
Škute, Dr.phys. Aare Luts, Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumber-
ga ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty of Engi-
neering. — Riga : RTU Press, 2018. — 46 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru uz 4. 
vāka. — Resursā uzrādīts elektroniskā izdevuma ISBN 
9789934221330. — Bibliogrāfija: 44.-46. lpp. — ISBN 978-
9934-22-138-5 (brošēts).

UDK	 551.510.4(474.384.2)(043)
	 502.3:504.5(474.384.2)(043)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000907899
Logviss, Konstantīns. Latvijā sastopamo reto 
slimību un to ārstēšanai izmantojamo orfān-
medikamentu farmakoepidemioloģiski ekono-
misks pētījums : promocijas darba kopsavil-
kums farmācijas doktora zinātniskā grāda 

iegūšanai, specialitāte — sociālā farmācija / Konstantīns 
Logviss ; darba zinātniskie vadītāji: Dr.med. Dainis Krie-
viņš, Dr.med. Santa Purviņa ; oficiālie recenzenti: Dr.biol. 
Renāte Ranka, Dr.pharm. Brian Godman, Dr.oec. Edgars 
Brēķis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradi-
ņa universitāte], 2018. — 118 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 110.-115. lpp.

UDK	 616-022.251(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000907896
Logviss, Konstantīns. Latvijā sastopamo reto 
slimību un to ārstēšanai izmantojamo orfān-
medikamentu farmakoepidemioloģiski ekono-
misks pētījums : promocijas darbs farmācijas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai, specialitā-

te — sociālā farmācija / Konstantīns Logviss ; darba zināt-
niskie vadītāji: Dr.med. Dainis Krieviņš, Dr.med. Santa Pur-
viņa ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa 
universitāte], 2018. — 105 lp. : diagrammas, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 89.-93. lp.

UDK	 616-022.251(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000907908
Logviss, Konstantīns. Pharmacoepidemio-
logic and Pharmacoecomomic Latvian Study of 
Rare Diseases and Orphan Drugs : summary of 
the doctoral thesis for obtaining the degree of 
a doctor of pharmacy, speciality — social phar-

macy / Konstantīns Logviss ; scientific supervisors: Dr.
med. Dainis Krieviņš, Dr.med. Santa Purviņa ; official re-
viewers: Dr.biol. Renāte Ranka, Dr.pharm. Brian Godman, 
Dr.oec. Edgars Brēķis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Riga : 
[Rīgas Stradiņa universitāte], 2018. — 117 lpp. : diagram-
mas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 109.-114. lpp.

UDK	 616-022.251(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907920
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908817
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908782
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908828
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907899
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907896
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907908
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63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Medības. 
Zivsaimniecība

Kopkataloga Id: 000906077
International Scientific Conference „Students on Their 
Way to Science” (13 : 2018 : Jelgava, Latvija). Students on 
Their Way to Science : 13th International Scientific Confer-
ence (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 
collection of abstracts, April 20, 2018 / editorial board: 
Dr.philol. Inese Ozola, Dr.paed. Daina Grasmane, Mg.paed. 
Dace Skrupska, Mg.paed. Diana Svika, Mg.paed. Irina Orlo-
va, Mg.paed. Joseph Horgan ; Latvia University of Life Sci-
ences and Technologies. — Jelgava : Latvia University of 
Life Sciences and Technologies, 2018. — 1 CD (176 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 12 cm. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās. 

UDK	 63(062)
	 62(062)
	 004(062)
	 3(062)
	 37(062)

Kopkataloga Id: 000906141
Pasaules latviešu zinātnieku kongress (4 : 2018 : Rīga, 
Latvija). IV [4.] Pasaules latviešu zinātnieku kongress : re-
ferātu tēzes : Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. g. 
18.-20. jūnijs / atbildīgie par izdevumu: Zinta Gaile, Dace 
Siliņa, Āris Jansons ; latviešu valodas redaktore Sarmīte 
Palma ; foto: Toms Grīnbergs. — Jelgava : Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte, 2018.

Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija. — 1 USB 
(116 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartoshēmas, 
tabulas ; 3,35 MB. — Resursā uzrādīts arī tiešsaistes re-
sursa ISBN 9789984483016. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — ISBN 978-9984-48-300-9 (PDF) (elektroniskais 
datu nesējs USB).

A n o t ā c i j a :  Lauksaimniecība ir sektors, kas zināmā mērā no-
drošina valsts suverenitāti, jo — ja ir pašiem sava pārtika, tad neesam 
atkarīgi no citiem un viņu vēlmēm vai rīkojumiem. Tāpēc IV Pasaules 
latviešu zinātnieku kongresa Lauksaimniecības un meža zinātņu sekci-
jas tematika aptver plašu un nozīmīgu jautājumu loku, kas ietver gan 
globālu, gan reģionālu problēmu risinājumus. Nozīmīgākā tendence 
meža nozarē raksturojama ar vārdu kopu „klimata-gudra mežkopība”, 
proti — tādu darbību plānošana meža ainavā, nevis vienas audzes lī-
menī, kas nodrošinātu šīs ekosistēmas devumu klimata izmaiņu mazi-
nāšanā un vienlaikus noturību pret jau notiekošo izmaiņu negatīvajām 
ietekmēm.
UDK	 63(062)
	 630(062)

630 Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000904603
Vanags, Jānis. Meža uzraudzība Latvijā 100 ga-
dos / autors, sastādītājs un atbildīgais redak-
tors Jānis Vanags ; teksta par 21. gadsimtu auto-
re Baiba Rotberga ; literārā redaktore Agita 
Kozakeviča ; priekšvārds: Andis Krēsliņš ; di-

zains: Atis Luguzs un Dace Vucēna ; vāka dizains: Armands 
Dišers. — [Jelgava] : Algenta, [2018]. — 367 lpp. : diagram-
mas, faksimili, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 
25 cm. — Grāmatā literārās redaktores uzvārds uzrādīts 
kļūdaini, pareizi jābūt Agita Kazakeviča. — Bibliogrāfija: 
363.-364. lpp. — ISBN 978-9934-19-546-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā aplūkota meža uzraudzība kā mežsaimnie-
cības pasākumu kopums, kurus realizējot, tiek iegūts galaprodukts — 
mežaudze — mežs ar saviem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rā-
dītājiem. Tā satur vēsturisku hronoloģiskā secībā apkopotu faktu un 
skaitlisko datu informāciju par meža uzraudzību laikmetā no Latvijas 
valsts proklamēšanas 1918. gadā līdz 2018. gadam. Meža uzraudzība ar 
visām tās darbības niansēm aplūkota katrā meža apsaimniekošanas 
ciklā, kur tā bija jāorganizē un tā arī notika. Īpaša vieta grāmatas noda-
ļās ir ierādīta arī meža nozares personālam — mežkopjiem, kuru darba 
rezultāts ir meža stāvoklis Latvijā attiecīgajā laika periodā. Grāmata 
būs noderīga bijušajiem, esošajiem un nākamajiem mežkopjiem, kā arī 
dabas aizsardzības un citiem interesentiem.
UDK	 630*93(474.3)(091)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000902323
Platače, Rasma. Zālaugu biomasas ieguve cie-
tā kurināmā ražošanai = Obtaining of Grass 
Biomass for the Production of Solid Fuel : pro-
mocijas darbs lauksaimniecības doktora (Dr.
agr.) zinātniskā grāda iegūšanai lauksaimnie-

cības nozares laukkopības apakšnozarē / Rasma Platače ; 
promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.agr. Aleksandrs 
Adamovičs ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauk-
saimniecības fakultāte. Agrobiotehnoloģijas institūts. — 
Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 138 lp., 42 ne-
numurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 125.-137. lp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 633.2(043)
	 662.636(043)

Kopkataloga Id: 000902322
Platače, Rasma. Zālaugu biomasas ieguve cie-
tā kurināmā ražošanai : promocijas darba kop-
savilkums Dr.agr. zinātniskā grāda iegūšanai = 
Obtaining of Grass Biomass for the Production 
of Solid Fuel : summary of the Doctoral Thesis 

for the scientific degree of Dr.agr. / Rasma Platače ; darba 
zinātniskais vadītājs Dr.agr. Aleksandrs Adamovičs ; darba 
recenzenti: Dr.agr. Dainis Lapiņš, Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis, 
Dr.biol. Anita Osvalde ; Latvijas Lauksaimniecības universi-
tāte. Lauksaimniecības fakultāte. — Jelgava : [Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte], 2018. — 51 lpp. : diagram-
mas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu un angļu valodā. — 
ISBN 978-9984-48-303-0 (brošēts).

UDK	 633.2(043)
	 662.636(043)

637 Lauksaimniecības dzīvnieku un medījamo 
dzīvnieku produkti

Kopkataloga Id: 000904471
Gulbe, Gundega. Mikroorganismu klātbūtne govs (Bos 
primigenius taurus) pienā bioloģiskajā lauksaimniecībā 
un dabīgu vielu ietekme uz govīm ar subklīnisko mastītu = 
Distribution of Microorganisms in Bovine (Bos primige-
nius taurus) Milk from Organic Farming and the Impact 
of Natural Substances on Subclinical Mastitis Affected 
Cows : promocijas darbs veterinārmedicīnas doktora (Dr.
med.vet.) zinātniskā grāda iegūšanai veterinārmedicīnas 
nozares infekcijas slimību un mikrobioloģijas apakšnoza-
rē / Gundega Gulbe ; promocijas darba vadītāja Dr.med.vet. 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906077
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906141
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904603
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902323
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902322
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904471
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Anda Valdovska ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Veterinārmedicīnas fakultāte. Pārtikas un vides higiēnas 
institūts. — Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 
157 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Biblio-
grāfija: 124.-140. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī 
angļu valodā.

UDK	 637.12.055(043)
	 636.2.09:618.19-002-085(043)
	 637.1.055(043)
	 636.2.09:618.19-002-085(043)

Kopkataloga Id: 000904470
Gulbe, Gundega. Mikroorganismu klātbūtne 
govs (Bos primigenius taurus) pienā bioloģis-
kajā lauksaimniecībā un dabīgu vielu ietekme 
uz govīm ar subklīnisko mastītu : promocijas 
darba kopsavilkums Dr.med.vet. zinātniskā 

grāda iegūšanai = Distribution of Microorganisms in Bo-
vine (Bos primigenius taurus) Milk from Organic Farming 
and the Impact of Natural Substances on Subclinical Masti-
tis Affected Cows : summary of the doctoral thesis for the 
scientific degree of Dr.med.vet. / Gundega Gulbe ; promoci-
jas darba zinātniskā vadītāja Dr.med.vet. Anda Valdovska ; 
oficiālie recenzenti: Dr.med.vet. Vita Antāne, Dr.sc.ing. Līga 
Skudra, Dr.biol. Vizma Nikolajeva ; Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. — Jelgava : 
[Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018. — 81 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Teksts latviešu 
un angļu valodā.

UDK	 637.12.055(043)
	 636.2.09:618.19-002-085(043)
	 637.1.055(043)
	 636.2.09:618.19-002-085(043)

656 Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000909276
Rīgas autoosta laiku lokos : Rīgas autoosta un 
starppilsētu satiksme 1918-2018 / atbildīgā par 
izdevumu Laima Matuzāle ; redaktore Ieva Ja-
naite ; vāka dizains: Rihards Gromuls. — Rīga : 
Rīgas starptautiskā autoosta, [2018]. — 

216 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. — Auto-
ri: Jānis Ķeruss, Jānis Lejnieks, Vaira Gromule, Vita Smeile, 
Laima Matuzāle, Mārīte Eglīte. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums katras 
nodaļas beigās angļu valodā. — ISBN 978-9934-511-51-6 
(iesiets).

UDK	 656.132(474.3)(091)

664 Pārtikas ražošana un konservēšana

Kopkataloga Id: 000907974
Skauģis, Normunds. Maizes dvēseli meklē-
jot / Normunds Skauģis, Lia Guļevska ; di-
zains: Gunita Kraševska. — Babīte : Lāči, 
[2018]. — 159 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
27 cm. — Veltas Tomas dzejolis „Maizes 

klaips” [8.] lpp. — Bibliogrāfija: 159. lpp. — ISBN 978-9934-
19-647-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Man maizes cepšana ir darbs, aicinājums un mīlestī-
ba — tā ir mana dzīve, mans devums pasaulei un tautai. Maize ir svē-

tība. Maizei ir dvēsele. Es gan tikai esmu ceļā uz to… Par to arī mans 
stāsts, ar ko vēlos padalīties ar visiem, kuriem rudzu maize ir Vērtība, 
Dvēsele un Dzimtene, teic „Lāču” ceptuves saimnieks. Rudzu maizes 
klaips kā mūsu tautas simbols un kultūras vērtība ir iekļauts Latvijas 
kultūras kanonā. Ne velti saka — lai saprastu latvieti, ir jāsaprot stāsts 
par viņa maizi. Ir jāmeklē maizes dvēsele. To šajā grāmatā mēģinājis 
atklāt maizes meistars kopā ar žurnālisti Liu Guļevsku.
UDK	 664.61(474.362)(092)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000907127
Apele, Diāna. Diāna Apele. Grafika / 
teksts: Mg.art. Vladislavs Paurs ; foto: Ieva 
Andersone ; dizains: Elva Kājiņa. — Rēzek-
ne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 

[2017]. — 17 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
15×21 cm. — ISBN 978-9984-44-210-5 (brošēts).

UDK	 7.071.1(474.384.2)(083.82)

Kopkataloga Id: 000902890
Beļcova, Aleksandra. Rīgas geto Aleksandras Beļcovas 
zīmējumos = Riga Ghetto in Drawings by Aleksandra Bel-
cova = Рижское гетто в рисунках Александры Бель-
цовой : izstādes katalogs / sastādītāja Natalja Jevsejeva ; 
mākslinieks Guntars Sietiņš ; izstādes kuratores un rakstu 
autores: Natalja Jevsejeva, Guna Vainovska ; tulkojumi an-
gļu valodā — Edīte Matuseviča, krievu valodā — Natalja 
Jevsejeva ; fotogrāfs Normunds Brasliņš. — Rīga : Romana 
Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs : Žaņa Lipkes me-
moriāls, [2018]. — 103 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — Izstāde 
„Rīgas geto Aleksandras Beļcovas zīmējumos”, 2017. gada 
25. oktobris-2018. gada 31. augusts. — ISBN 978-9934-19-
433-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pirms daudziem gadiem šajā dienā, 1941. gada 25. ok-
tobrī, tika slēgti Rīgas geto vārti, izolējot no ārpasaules tūkstošiem eb-
reju. Viņu vidū arī gleznotājas Aleksandras Beļcovas paziņas. Apzinot 
mākslinieces atstāto radošo mantojumu, muzeja darbinieki tikai nesen 
atklāja zīmējumus — gandrīz 100 skices, kurās Aleksandra Beļcova fik-
sējusi redzēto Rīgas geto.
UDK	 7.071.1(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000890343
Dambis, Juris. Kultūras pieminekļu aizsardzī-
ba / Juris Dambis, teksts un foto ; dizains: 
Sandra Betkere ; Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija. — Rīga : Valsts kultū-
ras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 

[2017]. — 72 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 
71. lpp. — Bibliogrāfija: 70.-71. lpp. — ISBN 978-9934-8630-
3-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dr.arch. Juris Dambis savā grāmatā sniedz plašu 
pārskatu par kultūras mantojuma aizsardzības sistēmu Latvijā, tās 
izveidošanu un attīstību no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Kultūras 
pieminekļu aizsardzība ir pasākumu sistēma, kas nodrošina materiālā 
kultūras mantojuma nozīmīgākās daļas saglabāšanu. Autora apkopoto 
informāciju caurauž filozofiskās atziņas, kas radušās ilgajā darba pe-
riodā.
UDK	 7.025(474.3)
	 72.025(474.3)

Kopkataloga Id: 000908001
Dambis, Juris. Protection of Cultural Heritage 
Latvia / Juris Dambis, text, photo ; design: San-
dra Betkere ; translation: SIA Serres ; State In-
spection for Heritage Protection Republic of 
Latvia. — [Rīga] : State Inspection for Heritage 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000904470
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909276
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907974
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907127
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000902890
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000890343
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908001
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Protection, [2018]. — 79 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas 
par autoru: 79. lpp. — Bibliogrāfija: 77.-78. lpp. — Oriģināl-
nosaukums: Kultūras pieminekļu aizsardzība. — ISBN 978-
9934-8630-5-9 (iesiets).

UDK	 7.025(474.3)
	 72.025(474.3)

Kopkataloga Id: 000906586
Izstāde „Globālā kontrole un cenzūra” 
(2018 : Rīga, Latvija). Globālā kontrole un 
cenzūra : izstāde, 13. septembris—21. oktobris 
2018, Rīga = Global Control and Censorship : 
exhibition, September 13—October 21, 2018, 

Riga / kuratori: Bernhards Serekse un Līvija Nolasko-Rožā-
sa ; bukleta dizains: Mārtiņš Ratniks. — Rīga : [RIXC], 
[2018]. — 43 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas par kurato-
riem: 10. lpp. — Mākslinieki: mākslinieku apvienība „3/8”, 
Kaspars Groševs, Pēters Riekstiņš u.c. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Izstāde „Globālā kontrole un cenzūra” pēta neaptu-
ramo kontroles un cenzūras iespiešanos mūsu ikdienā. Tās mērķis ir 
izvērst sabiedrības diskusiju par visuresošās uzraudzības, novērošanas 
un cenzūras metodēm. Izstādi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā organizē 
Gētes institūts Rīgā kopā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC.
UDK	 7.038.53(083.824)

Kopkataloga Id: 000907469
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profe-
sionālā bakalaura studiju programmas 
„Interjera dizains” diplomprojektu kata-
logs / atbildīgais par izdevumu Diāna Ape-

le ; dizains: Kristīna Tribrate ; tulkojums angļu valodā: Ni-
kita Kazakevičs. — [Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija, [2018]. — 80 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 15×21 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu va-
lodā. — ISBN 978-9984-44-220-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Profesionālā bakalaura studiju programma „Interje-
ra dizains” tika atklāta 2008. gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 
Izglītības, valodu un dizaina fakultātes paspārnē. Diplomprojektu kata-
logs sniedz priekšstatu par studiju programmas sasniegtajiem studiju 
rezultātiem. Tajā apkopoti laikā no 2012. līdz 2017. gadam izstrādātie 
labākie 30 dizaina projekti interjera jomā, vairāki no tiem ir ieguvuši 
LDS Gada balvas dizainā.
UDK	 7.05(474.384.2)(083.82)

Kopkataloga Id: 000869755
Rubenis, Andris. Mākslas vēstures priekšvēs-
ture / Andris Rubenis ; mākslinieki: Rauls Lie-
piņš, Kaspars Podskočijs ; redaktors Aivars 
Kļaviņš ; dizains: Al secco ; Latvijas Mākslas 
akadēmija. — Rīga : Autora izdevums, 2017. — 

200 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 196.-
200. lpp. — ISBN 978-9934-8610-2-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mākslas vēsture kā zinātne dzima 19. gs. beigās un 
savu klasiskās tradīcijas noteikto attīstību noslēdza līdz ar 20. gs. no-
slēgumu. Mūsdienu māksla ir kļuvusi par procesu, kur teorijai nav īsti 
ko darīt — ir tikai anglosakšu kultūras cienīgi empīriski apraksti pēc 
principa, ka viss, ko dara sevi par mākslinieku pasludinājusī cilvēciskā 
būtne, ir māksla. Māksla ir visur, un viss par tādu var tikt uzskatīts, ja 
tikai ir, kas tā uzskata. Tas gan nav jāsaprot tā, ka par mākslu nav domā-
juši un rakstījuši arī cilvēki senatnē, — Eiropai tas nozīmē arī refleksiju 
antīkajā pasaulē un viduslaikos, tāpat kā jaunajos laikos pirms mākslas 
vēstures ar tās pretenzijām uz zinātniskumu izveidošanos. Varbūt ie-
lūkošanās savā pagātnē dos jaunu impulsu mākslas vēsturei šīsdienas 
situācijā? Par šo priekšvēsturi arī būs šis apcerējums.
UDK	 7.03
	 7.072.2

Kopkataloga Id: 000907454
Starptautiskā zinātniski praktiskā kon-
ference „Māksla un mūzika kultūras 
diskursā” (6 : 2017 : Rēzekne, Latvija). 
Māksla un mūzika kultūras diskursā : VI 

[6.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences kata-
logs = Arts and Music in Cultural Discourse : catalogue of 
the 6th international scientific and practical conference / 
atbildīgais par izdevumu: Diāna Apele ; dizains: Irēna Iva-
nova, Diāna Apele ; tulkojums angļu valodā: Jūlija Šarigina ; 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un di-
zaina fakultāte. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadē-
mija, 2017. — 22 lpp. : ilustrācijas ; 15×21 cm. — Mākslinieki: 
Vladislavs Paurs, Lilija Mamotova, Jeļena Koževņikova, Elva 
Kājiņa, Kristīna Tribrate, Laura Grieze, Diāna Apele, Lauma 
Veita, Māra Urdziņa-Deruma, Mārīte Kokina-Lilo, Santa 
Miezīte, Agate Ignatoviča, Rasma Kazia-Lāce, Virginija 
Degeniene, Veronika Kučerovskaja, Nataļja Losāne, Aiva Ti-
tova. — Pieejami divi izdevumi par 6. konferenci „Māksla 
un mūzika kultūras diskursā”: mākslas katalogs un zināt-
niski praktiskās konferences materiāli. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-209-9 (bro-
šēts).

UDK	 7.071.1(083.82)

Kopkataloga Id: 000907449
Starptautiskā zinātniski praktiskā konfe-
rence „Māksla un mūzika kultūras diskur-
sā” (6 : 2017 : Rēzekne, Latvija). Māksla un 
mūzika kultūras diskursā : VI [6.] starptautis-
kās zinātniski praktiskās konferences mate-

riāli = Arts and Music in Cultural Discourse : proceedings of 
the 6th international scientific and practical conference / 
redaktore Karīne Laganovska ; vāka dizains: Irēna Kivrāne, 
Aina Strode. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 
2018. — 189 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Virstitulā: Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmija, Viļņas Mākslas akadēmija, Viļ-
ņas Lietišķo zinātņu universitāte, Kauņas Lietišķo zinātņu 
universitāte, Pleskavas Valsts universitāte, Vitebskas Valsts 
universitāte. — Ziņas par autoriem: 183.-189. lpp. — Pieeja-
mi divi izdevumi par 6. konferenci „Māksla un mūzika kul-
tūras diskursā” — mākslas katalogs un zinātniski praktis-
kās konferences materiāli. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās. — Raksti latviešu, angļu un krievu valodā ar kopsa-
vilkumiem angļu un latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  Veicinot starptautisko sadarbību un starpdiscipli-
nāro pētniecību starp zinātniekiem un praktiķiem, kā arī praktiskās 
pieredzes apmaiņu mākslā un mūzikā, konferencē tiek prezentēti zi-
nātniski un praktiski pētījumi, diskutēts par aktuālo mākslā un mūzi-
kā. Konferences meistarklasēs tiek piedāvāta profesionālā pilnveide 
mākslas un mūzikas pedagogiem. Konferencē tiek atklātas mākslas 
darbu izstādes, prezentēts mākslas darbu katalogs, notiek modes skate.
UDK	 7(062)
	 316.7(062)
	 687.01(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906586
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907469
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000869755
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907454
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907449
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72 Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000908046
Kultūras pieminekļu uzmērojumi 1921-
1965 / [teksts]: Juris Dambis ; Valsts kultū-
ras pieminekļu aizsardzības inspekcija. — 
[Rīga] : [Valsts kultūras pieminekļu aizsar-

dzības inspekcija], [2018]. — 15 nenumurētas lp. : ilustrāci-
jas ; 30×15 cm. — ISBN 978-9934-8630-4-2 (brošēts).

UDK	 72.025(474.3)(084.11)
	 7.025(474.3)(084.11)

Kopkataloga Id: 000907812
Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā = Resto-
red Cultural Monuments in Latvia / dizains: 
Sandra Betkere ; vāka foto un ievads: Juris Dam-
bis ; Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekcijas Pieminekļu dokumentācijas centrs. — 

[Rīga] : Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 
[2017].

2016. — 70, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27×14 cm. — Teksts 
latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — 
ISBN 978-9934-19-306-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kultūras mantojuma saglabāšanu var uztvert kā 
sacensību starp vietas un cilvēku identitāti, gadsimtiem veidotu kva-
litatīvu cilvēka dzīves telpu, kurai ir savs īpašais raksturs un noskaņa 
no vienas puses un steigu, utilitāru īstermiņa eksistences vajadzību ap-
mierināšanu no otras puses. Jau otro gadu Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija apkopo labākās restaurācijas rezultātus, kur 
ieguldīta un jūtama speciālistu savas profesijas mīlestība, rūpīgs, pa-
cietīgs un profesionāls darbs.
UDK	 72.025.4(474.3)(083.82)

73 Tēlniecība

Kopkataloga Id: 000906531
Raude, Maruta. Maruta Raude. Vienmēr 
maksimāli : izstādes katalogs = Maruta 
Raude. Maximalism Forever : exhibition 
catalogue / izstādes kurators un redaktors 
Valentīns Petjko ; teksts: Alfs Raudis ; foto: 

Valentīns Petjko, Baiba Priedīte ; dizains: Elīna Locika ; tul-
kojums: Inga Gedžūne. — Daugavpils : Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrs, [2018]. — 28 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 20×20 cm. — Izstāde Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centrā no 2018. gada 21. septembra līdz 4. novem-
brim. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, nosau-
kums uz vāka tikai angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-
70-3 (brošēts).

UDK	 738.1.071.1(474.3)(083.824)

745/749 Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. 
Lietišķā māksla

Kopkataloga Id: 000903823
Tautas lietišķās mākslas izstāde „Radīt-
prieks” : latviešu tautas amatniecība, māksla, 
lietišķā māksla, tradīcijas, to apgūšana un iz-
stādīšanas prakse, 29.06.2018.-26.08.2018. = 
Folk Applied Arts Exhibition „The Joy of Cre-

ativity” : Latvian folk crafts, art, applied arts, traditions and 
practices of their training and exhibition, 29.06.2018.-
26.08.2018. / sastādītāja Inese Sirica ; dizains: Matīss Zvaig-
zne ; fotogrāfs Alvis Misjūns ; angļu valodas tulkojums: Rita 

Kursīte ; redaktore Elita Priedīte. — [Rīga] : Latvijas Nacio-
nālais kultūras centrs, [2018]. — 138 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu va-
lodā, prettitullapa un kopsavilkums arī angļu valodā. — 
ISBN 978-9934-528-28-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svēt-
kiem veltītā lietišķās mākslas izstāde „Radītprieks” rosina atskatīties 
uz to, kā veidojusies izpratne par tautas lietišķo mākslu. Katalogā no-
zīmīgu daļu veido piecu speciālistu raksti, kas atklāj tautas lietišķās 
mākslas novērtēšanas, izstādīšanas, jaunradīšanas, apmācības, pār-
mantojamības un uztveres šķautnes no 19. gadsimta beigām līdz mūs-
dienām.
UDK	 745/749(474.3)

Kopkataloga Id: 000906951
Ziemassvētku darbiņi : ar vairāk nekā 100 uz-
līmēm / [redaktore Linda Kalna] ; tulkojusi 
Eva Jansone ; [ilustrācijas]: Gabriel Cortina. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 12 lpp., 4 
nenumurētas lpp. lietošanas pamācība, 2 ne-

numurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Grāmatā at-
radīsiet bez griešanas atdalāmus, viegli saliekamus deko-
rus un daudz košu uzlīmju, ar ko tos izrotāt. — Oriģinālno-
saukums: Manualidades Navideñas. — ISBN 978-9934-16-
522-1 (brošēts).

UDK	 745.54(02.053.2)
	 087.5

75 Glezniecība

Kopkataloga Id: 000906580
Krastiņa, Sandra. Sandra Krastiņa. Ek-
rāns = Sandra Krastiņa. Screen : izstādes 
katalogs / izstādes kuratore, teksts: Inese 
Riņķe ; foto: Jānis Deinats, Normunds Bra-
sliņš, Aigars Altenbergs ; dizains: Pāvels 

Terentjevs ; tulkojums: Inga Gedžūne. — Daugavpils : Dau-
gavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2018. — 47 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 21×21 cm. — Izstāde Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centrā no 2018. gada 21. septembra 
līdz 4. novembrim. — Teksts paralēli latviešu un angļu va-
lodā. — ISBN 978-9934-535-69-7 (brošēts).

UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)

792 Teātris. Skatuves māksla.  
Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000908398
Vorošilova, Jeļena. Teātra pulciņš pirmsskolā 
un sākumskolā : metodiski ieteikumi / Jeļena 
Vorošilova. — Rīga : RaKa, [2018]. — 95 lpp. : 
ilustrācijas, notis ; 28 cm. — Ziņas par autori 
uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 93.-94. lpp. — ISBN 
978-9984-46-384-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autore ir pieredzes bagāta pirmsskolas 
skolotāja un metodiķe, kas grāmatā apkopojusi pašas pārbaudītus 
metodiskos paņēmienus. Tos var izmantot gan pirmsskolā, gan sā-
kumskolā. Lasītāji grāmatā atradīs autores izstrādātu teātra pulciņa 
mācību programmu un vingrinājumus. Vingrinājumu tematika saistīta 
ar runas, kustības, stājas, ritma izjūtas un dejas iemaņu, tēlotājpras-
mes un fantāzijas attīstību. Autores ieteiktie paņēmieni palīdz īstenot 
jaunu mācību saturu, kas ietverts pirmsskolas vadlīnijās un izglītības 
standartos. Autore uzsver, ka teātra pulciņā iegūtās prasmes ir svarīgas 
ikvienam, tāpēc darbošanās pulciņā nav jāsaista tikai ar iespējām kļūt 
par aktieri. Publiskā runa, prezentācijas prasmes ir būtiskas arī citās 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908046
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907812
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906531
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000903823
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906951
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906580
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908398
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jomās, to skaitā biznesā un politikā. Grāmata var kalpot kā rosinājums 
skolotājiem un arī vecākiem veidot un attīstīt teātra pulciņu kustību.
UDK	 792.077-053.4(072)
	 792.077-053.5(072)

793 Sabiedriskas izklaides un izpriecas.  
Kustību māksla. Deja

Kopkataloga Id: 000906955
López Pastor, Jesús. Manas krustvārdu un 
vārdu mīklas / [ilustrācijas]: Jesús Lopez Pa-
stor ; [redaktore Linda Kalna]. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2018]. 

Brīvdienas. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrā-
cijas ; 30 cm. — Risinot vienkāršās krustvārdu un vārdu 
mīklas, bērns paplašinās vārdu krājumu un trenēs atmi-
ņu. Grāmata ieteicama bērniem no 5 gadu vecuma. — 
ISBN 978-9934-16-500-9 (brošēts).
UDK	 793.7(02.053.2)
	 087.5

Kopkataloga Id: 000906959
López Pastor, Jesús. Manas krustvārdu un 
vārdu mīklas / [ilustrācijas]: Jesús Lopez Pa-
stor ; [redaktore Linda Kalna]. — Rīga : Eg-
mont Publishing, [2018]. 

Mājas. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — Risinot vienkāršās krustvārdu un vārdu mīk-
las, bērns paplašinās vārdu krājumu un trenēs atmiņu. 
Grāmata ieteicama bērniem no 5 gadu vecuma. — ISBN 
978-9934-16-499-6 (brošēts).
UDK	 793.7(02.053.2)
	 087.5

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81 Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000908693
Markus, Dace. Prognozējamā neprognozēja-
mība : zinātniskā monogrāfija / Dace Markus ; 
recenzenti: Dr.philol. Anna Vulāne, Ph.D. Dzin-
tra Bonda, Dr.psych. Hanss Šahls ; mākslinieks 
Andris Nikolajevs ; literārie redaktori: Agita 

Kazakeviča, Dita Liepa (latviešu valoda), Guntars Dreijers 
(angļu valoda) ; bibliogrāfijas jautājumos konsultējusi San-
ta Jērāne. — Rīga : Zinātne, 2018. 

Bērnu valoda Latvijā. — 207 lpp., 24 nenumurētas lpp. 
ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — 
Bibliogrāfija: [172.]-193. lpp. — Teksts latviešu valodā; sa-
turs, priekšvārds un kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-549-58-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir grāmata par valodu — par īpašu valodu. Tādu, 
kurā rodam apliecinājumu, ka ikviens indivīds ir valodas radītājs un 
vienlaikus — arī tās apguvējs, kurš mācās no citiem — pieredzējušā-
kiem, prasmīgākiem, ka valodas uztvere un darbošanās valodā var būt 
gan neiedomājami sistēmiska un loģiska, gan neierobežoti radoša. Tik 
aizraujoša var būt tikai bērnu valoda. Tātad bērni ir šīs grāmatas lī-
dzautori! Tajā atrodami arī pētniecības metožu apraksti, tomēr arī šajā 
darbā galvenais ir bērna valoda, kurā paredzami un tomēr līdz galam 
neparedzami parādās daudzkrāsainie bērnības iespaidi un tajos vēro-
jamā bērna valodas attīstība. Bez pierastā satura iedalījuma nodaļās un 

apakšnodaļās, autore grāmatas saturu iedalījusi vēl trīs simboliskās da-
ļās, dodot katrai no tām virsrakstu, lai ikvienam lasītājam būtu vieglāk 
atrast tieši to, kas viņu īpaši interesē. Atziņas grāmatā balstītas vairāku 
gadu garumā vāktos bērnu valodas piemēros. Šo bagātību ilustrē arī 
grāmatā ievietotie bērnu zīmējumi.
UDK	 81’276.3-053.2(474.3)

Kopkataloga Id: 000907560
Иесалниекс, Агрис. Тайны еврейского ал-
фавита / Агрис Иесалниекс, автор и редак-
тор ; перевод на русский язык: Николай 
Ивашкевич ; художник Гунтис Букал-
дерс. — [Liepāja] : [LiePA], [2018]. — 72 lpp. ; 

21 cm. — Ziņas par autoru uz 1. vāka atloka. — Bibliogrāfija: 
72. lpp. — Oriģinālnosaukums: Ebreju alfabēta noslēpu-
mi. — ISBN 978-9934-569-42-5 (brošēts).

UDK	 811.411.16’351
	 26-277.2

811.174 Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000908384
Līdaka, Jolanta. Kur pazūd garumzīmes? : 
praktiski materiāli patskaņu jaukšanas novēr-
šanai / Jolanta Līdaka ; recenzente Dr.paed. 
Sarmīte Tūbele ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — 
Rīga : RaKa, [2018].

1. grāmata. — 102 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — „80 uzde-
vumi”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija: 32. lpp. — ISBN 978-
9984-46-389-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopots mācību materiāls, kas palīdz bēr-
niem atšķirt īsos un garos patskaņus, izvēlēties tiem atbilstīgus burtus. 
Autore norāda, ka īso un garo patskaņu neatšķiršana ir reāls valodas 
sistēmas traucējums, kam var būt vairāki cēloņi, tomēr vairumā gadī-
jumu, izmantojot vingrinājumus, to var novērst. Pirmajās grāmatas no-
daļās autore sniedz teorētisku ieskatu problēmas cēloņos un teorētiski 
skaidro korekcijas procesu. Tam seko darba materiāli. Vispirms — pār-
baudei, tad pašai korekcijai. Korekciju autore iesaka veikt pakāpeniski, 
sākot ar skaņu un tiem atbilstīgo burtu atšķiršanu, turpinot ar zilbēm, 
vārdiem, teikumiem. Krājums paredzēts logopēdiem un skolotājiem 
pirmsskolas izglītības iestādēs, sākumskolās un speciālajās skolās, kā 
arī vecākiem, kas vēlas palīdzēt bērniem patskaņu atšķiršanas pilnvei-
dē.
UDK	 811.174’352(076)

Kopkataloga Id: 000908008
Reformācija un valoda / Dr.phil. V. Tēraudkal-
na un Dr.habil.philol. A. Veisberga redakcijā ; 
Māra Sīmansona vāka dizains ; redaktores: 
Ieva Jansone (latviešu valoda), Regīna Jozaus-
ka (angļu valoda). — Rīga : Zinātne, [2018]. — 

126 lpp. ; 24 cm. — (Valsts valodas komisijas raksti ; 9. sē-
jums). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un dažu rakstu 
beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valo-
dā, viens raksts angļu valodā ar kopsavilkumu latviešu va-
lodā. — ISBN 978-9934-549-63-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopoti Valsts valodas komisijas sa-
darbībā ar Latvijas Universitāti un Latvijas Bībeles biedrību rīkotās 
starptautiskās konferences „Reformācija, valoda, kultūra” materiāli. 
Konference notika Rīgas pilī 2017. gada 19. maijā, un tajā ar referātiem 
uzstājās Vācijas, Igaunijas un Latvijas speciālisti — valodnieki, vēstur-
nieki, kulturologi un teoloģijas speciālisti.
UDK	 811.174’25(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906955
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906959
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908693
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907560
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908384
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908008
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821 Daiļliteratūra

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000909459
Laplante, Linda. Atraitnes : romāns / Linda 
Laplante ; no angļu valodas tulkojusi Diāna 
Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore 
Liene Akmens. — Rīga : Kontinents, [2018]. — 
479 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Wi-
dows. — ISBN 978-9984-35-922-9 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000909464
Makintoša, Klēra. Es tevi redzu : spriedzes ro-
māns / Klēra Makintoša ; no angļu valodas tul-
kojusi Maija Opse ; redaktore Margita Kras-
nā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 399, 
[1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: I See 
You. — ISBN 978-9934-0-7577-3 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000909461
Mantela, Hilarija. Vilku nams : vēsturisks ro-
māns / Hilarija Mantela ; no angļu valodas tul-
kojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elga Rusma-
ne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 604, 
[4] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Wolf 
Hall. — ISBN 978-9934-0-7776-0 (iesiets).

UDK	 821.111-311.6

Kopkataloga Id: 000908376
Teilore, K. L. Bailes : romāns / K.L. Teilore ; no 
angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka 
noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita 
Velde. — Rīga : Kontinents, [2018]. — 410 lpp. ; 
21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Fear. — ISBN 
978-9984-35-924-3 (iesiets).

UDK	 821.111-312.4

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000909465
Azimovs, Aizeks. Otrais fonds / Aizeks Azi-
movs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozen-
berga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; tul-
kotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 316, [2] lpp. ; 21 cm. — (Fonds / Aiz-

eks Azimovs ; 3. grāmata). — Ziņas par autoru: [318.] lpp. — 
Oriģinālnosaukums: Second Foundation. — ISBN 978-
9934-0-7655-8 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.9

Kopkataloga Id: 000909463
Baka, Pērla. Mūžīgais brīnums : romāns / Pēr-
la Baka ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; 
Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore 
Elīna Vanaga. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
300, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Eternal Wonder. — ISBN 978-9934-0-7421-9 
(iesiets).

UDK	 821.111(73)-31

821.112.5 Holandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000908518
Hēsts, Sīmons van der. Zirrenis / Sīmons van 
der Hēsts ; no nēderlandiešu valodas tulkojusi 
Inese Paklone ; redaktore Gundega Blumber-
ga ; [ilustrācijas]: Karst-Janneke Rogaar ; kon-
sultants Uģis Piterāns. — Rīga : Pētergailis, 

[2018]. — 230, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālno-
saukums: Spinder. — ISBN 978-9984-33-476-9 (iesiets).

UDK	 821.112.5-93-32

821.113.5 Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000908204
Nesbē, Jū. Doktors Proktors un lielā zelta lau-
pīšana / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulko-
jusi Marta Roķe ; [ilustrācijas]: Per Dybvig ; 
redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 255, [1] lpp. : ilustrācijas ; 

21 cm. — (Doktora Proktora sērija ; 4). — Oriģinālnosau-
kums: Doktor Proktor og det store gullrøveriet. — ISBN 
978-9934-0-7664-0 (iesiets).

UDK	 821.113.5-93-31

821.134.2(82) Argentīniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000909466
Aksats, Federiko. Vienīgā izeja : romāns / Fe-
deriko Aksats ; no spāņu valodas tulkojis Ed-
vīns Raups ; redaktore Elīna Vanaga. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 429, [1] lpp. ; 23 cm. — 
Ziņas par autoru uz 4. vāka. — Oriģinālnosau-

kums: La última salida. — ISBN 978-9934-0-7326-7 (ie-
siets).

UDK	 821.134.2(82)-312.4

821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000907606
Jegorova, Svetlana. Viltīgais Kaķis / Svetlana 
Jegorova ; māksliniece Ilze Dambe ; no krievu 
valodas atdzejojis Māris Salējs. — [Rīga] : 
[Svetlana Jegorova], [2018]. — 48 lpp. : ilustrā-
cijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Хитрый 
Кот. — ISBN 978-9934-19-483-2 (iesiets).

UDK	 821.161.1-93-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000908608
Буйлов, Анатолий. Ностальгия : стихотво-
рения / Анатолий Буйлов ; в авторской ре-
дакции. — Рига : [Анатолий Буйлов], 2018. — 
363 lpp. : ilustrācija, portrets ; 18 cm. — Ziņas 
par autoru uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-8410-
8-8 (iesiets).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000907614
Егорова, Светлана. Хитрый Кот / Светлана 
Егорова ; художница Илзе Дамбе. — [Rīga] : 
[Svetlana Jegorova], [2018]. — 48 lpp. : ilustrā-
cijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-19-484-9 (ie-
siets).

UDK	 821.161.1-93-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909459
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909464
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909461
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908376
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909465
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909463
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908518
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908204
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909466
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908608
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907614
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Kopkataloga Id: 000908651
Коган, Исидор. Бедная проза или войлок 
Шейлока / Исидор Коган ; дизайн: Викто-
рия Матисон. — Рига : [Izidors Kogans], 
2018. — 142, [1] lpp. ; 22 cm. — Ziņas par auto-
ru: [143.] lpp. — ISBN 978-9934-19-690-4 (ie-
siets).

UDK	 821.161.1-3(474.3)

Kopkataloga Id: 000908770
Орс, Ольга. Моя Вселенная / Ольга Орс ; ди-
зайн обложки: Игорь Маджулис. — [Rēzek-
ne] : [Olga Afanasjeva], 2018. — 71 lpp. ; 17 cm. — 
ISBN 978-9934-8624-2-7 (brošēts).

UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000909337
Русанова, Нина. Ключ под ковриком : 
сборник стихов и прозы / Нина Русанова ; 
редактор Светлана Данилина. — [Babītes 
novads] : Salana Art, 2017. — 286 lpp. ; 21 cm. — 
(НЕдетские рассказы / Нина Русанова ; 

1). — Ziņas par autori uz 4. vāka. — „Книга „Ключ под 
ковриком”, первая в дилогии „НЕдетские рассказы” — 
это сборник произведений о детстве”—[2.] lpp. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8531-6-6 
(brošēts).

UDK	 821.161.1-94(474.3)

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000908555
Bērce, Linda. Mēnessgaismas maskarāde : no-
stāsts ar vēdiskiem domu graudiem / Linda 
Bērce ; autores vāka zīmējums. — [Rīga] : 
Biedrība „Gaura”, [2018]. — 368 lpp. ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-8521-3-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata stāsta par gadu simteņiem ilgu mācību, ko 
iemieso arī šo nostāstu galvenā varone. Katram cilvēkam ir savas mas-
kas, kādas tiek nēsātas, ik dienas dzīvojot šajā mainīgajā, daudzpusīga-
jā pasaulē un vērojot tajā notiekošo. Tā arī pagājusi galvenās varones 
dzīve. Vērojot, apcerot vēroto un pielāgojoties tam. Taču, kad dzīves ne-
paredzamie līkloči viņai liek beidzot pavērties uz pasauli neslēpjoties, 
visas maskas krīt un skatam paveras realitāte, no kuras varone nebūt 
vairs negrasās atteikties. Lasītājam ir iespēja vērot notiekošo līdz ar 
stāsta varoņiem, iepazīties ar viņu domām, izjūtām, kā arī izjust to, cik 
gan īpaši ir būt personībām.
UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000909480
Dombrovska, Lidija. Dzīves virpuļos : ro-
māns / Lidija Dombrovska ; redaktore Ieva 
Šuplinska-Murāne ; māksliniece, vāka autore 
Lidija Dombrovska ; par izdevumu atbild Vero-
nika Lāce. — Rīga : Sol Vita, [2018]. — 111, 

[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9984-894-84-3 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autores jaunajā romānā ir attēlota latvietes Sandras 
kolorītā kopdzīve ar diviem atšķirīgiem cilvēkiem — prominento ar-
hitektu Arni un melanholisko Ilgmāru. Abus pazaudējusi, Sandra vada 
dzīvi saskaņā ar savu iemantoto dzīvesziņu.
UDK	 821.174-34

Kopkataloga Id: 000906841
Gailīte, Anna Skaidrīte. Taureņa lidojums ak-
menī : romāns / Anna Skaidrīte Gailīte ; māk-
sliniece Vita Lēnerte. — [2. izdevums]. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 303, [1] lpp. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-0-7888-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jura un Laines Mārsilu ģimenē aug astoņpadsmitga-
dīgā Ilva, pusaugu dvīņi Uģis un Jānis, saimniecību vada un par visiem 
gādā Līvtante. Jura nāve ir pirmais pārdzīvojums, ko Lainei negaidīti 
uzsūta liktenis. Bet, kā tas dzīvē nereti notiek, tas ir tikai viens no dau-
dzajiem pārdzīvojumiem nepilna gada laikā. Lasītājs, baudot rakstnie-
ces rimto, bagāto valodu, tiek izvests cauri visiem Mārsilu ģimenes 
veiksmju un neveiksmju brīžiem. Annas Skaidrītes Gailītes romānā 
„Vienā dienā — visa dzīve” atkal satiksim iemīļotos varoņus.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000909139
Golubina, Velta. Kā sievas raibos brunčos : 
dzejas izlase / Velta Golubina ; Ērika Meijera 
vāka dizains. — Dobele : Literātu apvienība 
„Spārni”, 2018. — 200 lpp. : notis, portrets ; 
22 cm. — Ziņas par autori 4. lpp. — Grāmatā 

arī dziesmas ar Veltas Golubinas vārdiem: Saver smilgā / 
mūzika: Ilgvars Veinbergs ; Mana Latvija / mūzika: Ilgvars 
Veinbergs ; aranžējums: Guntars Līcis ; Tēvtēvu zeme / mū-
zika: Ilgvars Veinbergs ; aranžējums: Guntars Līcis. — ISBN 
978-9934-8770-2-5 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000909478
Gundars, Lauris. Vaļa balss / Lauris Gun-
dars ; māksliniece Anete Melece ; redaktore 
Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — Rīga : 
liels un mazs, [2018]. — 54, [9] lpp. : ilustrāci-
jas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-574-12-2 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Mazajai Spindzelei šķiet, ka vecāki pārāk nenopietni 
attiecas pret vēlēšanām, tāpēc dienu pirms lielā notikuma viņa izspēlē 
viltīgu plānu: ieslēdz ģimeni dzīvoklī, bet vienīgo atslēgu izmet pa logu. 
Lai durvis atslēgtu, ģimenei kā īstās vēlēšanās jāievēl atbildīgais, kam 
viņi uzticēs atrisināt sarežģīto situāciju. Tomēr negaidīti sižeta pavēr-
sieni situāciju uz brīdi padara pavisam saspringtu un draudīgu.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000908506
Kučiks, Pēteris. Tā sadeg svece / Pēteris Ku-
čiks. — [Alūksne] : [Pēteris Kučiks], [2018]. — 
1 sējums (aptuveni 230 lpp.) : ilustrācijas ; 
22 cm. — Grāmatā arī dziesmas vārdi „Dodot 
gaismu, sadegu” / Imants Kalniņš ; Viks. 

A n o t ā c i j a :  „Grāmata, kas pēc būtības ir mana ārsta mūža atmi-
ņu grāmata, satur to daļu, ko es mēģinu atcerēties un apjaust. 60 gadi 
veltīti medicīnai, no tiem 48 anestezioloģijai reanimatoloģijai. Kā svece 
deg… Kā nemanot tā sadeg… Svece kā simbols ārsta mūžam. Cēli jau nu 
skan, bet es atļaujos izmantot šo seno mūsu aroda devīzi, kur gaisma ir 
ārstēšanas (dziedināšanas) māksla. Tā ir ārsta dvēsele. Svečturis, kas 
notur sveci (kur svece piestiprinās) ir ārstniecisko zinību fundaments, 
pamats”, saka Pēteris Kučiks.
UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000909375
Nesaule, Agate. Zudušie saulgrieži : stāsts par 
trimdu un draudzību : romāns / Agate Nesau-
le ; tulkojusi Velga Polinska ; redaktore Silvija 
Līce ; mākslinieciskais noformējums: Zane Ne-
imane ; vāka foto: Irina Kostenich. — Rīga : 

Vesta-LK, [2018]. — 393, [5] lpp. : portrets ; 21 cm. — (Laika 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908651
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908770
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909337
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908555
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909480
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909139
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909478
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908506
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909375
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grāmata). — Ziņas par autori uz 4. vāka. — ISBN 978-9934-
511-53-0 (brošēts).

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000908078
Pastore, Luīze. Bez nosaukuma / Luīze Pa-
store ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; literārā 
redaktore Sigita Kušnere ; zinātniskais kon-
sultants Jānis Borgs. — Rīga : Neputns, 
[2018]. — 71 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 

(Mākslas detektīvi ; VI [6.] grāmata). — Priekštitullapā: 
Marks Rotko, Bez nosaukuma (1951). — ISBN 978-9934-
565-53-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieces Luīzes Pastores un mākslinieces Elīnas 
Brasliņas sestā kopīgi radītā grāmata sērijā „Mākslas detektīvi” šoreiz 
aicina lasītājus kopā ar jau labi pazīstamo detektīvu trijotni Teo, Pogu 
un Komatu doties ceļojumā abstraktā ekspresionisma korifeja Marka 
Rotko gleznu pasaulē. Stāstam dots tāds pats nosaukums kā 1951. gadā 
tapušajai Rotko gleznai, kurā nokļūst mazie detektīvi — „Bez nosauku-
ma”. Teo un Poga ir paaugušies, un sarežģītais tīņu vecums viņu ciešajā 
savienībā ir iezīmējis plaisu, taču abi ir spiesti apvienoties, lai dotos 
meklēt bez vēsts pazudušu skolasbiedreni un tostarp paveiktu vēl kādu 
ne mazāk svarīgu uzdevumu — izglābtu savu draudzību.
UDK	 821.174-93-312.4

Kopkataloga Id: 000908232
Plūdons, Vilis. Zaķīšu pirtiņa / Vilis Plū-
dons ; māksliniece Agija Staka ; Ingunas 
Kļavas Švankas grāmatas un vāka dizains ; 
redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 24 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 28×28 cm. — ISBN 978-9934-0-
7804-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki un vecvecāki ir 
iemīļojuši dzejoli „Zaķīšu pirtiņa”, ko uzrakstījis latviešu klasiķis dzej-
nieks Vilis Plūdons. Dzejoļa jauno izdevumu ilustrējusi māksliniece Ag-
ija Staka ar brīnišķīgiem un mīļiem zīmējumiem. Lasot grāmatu, bērns 
nokļūs draudzīgās zaķu ģimenes pirts rituālā, kur valda sirsnība un la-
bestība. Ja vien pa pļaviņu neskraidītu strupausītis sunītis…
UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000908627
Rēzekne : literāri-māksliniecisks almanahs / 
krājuma sakārtojums: Olga Afanasjeva (krievu 
valoda), Līvija Smirnova (latviešu valoda) ; 
vāka dizains: Igors Madžulis. — [Rēzekne] : 
[Olga Afanasjeva], [2018].

2018. — 335 lpp., 2 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrā-
cijas, portreti ; 20 cm. — Autori: Leontīne Apšeniece, 
Emīlija Astiče, Maruta Avramčenko, Betija Berga, Mārīte 
Bikovska, Jānis Bruģis, Vija Cibule, Artūrs Dilevko, Iveta 
Dimzule, Janīna Dukule, Pēteris Džigurs, Meldra Gailāne, 
Imants Gailis, Ivo Gilučs, Arvīds Gļauda, Krīstina Gļauda, 
Biruta Irbe, Rutta Jeromāne, Inga Kaļva, Ilze Keiša, Dainis 
Krievans, Margarita Krole, Helēna Kulincāne, Vlads Les-
snovs, Valentins Lukaševičs, Līvija Liepdruviete, Antonī-
na Lubeja, Pēteris Meikstums, Santa Mežābele, Aija Mike-
le, Anna Mortukāne, Anna Rancāne, Leonards Rakickis, 
Veneranda Rimša, Ieva Trimalniece, Jūlijs Augusts Trops, 
Evelīna Visocka, Пётр Антропов, Ефросиния Белова, 
Марина Блохина, Игорь Богданович, Ольга Борови-
кова, Людмила Брахмане, Станислав Володько, Евге-
ний Голубев, Сергей Голубев, Валентина Демидова, 
Анна Ионане, Екатерина Калване, Татьяна Констан-
тинова, Ольга Мейране, Александр Михайлов, Зоя 
Немерова, Ольга Орс, Фаина Осина, Дарья Остапце-

ва, Павел Плотников, Андрей Покуль, Ирина Рудзи-
те, Татьяна Рускуле, Галина Свириденкова, Светлана 
Скачкова-Марченко, Алексей Соловьёв, Стабурагс 
(Андрейс Кокинс), Елена Сташуле, Ирина Тарасова, 
Ирина Шеевская, Александр Якимов, Александра 
Яковлева, Наталья Якушонок, Красимир Георгиев, 
Оксана Задумина, Эмма Клейн-Литвиненко, Ирина 
Колтакова, Лариса Кузьминская, Георгий Куликов, 
Борис Цветков. — Izdevumā iekļauti arī bērnu literārie 
darbi un Rikavas jauno literātu kopas dalībnieku dzejo-
ļi. — Ietver īsas ziņas par autoriem. — Krājums ir veltīts 
Latvijas Valsts simtgadei. — Saturā dažu autoru vārdi vai 
uzvārdi uzrādīt kļūdaini: Krīstina Gļauda, pareizi jābūt 
Kristīne Gļauda ; Antonīna Lubeja, pareizi jābūt Antoņina 
Lubeja ; Dainis Krievans, pareizi jābūt Dainis Krievāns ; 
Artūrs Dilevko, pareizi jābūt Artūrs Dilevka. — Teksts 
latviešu, krievu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-
9934-8624-3-4 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)
	 821.174’282-1(082)
	 821.174-3(082)
	 821.161.1-1(474.3)(082)
	 821.161.1-3(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000908209
Rinkule-Zemzare, Dzidra. Kikerigī : pasakas 
dzejā / Dzidra Rinkule-Zemzare ; Margaritas 
Stārastes ilustrācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 78, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 
Grāmata sagatavota pēc 1981. gada izdevu-
ma. — ISBN 978-9934-0-4544-8 (iesiets).

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000909472
Samauska, Ieva. Pikucīšu piedzīvojumi / 
Ieva Samauska ; māksliniece Anete Bajā-
re-Babčuka ; redaktore Inese Zandere ; di-
zains: Artis Briedis, Rūta Briede. — Rīga : liels 
un mazs, [2018]. — 34, [5] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — (Lapsa lasa). — ISBN 978-9934-574-
18-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autore šajā stāstā pēta vienpatības stimulēto bērna 
fantāziju un tās nozīmi pieaugšanas procesā, kad caur dažādām rota-
ļām (spēlēšana „mājās” vai „ģimenēs”) tiek imitētas pieaugušo darbī-
bas un sociālās lomas, kas ļauj bērnam reflektēt par sevi un savu vidi. 
Pēc gaismas nodzišanas sienas caurumiņā sāk krāties mazi pikucīši. Tie 
krājas un krājas, līdz izveidojas pikucīšu ģimene, kas apdzīvo savu mi-
niatūro, mums paralēlo pasauli — mācās līnijdejas pie blusas, vizinās 
uz pulksteņa rādītājiem, iekopj dārzu un pat sarīko mākslas izstādi.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000909467
Vinogradova, Laura. izelpas : stāsti / Laura 
Vinogradova ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; re-
daktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 110, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
0-7598-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļautie astoņi stāsti skar skarbas tēmas. 
Ja tās uzskaitītu, tā vien gribētos smagi nopūsties: jā, tāda ir dzīve… 
Tomēr stāsti neatstāj vien drūmu, nomācošu iespaidu, jo, pirmkārt, ļauj 
izbaudīt valodas un kompozīcijas „odziņas” un, otrkārt, katram no tiem 
cauri vijas arī lielāka vai mazāka, kaut tikko jaušama prieka stīdziņa — 
par dzīvi un dzīvību, par tuviem cilvēkiem, par katras dienas nozīmīgu-
mu. Tie ir stāsti, kas saasina lasītāja jūtas un domas, kuras neatstājas 
vēl ilgi pēc tam, kad pāršķirta grāmatas pēdējā lappuse.
UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908078
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908232
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908627
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909472
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909467
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Kopkataloga Id: 000908675
Virza, Edvarts. Raksti / Edvarts Virza ; sastādī-
tāja, priekšvārda, komentāru un portretskices 
autore Anda Kubuliņa ; bibliogrāfisko uzziņu 
autore Velga Kince ; mākslinieks Aldis Aleks ; 
literārā redaktore Sigita Kušnere. — Rīga : Zi-
nātne, [2018].

7. sējums : recenzijas un apceres par literatūru, māks-
lu, teātri un kultūrpolitiku. — 1437, [2] lpp. : portrets ; 
23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu 
rādītājs: 1375.-1437. lpp. — ISBN 978-9934-549-66-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstu pēdējais — 7. sējums ietver Edvarta Virzas 
literatūras, teātra izrāžu recenzijas, rakstus par mākslas un kultūrpo-
litikas jautājumiem, arī dažas Virzas apceres par 20.-30. gadu politiku, 
kurās redzams dzejnieka satraukums par norisēm ārpolitikā. Sastādī-
tāja sējumā iekļāvusi arī pirmā ārzemju ceļojuma (1921) piezīmes par 
Parīzes muzejiem, atsedzot Virzas pēckara estētisko uzskatu paplaši-
nāšanos, fiksējot izmaiņu impulsus, ko vēlāk dzejnieks attīsta tālāk. 
Lasītājam ir iespēja iepazīsties ar atsevišķām Edvarta Virzas 30. gadu 
ceļojuma piezīmēm, dzejniekam esot Parīzē un plašāk apceļojot Fran-
ciju, Itāliju: tās atklāj, kā mainījusies Virzas mākslas un dzīves uztvere, 
apliecinot dzejnieka sāpi par ideālu, perfekta darba tikuma apsīkumu 
mākslā, politiķos un sabiedrībā. Sējumā saglabāta hronoloģija — tā 
vairāk izceļ Virzas vienoto mākslas uztveri, tās pārveides vēsturisko 
dimensiju. Sējumu noslēdz jaunatrastu dzejoļu rokraksti — melnraksti 
no diviem dzejas blociņiem, kas dzejniekam dāvināti un kuros pirmie 
ieraksti fiksēti 1910. gadā. Tajos atrodami atsevišķu publicētu dzejoļu 
līdz šim nezināmi varianti.
UDK	 821.174(081.1)

Kopkataloga Id: 000907563
Zorgevica, Dzintra. Gadu šūpolēs : dzeja / 
Dzintra Zorgevica ; redaktore Inga Ronče ; māk-
slinieks Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, 
2018. — 171 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-569-
14-2 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000908594
Zvirgzdiņš, Juris. Zvaigžņu tramvajs : 
stāsts / Juris Zvirgzdiņš ; māksliniece Gun-
dega Muzikante ; redaktore Inguna Cepī-
te. — Rīga : Pētergailis, [2018]. — 31 nenu-
murēta lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 
978-9984-33-477-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Zvaigžņu tramvajs” ir Latvijas mīlestības un izzinā-
šanas grāmata. Tas ir stāsts par mazu meiteni, kurai Latvija, tās lielā 
svētku diena ir dziļi sirdī. Varbūt dziļāk nekā viņas tētim un mammai, 
kuriem šķiet — ar kliņģeri un televīzijas pārraidi pietiek. Daugavma-
lā Dacīte pavērš skatienu augšup un ierauga brīnumu — tramvajs bez 
sliedēm spēj braukt ne tikai pa zemi, bet arī debesīm, un tam visapkārt 
miglas tēli. Vecmāmiņa stāsta, ka tie ir varoņi, krituši par Latvijas brī-
vību. Mēs visi esam Latvija — vecmāmiņa, kritušie varoņi, Rainis un 
Aspazija, Skalbe, Čaks, Belševica, mazā Dacīte, arī pats Juris Zvirgzdiņš 
un grāmatas māksliniece Gundega Muzikante. Uzrakstīt un uzzīmēt ko 
tik svarīgu — tas ir tik grūti, tas ir tik viegli. Šajā grāmatā par Latviju 
runā ne vien tās autors, bet arī bērna sirds.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000909483
Žuravska, Dzintra. Laikmetu atšalkās : dzeja : 
veltījums Latvijas simtgadei / Dzintra Žu-
ravska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; 
grāmatas un vāka mākslinieciskajā noformēju-
mā izmantoti Inas Žuravskas zīmējumi. — 

Rīga : Sol Vita, [2018]. — 151 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 978-9984-894-85-0 (iesiets).

UDK	 821.174-1

821.511.111 Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000908215
Sortlanns, Bjērns. Kepler62 / Bjērns Sort-
lanns, Timo Parvela ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; 
no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; 
redaktore Marika Taube. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018].

Ceturtā grāmata, Atklājēji. — 128 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Kepler62. Poineerit. — 
ISBN 978-9934-0-7825-5 (iesiets).
UDK	 821.511.111-93-32

821.511.113 Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 000908051
Kreicvalds, Frīdrihs Reinholds. Kalevdēls : 
igauņu tautas eposs / Frīdrihs Reinholds 
Kreicvalds ; no igauņu valodas tulkojis Guntars 
Godiņš ; tekstu autori: Marina Lāka [ievads], 
Guntars Godiņš [piezīmes] ; literārās redakto-

res: Antra Bula, Sandra Godiņa ; dizains, ilustrācijas: Ar-
mands Zelčs. — Rīga : Neputns, [2018]. — 332, [3] lpp. : ilus-
trācijas ; 26 cm. — Bibliogrāfija: 323. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Kalevipoeg. — ISBN 978-
9934-565-54-0 (iesiets).

UDK	 821.511.113-13

82–93 Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000909052
Joyce, Melanie. Pingvīnēna lielais piedzī-
vojums : stāsts / [teksts]: Melanie Joyce ; 
[ilustrācijas]: Gareth Liewhellin ; tulkojusi 
Linda Kalna ; redaktore Antra Jansone. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2018]. — 20 ne-

numurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Grāmatas pirmajā 
vākā iestrādāta sniega bumba, kas satur nekaitīgu žele-
ju. — Grāmatā ilustratora uzvārds uzrādīts kļūdaini, parei-
zi jābūt Gareth Llewhellin. — Oriģinālnosaukums: Little 
Penguin’s Big Adventure. — ISBN 978-9934-16-521-4 (ie-
siets).

UDK	 82-93-32

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902 Arheoloģija

Kopkataloga Id: 000908665
Berga, Tatjana. Valmieras vecpilsētas arheo-
loģija / Tatjana Berga ; redaktore Ināra Stašu-
lāne ; recenzenti: Dr.art. Jānis Kalnačs, Dr.hist. 
Armands Vijups, Dr.hist. Vitolds Muižnieks ; 
tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; tul-

kojums vācu valodā: Agris Timuška ; mākslinieks Andris 
Nikolajevs. — Rīga : Zinātne, [2018]. — 206 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas, plāni ; 27 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un vācu valo-
dā. — ISBN 978-9934-549-59-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Arheoloģe Tatjana Berga grāmatā apkopojusi savu 
ilggadējo izrakumu rezultātus, kā arī citu pētnieku veikumu, sadar-
bojoties ar vairāku nozaru speciālistiem (antropologiem, biologiem, 
zoologiem). Izdevumā atrodams plašs materiāls par Valmieras pilsē-
tas veidošanās vēsturi, tās iedzīvotājiem, to nodarbošanos, dzīvesvei-

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908675
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907563
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908594
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909052
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908665
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du, tradīcijām un detalizēta arheoloģisko liecību analīze. Darbā plaši 
izmantoti jaunākie pētījumi Latvijā un ārvalstīs, kas iesaistīti nodaļu 
satura izklāstā. Darbs ir loģiski strukturēts, apskatot vairākus pilsētas 
attīstības posmus un tās iemītnieku dzīves aspektus. Izdevumu papil-
dina bagātīgs ilustratīvais materiāls. Grāmata domāta arheologiem un 
viduslaiku vēsturniekiem, skolotājiem un studentiem, bet galvenokārt 
tā ir veltīta Valmierai un valmieriešiem.
UDK	 902(474.364)

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000908676
Daugavpils novads. Vietas vērtība : monogrā-
fisks rakstu krājums / sastādītāja un atbildīgā 
redaktore Janīna Kursīte ; zinātniskie recen-
zenti: Dr.sc.soc. Baiba Bela, Dr.habil.philol. Be-
atrise Reidzāne ; redakcijas kolēģija: Svetlana 

Jevstratova, Violeta Koceva, Janīna Kursīte, Jolanta Stauga, 
Ernests Vasiļausks ; redaktore Jolanta Treile ; mākslinieks 
Oskars Stalidzāns ; kopsavilkumu tulkojusi Andra Damber-
ga. — Rīga : Zinātne : Nodibinājums „Letonikas fonds”, 
[2018]. — 366, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Uz grāmatas 
vāka Vitolda Svirska glezna „Latgale”, 1979. — Bibliogrāfija 
rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-
60-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājuma pamatā 2016. un 2017. gada vasarā Latvi-
jas Universitātes un Daugavpils Universitātes pētnieku un studentu 
kopīgās mutvārdu vēstures un folkloras ekspedīcijās Daugavpils no-
vadā ieraudzītais, sajustais, izpētītais. Lai gūtu dziļāku un plašāku 
ieskatu, piesaistīti arī pētnieki, kuri nepiedalījās lauka pētījumos, bet 
kuru zinātnisko interešu lokā ir norises Daugavpils novadā. Krājumā 
Daugavpils novada savdabība atklāta 23 publikācijās. Autoru mērķis 
ir stiprināt sabiedrībā izpratni par šīs teritorijas kultūrvēsturisko un 
mūsdienu nozīmi, iepazīstinot ar daudzveidīgu dabas un kultūras vidi, 
kas abpus Daugavai cauri laikiem vienojusi dažādu etnosu, konfesiju 
un sociālo slāņu pārstāvjus. Krājuma autoru vidū ir gan Latvijas Uni-
versitātes, Daugavpils Universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas 
mācībspēki, gan citu institūciju nozares eksperti.
UDK	 908(474.346)(082)

Kopkataloga Id: 000908778
Īskalns, P. A. Staburags : Latvijas teiksmaina 
senvieta un vadonis pa Staburaga kūrortu / 
inž[enieris] P.A. Īskalns. — Atkārtots izde-
vums. — [Bauska] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 
[2018]. — 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, 

plāni ; 21 cm. — Pirmizdevums: Nereta, 1932. — ISBN 978-
9934-8765-4-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā stāstīts par Staburaga klinti, Vīgantes par-
ku, pagastu un Daugavu. Grāmatā ir nodaļa „Vadonis pa Staburaga kū-
rortu”, kurā apskatāms atpūtas vietas projekts. Pielikumā zīmējumi un 
vēl nedzirdētas dziesmas ar notīm. Grāmata atkārtoti izdota kā veltī-
jums Latvijas simtgadei.
UDK	 908(474.34)

Kopkataloga Id: 000906983
Maksimova, Leontīna. Viļaka un tās ļaudis 
gadsimtu ceļos / Leontīna Maksimova ; redak-
tore Skaidrīte Svikša ; Jānis Laicāns, grāmatas 
vāka noformējums. — Trešais, papildinātais 
izdevums. — Rēzekne : Latgales Kultūras cen-

tra izdevniecība, 2018. — 223 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
kartes, portreti ; 21 cm. — Grāmatā ietverti Ontona Slišāna 
dzejoļi „Patētiska poema viļacōnu pīmiņai” un „Vileks tolku 
bolss (veļtejums Viļakas pylsātas 700-gadei)”. — Bibliogrā-
fija: 220.-221. lpp. — Teksts latviešu valodā, Ontona Slišāna 

dzeja latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-309-7 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  „… Grāmatu, kuras trešais, papildinātais izdevums 
tiek piedāvāts lasītājam, vēlojos veidot interesantu ikvienam, kurš to 
gribēs izlasīt, tāpēc blakus dokumentētiem materiāliem un zinātniskai 
literatūrai izmantoju gan savas, gan arī daudzu citu novadnieku, īpa-
ši Viļakas novada veco ļaužu, atmiņas par konkrētiem notikumiem un 
cilvēku likteņiem… Tajā pašā laikā esmu centusies būt objektīva, izvai-
rīties no vienpusības vēstures faktu atlasē un vērtējumā”, pauž autore.
UDK	 908(474.38)

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

Kopkataloga Id: 000909469
Latvijas 100 skaistākas vietas / tekstu auto-
ri: Magda Riekstiņa, Ilona Ancāne, Aija Balce-
re, Elga Rusmane, Marika Taube ; fotogrāfiju 
autori: Agnese Aljēna, Māra Alševska, Ilona 
Ancāne [un vēl 49 fotogrāfi] ; redaktore Aija 

Balcere ; Vitas Lēnertes vāka dizains. — Otrais papildinā-
tais un pārstrādātais izdevums. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 208 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 31 cm. — Fotogrāfi 
arī: Aija Balcere, Māris Balcers, Gatis Balodis, Kristīne Ber-
tuka, Uldis Bertuks, Andris Biedriņš, Mikus Biedriņš, Ilze 
Briģe, Mārtiņš Briģis, Ilva Buntika, Ēriks Delpers, Ligita 
Drubiņa, Ilvija Gritāne, Eduards Groševs, Ilva Harkina, Ive-
ta Ikale, Gunārs Janaitis, Dainis Jansons, Guntis Kalns, Vija 
Kilbloka, Zane Kilbloka, Maruta Kusiņa, Jānis Lācis, Valters 
Lācis, Aleksandrs Lebeds, Vita Lēnerte, Laura Mortense-
na-Floresa, Laima Nagliņa, Eva Ozola, Aldis Pauga, Nor-
munds Pitkevics, Dace Polkmane, Dzidra Riekstiņa, Magda 
Riekstiņa, Vilis Rīdzenieks, Gundega Sēja, Bārbala Simsone, 
Normunds Smaļinskis, Māris Strads, Anete Straume, Otto 
Strazds, Indriķis Stūrmanis, Ilze Šmite, Gunta Šustere, Ma-
rika Taube, Gints Tenbergs, Aigars Truhins, Andrejs Vas-
jukevičs, Velga Vītola. — ISBN 978-9934-0-7700-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata palīdz atklāt Latvijas daudzveidību, aici-
not lasītājus aizraujošā ceļojumā pa mūsu zemes skaistākajām, intere-
santākajām un iedvesmas bagātākajām vietām. Tā aizved lasītājus uz 
krāšņākajiem Latvijas dabas objektiem — Abavas ieleju, Gaiziņkalnu, 
Zvārtes iezi, Lubāna ezeru, Jūrkalnes stāvkrastu, kolorītām pilsētām — 
Rēzekni un Valmieru, Liepāju un Ventspili, Kuldīgu un Salacgrīvu, ie-
pazīstina ar dažādiem muzejiem, gan labi pazīstamiem, gan mazāk zi-
nāmiem, ļauj ielūkoties majestātiskās un cēlās pilīs Rundālē, Bīriņos, 
Mežotnē, Bauskā, Jelgavā, kā arī vēlreiz atgādina par Latvijas valstisku-
ma simboliem — Brīvības pieminekli, Nacionālo teātri, kur proklamēta 
Latvijas Republika, Cēsīm, kur radies sarkanbaltsarkanais karogs, un 
Ziemassvētku kauju vietām. Šeit iekļauti apraksti un krāšņas fotog-
rāfijas par 100 mūsu zemes vietām — gan tādām, kas jau izsenis tiek 
uzskatītas par Latvijas ainavas un valstiskuma simboliem, gan mazāk 
pazīstamām vietām, kuru skaistums un vienreizīgums ikdienas steigā 
nav pamanīts un apjausts. Šī grāmata palīdzēs aiz ierastā ikdienišķuma 
saskatīt skaistumu tajā ielā, pa kuru ikdienā steidzamies uz darbu, vai 
krāšņumu tās upes tecējumā, kas plūst gar mūsu lauku māju.
UDK	 913(474.3)

Kopkataloga Id: 000908788
Nacionālā enciklopēdija / galvenais redaktors 
Valters Ščerbinskis ; redaktores: Anda Feščen-
ko, Ilze Fogele, Ieva Heimane, Astrīda Iltnere, 
Santa Jērāne, Asnāte Rībena ; dizainere Anna 
Aizsilniece ; personu rādītāja veidotāja Elita 

Egle ; konsultants Valdis Veilands. — Rīga : Latvijas Nacio-
nālā bibliotēka, 2018.

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908676
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908778
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000906983
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909469
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908788
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Latvija. — 862 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, por-
treti, tabulas ; 25 cm. — Personu rādītājs: 815.-862. lpp. — 
ISBN 978-9984-850-61-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nacionālās enciklopēdijas sējums „Latvija” iekārtots 
tematiski un tas izceļ plašu faktoloģisko pārskatu par valsti pēc neat-
karības atjaunošanas. Izdevuma saturu veido šādas sadaļas: vispārīgas 
ziņas par valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts iekār-
ta un pārvalde, demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsar-
dzība, komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, 
sports, kā arī pielikumi. Enciklopēdijai ir vairāk nekā 250 šķirkļu un 
vairāk nekā 1000 ilustrāciju (kartes, fotouzņēmumi, gleznu reproduk-
cijas, diagrammas, tabulas). Visu šķirkļu autori (kopumā vairāk nekā 
200) ir attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālisti Latvijā, vairumā ga-
dījumu — zinātnieki.
UDK	 (031)(474.3)
	 913(474.3)(031)

930.85 Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 000907841
Eiropas kultūras mantojuma dienas / tekstu au-
tori: J. Asaris, A. Āboltiņš, E. Lūsēna, J. Meinerts, J. 
Urtāns, S. Zirne ; konsultants J. Asaris ; dizains: 
Sandra Betkere ; vāka foto un ievads: J. Dam-
bis. — Rīga : Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcija, [2017].

2017, Vēsturisku notikumu vietas. — 124, [6] lpp. : ilus-
trācijas ; 27 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-8630-2-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas kultūras pieminekļu aizsardzības sistēmā ir 
izveidota īpaša tipoloģiskā grupa — vēsturisku notikumu vietas, kurā 
ietilpst teritorijas, ēkas un citi objekti, kas saistīti ar nozīmīgiem vēs-
turiskiem notikumiem vai ievērojamām personām Latvijā. 2017. gada 
Eiropas kultūras mantojuma dienu programma aicina atklāt vietas, kas 
vēsta par dažādu laiku notikumiem Latvijas teritorijā: liecībām par pir-
mo iedzīvotāju ienākšanu Latvijas teritorijā Dvietes akmens laikmeta 
apmetnēs, pilskalniem un ordeņa pilīm, nozīmīgiem pavērsieniem, kā 
Durbes kauju, 1917. gada kaujām pie Mazās Juglas, 1863. gada poļu sa-
celšanos Viļakas muižā, Latvijas Centrālās padomes darbību Ventspilī.
UDK	 930.85(474.3)

Kopkataloga Id: 000880472
Saprast Baltkrieviju : krājums / sastādītājs 
Voldemārs Hermanis ; vāka mākslinieks Jānis 
Pavlovskis ; vāka foto: Juris Lorencs ; anotāciju 
tulkojums: Eva Veita, Edvīns Evarts ; redaktors 
Guntis Feldmanis. — Rīga : Zelta grauds, 

2017. — 132, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrāci-
jas ; 24 cm. — Ziņas par autoriem: 121.-123. lpp. — Biblio-
grāfija: 117.-119. lpp. un personu rādītājs: 130.-132. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā. — ISBN 
978-9934-8402-8-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir vairāku autoru pētījumu un interviju ap-
kopojums. Baltkrievija kā Latvijas dienvidaustrumu kaimiņvalsts, kas 
atrodas citā valstu blokā, ir daudz labāk jāsaprot, lai pati Latvija un 
citas Eiropas Savienības valstis varētu sekmīgi un droši attīstīties. Sav-
starpēja sapratne ir nepieciešama abās valstīs, lai atgādinātu līdzīgos 
vēstures momentus, kultūras sakarus un kliedētu aizdomas par tautu 
mentālo nesaderību. Adresēts kā skolu un studējošajai jaunatnei, tā 
mūsu 1918. gada dibinātās valsts kopportreta veidotājiem.
UDK	 930.85(=161.3)(476)
	 323.15(=161.3)(474.3)
	 908(476)
	 008(=161.3)

94 Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000908672
Ivbulis, Viktors. Indoeiropiešu pirmdzimte-
nes meklējumi mūsdienās saistībā ar Indiju un 
baltiem / Viktors Ivbulis ; redaktores: Ināra 
Stašulāne (latviešu valoda), Regīna Jozauska 
(angļu valoda) ; mākslinieks Aldis Aleks. — 

Pārstrādāts un papildināts izdevums. — Rīga : Zinātne, 
[2018]. — 271 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 25 cm. — Resursā 
uzrādīts arī iepriekšējā izdevuma ISBN 9789984879505. — 
Bibliogrāfija: [241.]-248. lpp. un rādītājs: [249.]-258. lpp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-549-62-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata iepazīstina ar indoeiropiešu izcelsmes no-
zīmīgākajām hipotēzēm to attīstības vēsturē, hronoloģiski visvairāk 
pieturoties pie amerikāņu antropologa un arheologa Deivida Entoni 
nosauktajiem galvenajiem gadu skaitļiem. 19. gadsimtā auglīgi ir strā-
dājuši valodnieki ar dziļām sanskrita zināšanām, bet 20. gadsimtā tiem 
pakāpeniski ir pievienojušies arheologi un vairāku citu zinātņu pār-
stāvji. Autora uzmanības centrā ir pēdējo gadu desmitu laikā izdotie 
svarīgie pētījumi angļu, vācu, franču, krievu un latviešu valodā. Atšķirī-
bā no 2013. gada izdevuma, šajā krietni vairāk uzmanības tiek pievērsts 
baltiem un saīsināts to uzskatu kritiskais aplūkojums, kuru mērķis ir 
noraidīt gandrīz 200 gadu laikā rūpīgā zinātniskā darbā izstrādātos slē-
dzienus, ka indoeiropieši ieplūda Indijā, nevis izgāja no tās. Ievērojami 
pārkārtota arī grāmatas uzbūve, lai lasītājs varētu pēc izvēles vispirms 
apstāties pie kāda no nodaļām plašāk pārrunātā satura.
UDK	 94(=11/=2)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000907307
Ceļā uz latviešu tautu : rakstu krājums / sastā-
dītājs Vitolds Muižnieks ; latviešu teksta re-
daktore Olita Rause ; tulkotāja angļu valodā 
Eva Eihmane ; angļu teksta redaktors Valdis 
Bērziņš ; vāka mākslinieks Māris Garjānis ; gal-

venais redaktors Artis Ērglis. — Rīga : Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs, 2018. — 155, [4] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 
31 cm. — (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Ar-
heoloģija. Etnogrāfija. Valodniecība. Antropoloģija. Vēstu-
re, ISSN 1407-4540 ; Nr. 24). — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā, 
divi raksti angļu valodā ar kopsavilkumu latviešu valo-
dā. — ISBN 978-9984-747-39-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izdevuma pirmsākumi rodami muzeja ilglaicīgajā 
projektā „Latviešu saknes”, kas aizsākās vairāk nekā pirms 20 gadiem. 
Projekta ietvaros ir izdotas vairākas grāmatas, veltītas Latvijas sen-
tautām, tām tautām, kas apdzīvoja tagadējās Latvijas teritoriju vēlajā 
dzelzs laikmetā. Tie ir kurši, zemgaļi, latgaļi, lībieši un sēļi, uz kuru bā-
zes veidojās latviešu tauta. 2015. gadā muzejā tika atklāta izstāde „Ceļā 
uz latviešu tautu”, 2016. gadā publicēts izdevums „Ceļā uz latviešu tau-
tu = On the road to becoming Latvian”. Grāmatā izklāstīta izstādes kon-
cepcija un parādīts, kā notika latviešu tautas veidošanās uz vēlā dzelzs 
laikmeta etnisko grupu bāzes. Savukārt šis izdevums ir 2016. gadā noti-
kušās tāda paša nosaukuma konferences rakstu krājums.
UDK	 94(474.3)(082)
	 902(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907841
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000880472
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000908672
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907307
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