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Rakstības sistēmas un raksti

Kopkataloga Id: 000911746
Ektermane, Brigita. Latviešu zīmju spēks :
Tradīcijas. Lietojums. Padomi / Brigita Ektermane ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna
Melngaile ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka. — Grāmatas noformējumā izmantotas Brigitas Ektermanes gleznu
reprodukcijas un grafiskās ilustrācijas. — Bibliogrāfija:
[144.] lpp. — ISBN 978-9934-15-541-3 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Grāmatā „Latviešu zīmju spēks” autore, balstoties
savās zināšanās un pieredzē, sniedz personisku redzējumu par zīmēm,
iedalot tās trīs lielās grupās: veselības, aizsardzības un labklājības zīmēs. Kopumā šajā darbā apskatīti vairāki desmiti zīmju un sniegts to
skaidrojums un izmantojums. Grāmatā atsevišķas nodaļas veltītas arī
maģiskajiem skaitļiem un to nozīmei, puzuriem un citām ar senlatviešu
pasaules redzējumu un zīmēm saistītām tēmām.

UDK 003.62(=174)
398(474.3)

004 Datorzinātne un datortehnoloģija.
Skaitļošana. Datu apstrāde
Kopkataloga Id: 000913355
Ieviņš, Raivis. Programmēšanas pamati : C++
un Java / Raivis Ieviņš. — Rīga : Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, 2018. — 64 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. —
Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — ISBN
978-9934-19-695-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Grāmatas autors Raivis Ieviņš ir „Pirmās programmēšanas skolas” skolotājs, programmēšanas kursu vadītājs un Latvijas atklātās datorikas olimpiādes organizators. Ar šo mācību grāmatu
autors saprotamā veidā iepazīstina 5.-12. klašu skolēnus ar programmēšanu. Grāmatā ir apkopotas programmēšanas pamatlietas, aplūkotas sarežģītākās tēmas, kā arī atvēlēta vieta sporta programmēšanas
jautājumiem. Tēmu apgūšanai nav nepieciešamas ne priekšzināšanas
programmēšanā, ne specifiskas zināšanas matemātikā.

UDK 004.4(075.2)
004.4(075.3)
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Kopkataloga Id: 000908625
International Conference on Information Modelling
and Knowledge Bases (28 : 2018 : Rīga, Latvija). Proceedings of the 28th International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases : EJC2018 : June 4-8,
2018, Riga, Latvia / edited by Tatiana Endrjukaite, Hannu
Jaakkola, Bernhard Thalheim, Yasushi Kiyoki ; Transport
and Telecommunication Institute. — [Rīga] : Transport
and Telecommunication Institute, [2018]. — 1 tiešsaistes
resurss (544 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
35,8 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9984818-89-4 (PDF).
UDK 004.65(062)
004.414.23(062)
004.89(062)
087.5

Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000911639
101 vārds : atver lodziņus! / no angļu valodas tulkojusi Iveta Ikale ; redaktore Indra
Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 12
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. —
(101 vārds). — „70 lodziņi ar pārsteigumu”—
Uz 1. vāka. — Oriģinālnosaukums: Lift-a-Flap Book: 101
First Words. — ISBN 978-9934-0-7708-1 (iesiets).
UDK 087.5
811.174’373(02.053.2)
1

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13 Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika.
Ezotērika
Kopkataloga Id: 000911763
Ezoterikas un garīguma gadagrāmata / sastādītāja un priekšvārda autore Līga Zītara ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. — Rīga : Latvijas Mediji, 2018.
2019. — 205, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ;
20 cm. — Uz 1. vāka Brigitas Ektermanes gleznas reprodukcija. — „Šogad gadagrāmata maina nosaukumu,
turpmāk tā būs „Ezoterikas un garīguma gadagrāmata””—36. lpp. — Autori: Līga Zītara, Ināra Kupica, Vija
Granta, Marija Blūma-Kauliņa, Ieva Kornača, Maija Vija
Kraukle, Igors Kudrjavcevs, Arvīds Kalme, Rasma Mitke-

Redaktores:
Ilva Āķe		
		Rita Dzvinko

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

2

viča, Valdis Svirskis, Brigita Ektermane, Austra Savstare,
Andris Vētra, Velta Golubina, Romāns Ļasmanovičs. —
Līgas Zītaras intervijas ar Valdi Svirski, Edīti Igauni, Ligitu Embrekti. — ISBN 978-9934-15-529-1 (brošēts).
UDK 133(058)
615.89(058)
159.9

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000911005
Avotiņa, Austra. Latvijas katoļu baznīcas /
Austra Avotiņa, Andris Priede, Ojārs Spārītis,
Dace Vosa ; fotogrāfi: Jānis Brencis un Ilmārs
Znotiņš ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Reinis Norkārkls ; literārā redaktore Sandra
Skuja ; Ilze Kreišmane, tulkojums angļu valodā ; ievads:
Zbigņevs Stankevičs. — Rīga : Jumava, [2018]. — 237 lpp. :
ilustrācijas ; 31 cm. — „Latvijai 100”—Priekštitullapā. —
Teksts latviešu valodā, ievads arī angļu valodā. — ISBN
978-9934-20-281-0 (iesiets).

Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000911220
Kļava Švanka, Inguna. Pasmaidi pasaulei : krāsojamā grāmata pieaugušajiem /
sastādījusi, vāka dizaina un dizaina autore
Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 21 cm. — (Radošā meditācija). — (Antistress). — ISBN 978-9934-0-7931-3 (brošēts).
UDK 159.944.4
615.85

A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti Latvijas dievnami no Liepājas, Jelgavas, Rīgas un Aglonas-Rēzeknes diecēzēm. Dievnami atgādina mūsu
vēsturi, ticības liecinieku atstāto mantojumu, dievnami ir kā pieminekļi
Dieva darbībai. Izdevums ir labs ceļvedis ikvienam, kurš vēlas piedzīvot
Dieva klātbūtni, ieejot tajā aprakstītajos dievnamos.

UDK 272-9(474.3)
272-523.4(474.3)
726.54:272(474.3)

Kopkataloga Id: 000910723
Kļava Švanka, Inguna. Saules mandalas :
krāsojamā grāmata pieaugušajiem / sastādījusi, vāka dizaina un dizaina autore Inguna Kļava Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā
ilustrācijas ; 21 cm. — (Radošā meditācija). — (Antistress). — ISBN 978-9934-0-7948-1 (brošēts).
UDK 159.944.4
003.6
615.85

Kopkataloga Id: 000911806
Baznīcas gadagrāmata / redaktors Aivars Gusevs ; literārā redaktore Ieva Kalniņa ; ievadvārdi: Jānis Vanags ; foto: Romans Kurpnieks-Logins, Uldis Muzikants ; Latvijas
Evaņģēliski luteriskā baznīca. — Rīga : Ihtis,
[2018].
2019. — 315 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Autori: Andris Krauliņš, Arnis Eltermanis, Aldis Pavlovičs,
Rolands Radziņš, Leons Novicāns, Aigists Pinka, Atvars
Straujums, Ligita Ābolniece, Aigars Vančenko, Valda
Grīnvalde-Šakurova, Ieva Aklē (Aqleh), Tamāra Heidemane. — Grāmatā arī Sarmītes Feldmanes intervija ar Līgu
Pommeri (199.-206. lpp.) un Elīnas Prikules, Artas Cišas
intervija ar Igaunijas arhibīskapu Urmasu Vīlmā (188.194. lpp.). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN
978-9934-8781-0-7 (brošēts).
UDK 274.5(058)

Kopkataloga Id: 000910720
Kļava Švanka, Inguna. Tauriņa ēna : krāsojamā grāmata pieaugušajiem / sastādījusi, vāka dizaina un dizaina autore Inguna
Kļava Švanka ; haiku no japāņu valodas atdzejojusi Guna Eglīte. — Rīga : Zvaigzne
ABC, [2018]. — 16 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ;
21 cm. — (Radošā meditācija). — (Antistress). — ISBN 9789934-0-7933-7 (brošēts).

Kopkataloga Id: 000912662
Haubeils, Helmūts. Soļi uz personīgo atmodu : tikt piepildītam ar Svēto Garu / Helmūts
Haubeils ; tulkojis Agris Bērziņš. — 1. izdevums. — Rīga : Patmos, [2018]. — 111, [1] lpp. ;
21 cm. — Īsas ziņas par autoru: uz 4. vāka. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu valodas. — Oriģinālnosaukums: Schritte zur persönlichen Erweckung. — ISBN 978-9934-54822‑2 (brošēts).
UDK 27-144.896
27-584

A n o t ā c i j a : Kā mazināt ikdienas stresa ietekmi uz pašsajūtu un
veselību? Pamēģiniet… krāsot. Izvēlieties krāsu zīmuļus, flomāsterus,
guašu, krītiņus vai ko citu un dodieties brīnišķīgajā krāsu pasaulē. Jau
pēc mirkļa jūs jutīsiet, kā pamazām atslābstat. Kāpēc? Tāpēc, ka krāsas mūs ietekmē vistiešākajā veidā — gan fiziskajā, gan emocionālajā
līmenī. Katra krāsa ar tās atšķirīgo viļņa garumu iedarbojas uz mūsu
zemapziņas sajūtām. Izvēloties krāsas, ļaujieties intuīcijai, tas palīdzēs
izvēlēties tās krāsas, kuras jums nepieciešamas iekšējā miera stāvokļa atjaunošanai tieši šajā mirklī. Dariet to ar prieku un aizrautību kā
bērnībā — spontāni, bez kritiskā prāta piedalīšanās. Ļaujoties krāsu
valdzinājumam, atraisiet radošo garu, un jūs jutīsiet, kā jūsos ieplūst
miers un harmonija.

UDK 159.944.4
615.85

Kopkataloga Id: 000912666
Krūzs, Džo. Pielīdējs kompromiss / Džo Krūzs ;
no angļu valodas tulkojis Andris Pešelis ; literārie redaktori: Skaidrīte Teremta, Niklāvs Adats ;
izdevumu sagatavojis Aivars Kļaviņš. — [Rīga] :
PATMOS, [2018]. — 150 lpp. ; 21 cm. — Tematiskais rādītājs: [138.]-145. lpp. — Oriģinālnosaukums: Creeping Compromise. — ISBN 978-9934-548-20-8 (brošēts).
UDK 279.14-4
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Kopkataloga Id: 000912410
Vaita, Elena G. Adventistu māja / Elena G. Vaita ; tulkoja Jana Roderte. — [Rīga] : Patmos,
[2018]. — 496 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — Oriģinālnosaukums: The
Adventist Home. — ISBN 978-9934-548-19-2
(iesiets).
UDK 279.14-45
3

Kopkataloga Id: 000908104
Riga Conference (2018 : Rīga, Latvija). Security of the
Baltic Sea Region Revisited amid the Baltic Centenary :
the Rīga Conference Papers 2018 / editors: Andris Sprūds,
Māris Andžāns ; language editor: Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ; cover design: Mārtiņš Bērziņš ; layout:
Oskars Stalidzāns ; Latvian Institute of International Affairs. — Riga : Latvian Institute of International Affairs,
[2018]. — 1 tiešsaistes resurss (225 lp., PDF) : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 2,14 MB. — Ziņas par autoriem: 217.224. datnes lapā. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. —
ISBN 978-9934-567-25-4 (PDF).
UDK 327(4)(062)

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316

Socioloģija

Kopkataloga Id: 000911800
Starptautiskā zinātniskā konference „Kultūras Krustpunkti” (12 : 2018 : Rīga, Latvija). Kultūras Krustpunkti / sastādītājas: Aija
Lūse, Aija Melbārde un Liene Linde ; Latvijas
Kultūras akadēmija. — [Rīga] : [Latvijas Kultūras akadēmija], 2018.
XII [12] : konference, 1.-3.11.2018. : programma/tēžu
krājums. — 96 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — „ISSN
2500-9958”—Priekštitullapā. — „Plenārsēde, 1. novembris; sekciju darbs, 2. novembris; konferences noslēgums: radoši akadēmisks simpozijs „Pats par savu naudu
dzēru… Apreibināšanās fenomens Latvijas kultūrā”, 3.
novembris”—Titullapā. — Bibliogrāfija dažu tēžu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā.
UDK 316.7(062)
930.85(062)

332 Reģionālā, teritoriālā, zemes,
dzīvokļu ekonomika
Kopkataloga Id: 000912937
Kauškale, Linda. Assessment of Sustainable
Development of the Real Estate Market: Case
of Latvia : doctoral thesis / Linda Kauškale ;
scientific supervisors: Dr.oec. Ineta Geipele,
Dr.rer.pol. Frank Riemenschneider-Greif ; official reviewers: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec. Maira
Leščevica, Dr.oec. Natalya Bibik ; Riga Technical University.
Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Civil Engineering and Real Estate Economics. —
Riga : RTU Press, 2018. — 212 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4.
vāka. — Bibliogrāfija: 122.-143. lpp. — Teksts angļu valodā,
anotācija arī latviešu valodā.
UDK 332.72(474.3)(043)

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

Kopkataloga Id: 000912939
Kauškale, Linda. Assessment of Sustainable
Development of the Real Estate Market: Case
of Latvia : summary of the doctoral thesis /
Linda Kauškale ; scientific supervisors: Dr.oec.
Ineta Geipele, Dr.rer.pol. Frank Riemenschneider-Greif ; official reviewers: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane,
Dr.oec. Maira Leščevica, Dr.oec. Natalya Bibik ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Civil Engineering and Real Estate
Economics. — Riga : RTU Press, 2018. — 60 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā
izdevuma ISBN 9789934221613. — Ziņas par autori: uz 4.
vāka. — Bibliogrāfija: 56.-60. lpp. — ISBN 978-9934-22160-6 (brošēts).
UDK 332.72(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000911825
Perceptions of Germany in the Security of the
Baltic Sea Region / editors: Andris Sprūds,
Elizabete Vizgunova ; English language editor:
Līvija Anna Uskale ; layout: Oskars Stalidzāns ;
cover design: Zigmunds Lapsa ; introduction:
Andris Sprūds, Elizabete Vizgunova, Benjamin Mangus. —
[Rīga] : Latvian Institute of International Affairs, 2018. —
223 lpp. ; 21 cm. — Ziņas par autoriem: 219.-223. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-567-26-1
(brošēts).
UDK 327(4)(082)
327(430)(082)
Kopkataloga Id: 000911823
Riga Conference (2018 : Rīga, Latvija). Security of the Baltic Sea Region Revisited amid the
Baltic Centenary : the Rīga Conference Papers
2018 / editors: Andris Sprūds, Māris Andžāns ;
cover design: Mārtiņš Bērziņš ; language editor: Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ; layout: Oskars
Stalidzāns ; Latvian Institute of International Affairs. —
Rīga : Latvian Institute of International Affairs, [2018]. —
223, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Ziņas par autoriem: 217.-224. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras
piezīmēs. — ISBN 978-9934-567-24-7 (brošēts).
UDK 327(4)(062)
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Kopkataloga Id: 000912943
Kauškale, Linda. Nekustamā īpašuma tirgus
ilgtspējīgas attīstības novērtēšana: Latvijas situācija : promocijas darba kopsavilkums / Linda Kauškale ; zinātniskie vadītāji: Dr.oec. Ineta
Geipele, Dr.rer.pol. Franks Rīmenšnaiders-Graifs (Frank Riemenschneider-Greif) ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, Dr.oec. Maira Leščevica, Dr.oec. Nataļja Bibika ; Rīgas Tehniskā universitāte.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts. —
Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 61 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma
2018. gada 16.–30. novembris

371 Audzināšanas un izglītības organizēšana.
Skolvedība

ISBN 9789934221637. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. —
Bibliogrāfija: 57.-61. lpp. — ISBN 978-9934-22-162-0 (brošēts).
UDK 332.72(474.3)(043)
336

Kopkataloga Id: 000840399
Loinerte, Luāna. Skrīveru skolotājs Leonīds
Antons : gandrīz viss par Šefu / Luāna Loinerte ; Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ;
literārā redaktore Sarmīte Medne. — Papildināts otrais izdevums. — Rīga : J.L.V., [2017]. — 250, [1] lpp.,
16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — (Dzimtas romāns). — ISBN 978-9934-20029‑8 (brošēts).

Finanses

Kopkataloga Id: 000911453
Tocelovska, Natalja. Development of the Corporate Bond
Market in Latvia : doctoral thesis in economic science, subfield: finance and credit / Natalja Tocelovska ; scientific
supervisors: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Inese Vaidere ;
University of Latvia. Faculty of Business, Management and
Economics. — Riga : [izdevējs nav zināms], 2018. — 187 lp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija:
157.-171. lp.
UDK 336.763.3(474.3)(043)

A n o t ā c i j a : Grāmata ir nozīmīgs vēstījums ne vien par ievērojamo Skrīveru vidusskolas pedagogu Leonīdu Antonu, bet arī par viņa
dzimtu un laikabiedriem. Stāstā meistarīgi savīti notikumi, kas risinājušies gandrīz gadsimta garumā. Antonu ģimenes uzplaukums pirmās
brīvvalsts laikā, ciešanu ceļš tālajā Sibīrijā un atgriešanās mājās. Caur
vienas dzimtas pārdzīvojumiem parādīti visai Latvijai nozīmīgi vēsturiski notikumi un to ietekme uz cilvēku likteņiem. Darbā atspoguļots
arī Leonīda Antona atstātais kultūrvēsturiskais mantojums — skolēnu
un laikabiedru atmiņās atklāts viņa darbs gan Andreja Upīša piemiņas,
gan apkārtējās vides vērtību saglabāšanā.

Kopkataloga Id: 000911443
Točelovska, Nataļja. Latvijas korporatīvo obligāciju tirgus attīstība : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozare: finanses un kredīts /
Nataļja Točelovska ; darba zinātniskās vadītājas: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Inese Vaidere ; recenzenti:
Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka,
Dr.oec. Nataļja Lāce ; Latvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte = Development of the Corporate Bond Market in Latvia : summary of doctoral thesis
submitted for the doctoral degree in economics, subfield:
finance and credit / Nataļja Točelovska ; scientific supervisors: Dr.oec. Biruta Sloka, Dr.oec. Inese Vaidere ; reviewers:
Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka,
Dr.oec. Nataļja Lāce ; University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 113, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 51.-[56.], 109.-[114.] lpp. —
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 9789934-18-376-8 (brošēts).
UDK 336.763.3(474.3)(043)

UDK 371.213.3(474.3)(092)
53(474.3)(092)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.
Akadēmiskās studijas
Kopkataloga Id: 000912881
Straujuma, Anita. Knowledge Management
Application for Enhancement of Alumni LongTerm Engagement in Higher Education and
Research Institutions : doctoral thesis submitted for the doctoral degree in social sciences,
subfield — economics and entrepreneurship / Anita Straujuma ; scientific supervisor Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane ;
official reviewers: Dr.sc.admin. Andris Sarnovičs, Dr.sc.oec.
Iveta Mietule, PhD Jean-Pierre Segers ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Business Engineering and Management. — Riga : RTU Press, 2018. — 202 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz
4. vāka. — Bibliogrāfija: 155.-167. lpp.
UDK 378.1:005.94(043.3)
005.94(043.3)

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

Kopkataloga Id: 000912887
Straujuma, Anita. Knowledge Management
Application for Enhancement of Alumni LongTerm Engagement in Higher Education and
Research Institutions : summary of the doctoral thesis / Anita Straujuma ; scientific supervisor Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane ; official reviewers: Dr.sc.
admin. Andris Sarnovičs, Dr.sc.oec. Iveta Mietule, PhD JeanPierre Segers ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of Business
Engineering and Management. — Riga : RTU Press, 2018. —
59 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Resursā
uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221835. —
Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 54.-59. lpp. —
ISBN 978-9934-22-182-8 (brošēts).
UDK 378.1:005.94(043)
005.94(043)

Kopkataloga Id: 000912537
Keitels, Vilhelms. Pārdomas pirms nāvessoda / Vilhelms Keitels. — [Latvija] : Ašurbanipals, 2018. — 205 lpp. ; 22 cm. — ISBN 9789934-19-593-8 (iesiets).

UDK 355.48(430)
355.08(430)
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Kopkataloga Id: 000912891
Straujuma, Anita. Zināšanu vadības pielietojums absolventu ilgtermiņa iesaistei augstākās
izglītības un pētniecības iestādēs : promocijas
darba kopsavilkums, nozare: sociālās zinātnes,
apakšnozare: ekonomika un uzņēmējdarbība / Anita Straujuma ; zinātniskā vadītāja Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.admin. Andris Sarnovičs, Dr.sc.oec. Iveta Mietule, PhD Jean-Pierre Segers ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 56 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī
elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221811. — Ziņas par
autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 50.-56. lpp. — ISBN 9789934-22-180-4 (brošēts).
UDK 378.1:005.94(043)
005.94(043)
398

Harja ; Latvijas Universitāte. Cietvielu fizikas institūts. —
Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 153 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 134.-145. lpp. —
Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 535.4:547.235.2(043)
544.525:547.235.2(043)
Kopkataloga Id: 000905735
Miķelsone, Jeļena. Hologrāfiskais ieraksts un
virsmas reljefa veidošanās azobenzola savienojumos : promocijas darba kopsavilkums
doktora grāda iegūšanai fizikas nozarē, apakšnozare: cietvielu fizika / Jeļena Miķelsone ;
darba zinātniskais vadītājs Dr.phys. Jānis Teteris ; darba
recenzenti: Dr.phys. Vjačeslavs Gerbreders, Dr.hab.phys.
Andris Ozols, Dr.phys. Jānis Harja ; Latvijas Universitāte.
Cietvielu fizikas institūts. — Rīga : Latvijas Universitāte,
2018. — 36 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
21 cm. — Bibliogrāfija: 29.-30. lpp. — ISBN 978-9934-18361-4 (brošēts).
UDK 535.4:547.235.2(043)
544.525:547.235.2(043)

Folklora
Kopkataloga Id: 000911629
Pitkevica, Guna. Čau, ko dari? : bērnu anekdotes / sastādījusi Guna Pitkevica ; Edgara Švanka
grāmatas dizains ; Ingunas Kļavas Švankas vāka
dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 62,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-99340-6938-3 (brošēts).
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UDK 398.23

53

MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000909922
Puriņa, Dzintra. Klīniskās procedūras un pacientu drošība / Dzintra Puriņa, Ināra Upmale ; recenzente Sigita Kazūne ; literārā redaktore Mirdza Streipa. — Rīga : Rīgas Stradiņa
universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018. — 422, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. —
„Grāmata veltīta Latvijas 100 gadu jubilejai”—Titullapas
otrā pusē. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8682-1-4 (iesiets).

Fizika

Kopkataloga Id: 000905745
Mikelsone, Jelena. Holographic Recording
and Surface Relief Grating Formation in Azobenzene Compounds : summary of doctoral
thesis submitted for the degree of doctor of
physics, subfield of solid state physics / Jelena
Mikelsone ; supervisor Dr.phys. Janis Teteris ; reviewers:
Dr.hab.phys. Andris Ozols, Dr.phys. Vjačeslavs Gerbreders,
Dr.phys. Jānis Harja ; University of Latvia. Institute of Solid
State Physics. — Riga : University of Latvia, 2018. — 36 lpp. :
diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija:
28.-35. lpp. — ISBN 978-9934-18-362-1 (brošēts).
UDK 535.4:547.235.2(043)
544.525:547.235.2(043)

A n o t ā c i j a : Grāmata veidota kā praktisks palīgs galvenokārt topošajām māsām un ārsta palīgiem un sadalīta vairākās nodaļās, sākot ar
aprakstu, kā nodrošināt higiēnas prasībām atbilstošu un tīru darba vidi
dažādu manipulāciju veikšanai; turpinājumā apskatīta jau konkrētu
procedūru veikšana un pacientu drošības principi, kas jāievēro to laikā.
Procedūru apraksti sadalīti vairākās grupās, sākot ar antropometrisko
rādītāju noteikšanu, kas arī ir ļoti būtiski, raugoties no pacientu drošības viedokļa. Tālāk aprakstīta ķirurģiska rakstura procedūru veikšana,
skābekļa un medikamentu ievades, dažādu mākslīgo atveru (stomu)
aprūpe, pacienta barošanas veidi un bioloģiskā materiāla savākšana
izmeklējumiem. Grāmata paredzēta arī mācībspēkiem un visiem interesentiem veselības aprūpes nozarē profesionālās pilnveides ietvaros.

Kopkataloga Id: 000905728
Miķelsone, Jeļena. Hologrāfiskais ieraksts un
virsmas reljefa veidošanās azobenzola savienojumos : disertācija doktora grāda iegūšanai
fizikas nozarē, apakšnozare: cietvielu fizika /
Jeļena Miķelsone ; darba zinātniskais vadītājs
Dr.phys. Jānis Teteris ; darba recenzenti: Dr.phys. Vjačeslavs Gerbreders, Dr.hab.phys. Andris Ozols, Dr.phys. Jānis
Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 22

Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000911679
Hāns, Metjū. Uzzini un rīkojies! : kad nekavējoties jādodas pie ārsta / Metjū Hāns ; no angļu
valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks
Tomass Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
[2018]. — 335, [1] lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 334.-[336.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Staying
Alive. — ISBN 978-9984-23-695-7 (brošēts).
UDK 616-07(035)

A n o t ā c i j a : „Čau, ko dari?” ir gan vizuāli, gan saturiski spirdzinošs un „spridzinošs” joku krājums skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Šai grāmatai atlasītas svaigas un aktuālas anekdotes bez „bārdas”.
Ne vienā vien situācijā daudzi Jānīši un Anniņas atpazīs paši sevi — arī
tie, kas no skolas gaitu laika sen jau izauguši.
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621 Mehāniskā inženierija vispār.
Kodolu tehnoloģija. Elektriskā inženierija.
Ražošanas iekārtas

Kopkataloga Id: 000912982
Kroics, Kaspars. Development of Supercapacitor Based Devices for Electric Drive Retrofit :
summary of the doctoral thesis / Kaspars
Kroics ; scientific supervisors: Dr.sc.ing. Leonards Latkovskis, Dr.sc.ing. Viesturs Brazis ; official reviewers: Dr.sc.ing. Oskars Krievs, Dr.sc.ing. Mariusz
Zdanowski, Dr.sc.ing. Dimitar Arnaudov ; Riga Technical
University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering. — Riga : RTU Press, 2018. — 52 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī
elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221910. — Ziņas par
autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 48.-52. lpp. — ISBN 9789934-22-190-3 (brošēts).
UDK 621.319.4(043)
629.3-83(043)

Kopkataloga Id: 000912199
Grackova, Larisa. Impact of Electric Vehicles
and Charging Stations on the Development of
the Latvian Energy System and Environmental
Quality : doctoral thesis / Larisa Grackova ; scientific supervisor: Dr.sc.ing. Irina Oleinikova ;
Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical
Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU
Press, 2018. — 138 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas,
tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 117.-123. lpp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī
latviešu valodā.
UDK 621.316.1(043)
621.354(043)
629.3-835(043)

Kopkataloga Id: 000912998
Kroičs, Kaspars. Iekārtu ar superkondensatoriem izstrāde elektriskās piedziņas modernizēšanai : promocijas darba kopsavilkums /
Kaspars Kroičs ; zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing.
Leonards Latkovskis, Dr.sc.ing. Viesturs Bražis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Oskars Krievs, Dr.sc.ing.
Mariusz Zdanowski, Dr.sc.ing. Dimitar Arnaudov ; Rīgas
Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 58 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī
elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221897. — Ziņas par
autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 54.-58. lpp. — ISBN 9789934-22-188-0 (brošēts).
UDK 621.319.4(043)
629.3-83(043)

Kopkataloga Id: 000912209
Grackova, Larisa. Impact of Electric Vehicles
and Charging Stations on the Development of
the Latvian Energy System and Environmental
Quality : summary of the doctoral thesis / Larisa Grackova ; scientific supervisor: Dr.sc.ing.
Irina Oleinikova ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Antans
Saulus Sauhats, Dr.habil.sc.ing. Igor Kabashkin, Dr.sc.ing.
Argo Rosin ; Riga Technical University. Faculty of Power
and Electrical Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2018. — 51 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā
izdevuma ISBN 9789934221736. — Ziņas par autori: uz 4.
vāka. — Bibliogrāfija: 49.-51. lpp. — ISBN 978-9934-22172‑9 (brošēts).
UDK 621.316.1(043)
621.354(043)
629.3-835(043)

Kopkataloga Id: 000912965
Kroičs, Kaspars. Iekārtu ar superkondensatoriem izstrāde elektriskās piedziņas modernizēšanai : promocijas darbs / Kaspars Kroičs ;
zinātniskie vadītāji: Dr.sc.ing. Leonards Latkovskis, Dr.sc.ing. Viesturs Bražis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas
institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 143 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 24 cm. — Ziņas par autoru:
uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 134.-143. lpp. — Teksts latviešu
valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 621.319.4(043)
629.3-83(043)

Kopkataloga Id: 000912212
Gračkova, Larisa. Elektromobiļu un uzlādes
staciju ietekme uz Latvijas enerģētikas sistēmas attīstību un vides kvalitāti : promocijas
darba kopsavilkums / Larisa Gračkova ; zinātniskā vadītāja Dr.sc.ing. Irina Oļeiņikova ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats,
Dr.habil.sc.ing. Igors Kabaškins, Dr.sc.ing. Argo Rosin ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas
fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2018. — 49 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. —
Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934221750. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 47.-49. lpp. — Teksts latviešu valodā, diagrammas
un tabulas pārsvarā angļu valodā. — ISBN 978-9934-22174-3 (brošēts).
UDK 621.316.1(043)
621.354(043)
629.3-835(043)

Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 22

6

Kopkataloga Id: 000913001
Riepnieks, Artis. Parameter Estimation and
Signal Modelling for Phasor Measurement
Units : doctoral thesis = Parametru aprēķini un
elektrisko signālu modelēšana vektoru
mēriekārtām / Artis Riepnieks ; scientific supervisor Dr.habil.sc.ing. Leonīds Ribickis ; scientific advisor Dr.sc.ing. Harold Kirkham ; official reviewers: Dr.sc.ing.
Oskars Krievs, Dr. James Follum, Dr.sc.ing. Antons Kutjuns ;
Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical
Engineering. Institute of Computerized Control of Electrical Technology. — Riga : RTU Press, 2018. — 91 lpp. : dia2018. gada 16.–30. novembris

Kopkataloga Id: 000912906
Dejus, Sandis. Dzeramā ūdens kvalitātes tiešsaistes monitorings : promocijas darbs / Sandis Dejus ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Jānis
Rubulis ; zinātniskais konsultants Dr.sc.ing.
Tālis Juhna ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības un inženierzinātņu fakultāte. Siltuma, gāzes un
ūdens tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība,
2018. — 120 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 96.108. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK 628.161.1:004.77(043)
504.4.054.064.3:628.1(043)

grammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4.
vāka. — Bibliogrāfija: 87.-91. lpp. — Teksts angļu valodā,
anotācija arī latviešu valodā.
UDK 621.317.3(043)
621.316.1(043)
Kopkataloga Id: 000913007
Riepnieks, Artis. Parameter Estimation and
Signal Modelling for Phasor Measurement
Units : summary of the doctoral thesis / Artis
Riepnieks ; scientific supervisor Dr.habil.sc.
ing. Leonīds Ribickis ; scientific advisor Dr.sc.
ing. Harold Kirkham ; official reviewers: Dr.sc.ing. Oskars
Krievs, Dr. James Follum, Dr.sc.ing. Antons Kutjuns ; Riga
Technical University. Faculty of Power and Electrical Engineering. Institute of Computerized Control of Electrical
Technology. — Riga : RTU Press, 2018. — 48 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. —
Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN
9789934221712. — Bibliogrāfija: 45.-47. lpp. — ISBN 9789934-22-170-5 (brošēts).
UDK 621.317.3(043)
621.316.1(043)

Kopkataloga Id: 000912732
Dejus, Sandis. Online Drinking Water Quality
Monitoring : summary of the doctoral thesis /
Sandis Dejus ; scientific supervisor Dr.sc.ing.
Jānis Rubulis ; scientific consultant Dr.sc.ing.
Tālis Juhna ; official reviewers: Dr.sc.ing. Anatolijs Borodinecs, Dr.habil.chem. Maris Klavins, Dr.math.
Andrejs Koliskins ; Riga Technical University. Faculty of
Civil Engineering. Institute of Heat, Gas and Water Technology. — Riga : RTU Press, 2018. — 27 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221675. — Ziņas par autoru: uz
4. vāka. — Bibliogrāfija: 25.-27. lpp. — ISBN 978-9934-22166-8 (brošēts).
UDK 628.161.1:004.77(043)
504.4.054.064.3:628.1(043)

Kopkataloga Id: 000913014
Riepnieks, Artis. Parametru aprēķini un elektrisko signālu modelēšana vektoru mēriekārtām : promocijas darba kopsavilkums / Artis
Riepnieks ; zinātniskais vadītājs Dr.habil.sc.
ing. Leonīds Ribickis ; zinātniskais konsultants
Dr.sc.ing. Harold Kirkham ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing.
Oskars Krievs, Dr.sc.ing. James Follum, Dr.sc.ing. Antons
Kutjuns ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. —
43 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. — Ziņas par
autoru: uz 4. vāka. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221699. — Bibliogrāfija: 41.43. lpp. — ISBN 978-9934-22-168-2 (brošēts).
UDK 621.317.3(043)
621.316.1(043)
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Kopkataloga Id: 000911771
Latvijas Avīzes makšķernieka gadagrāmata /
sastādījis Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte ; foto: V. Aleksandrovs, A. Babru, U. Circenis,
E. Dinka, K. Godiņš, I. Koha, J. Kupra, P. Līderis,
A. Livdāns, O. Lūsis, R. Millers, M. Olte, V. Poludeņs, H. Raciborskis, A. Sāvičs, Dz. Zālīte ; karikatūras: Gatis Šļūka. — Rīga : Latvijas Mediji, 2018.
2019. — 221, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma
ISBN. — Autori: Ilgonis Vilks, Felikss Klagišs, Māris Olte,
Kristiāns Godiņš, Vladimirs Poludeņs, Santa Purviņa, Pēteris Lideris, Uģis Circenis, Einis Asaris, Mārtiņš Balodis,
Ojārs Lūsis, Raivo Skrastiņš, Ināra Koha, Jānis Kupra, Valdis Aleksandrovs. — Grāmatā arī Dzintras Zālītes intervija ar Hariju Raciborski un Rihardu Milleru; Kristiāna
Godiņa intervija ar Imantu Vītolu, Eiženu Soboļevu un
Anatoliju Livdānu. — ISBN 9789934153884 (kļūda).
UDK 639.2.081.4(058)
799.1(058)

628 Sanitārā tehnika. Ūdens. Sanitārija.
Apgaismes tehnika
Kopkataloga Id: 000912928
Dejus, Sandis. Dzeramā ūdens kvalitātes tiešsaistes monitorings : promocijas darba kopsavilkums / Sandis Dejus ; zinātniskais vadītājs
Dr.sc.ing. Jānis Rubulis ; zinātniskais konsultants Dr.sc.ing. Tālis Juhna ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs, Dr.habil.ķīm. Māris Kļaviņš, Dr.math. Andrejs Koliškins ; Rīgas Tehniskā
universitāte. Būvniecības un inženierzinātņu fakultāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. — Rīga : RTU
Izdevniecība, 2018. — 27 lpp. : diagrammas, ilustrācijas,
tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221651. — Ziņas par autoru: uz 4.
vāka. — Bibliogrāfija: 25.-27. lpp. — ISBN 978-9934-22164‑4 (brošēts).
UDK 628.161.1:004.77(043)
504.4.054.064.3:628.1(043)
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658 Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.
Tirdzniecības organizācija

attēlus un informāciju par katru krāsojamā grāmatā iekļauto priekšmetu — porcelāna izstrādājuma autoriem, izgatavošanas vietu un gadu.

UDK 738.1(474.3)

Kopkataloga Id: 000911622
Pauli, Gunters. Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes,
inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums
rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze ; redaktori: Dace
Markota un Gints Tenbergs. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. — 319, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm. — Ziņas par autoru:
uz 4. vāka. — Oriģinālnosaukums: The Blue Economy
3.0. — ISBN 978-9934-0-7935-1 (iesiets).
UDK 658.589
7

77

Kopkataloga Id: 000911021
100 pasta pieturu : [albums] / teksts: Raimonda Strode ; foto: Jānis Deinats ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva ; Ilze Kreišmane,
tulkojums angļu valodā ; priekšvārds: Mārcis Vilcāns, Jānis Deinats. — Rīga : Jumava, [2018]. —
119 lpp. : ilustrācijas ; 23×25 cm. — Teksts latviešu un angļu
valodā. — ISBN 978-9934-20-272-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Sagaidot Latvijas Pasta simtgadi, klajā nāk fotogrāfiju albums „100 pasta pieturu”, ko veidojis pazīstamais fotogrāfs Jānis Deinats. Albuma galvenās varones ir pastkastītes, ko Jānis Deinats
iemūžinājis dažādās Latvijas vietās un caur kurām skatīta Latvijas vēsture un šodiena.

MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000909543
Dempsija, Eimija. Modernā māksla / Eimija
Dempsija ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; literārā redaktore Austra Avotiņa. —
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 175 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. — (Mākslas pamati). — Personu rādītājs: 172.-174. lpp. — Oriģinālnosaukums: Modern
Art. — ISBN 978-9984-23-682-7 (brošēts).
UDK 7.036/.038

UDK 77.04(474.3)(084.12)
625.748.46(474.3)(084.12)
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Tēlniecība

A n o t ā c i j a : Kolektīvā monogrāfija „Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija” veltīta mēroga ziņā plašākajai, simboliem un emocijām bagātajai, daudzu apbrīnotajai Latvijas tautas tradīcijai. Tajā raksturotas Dziesmu un deju svētku un ar tiem saistītās tautas mākslas
kustības dinamiskās izpausmes mūsdienu Latvijas mainīgajā kultūrvidē, analizēti tradīcijas pārmantošanas tiesiskie, finansiālie, sociālie,
izglītības un citi priekšnosacījumi. Īpaša uzmanība veltīta tradīcijas
īstenotāju kopienas daudzveidīgās, dažkārt savstarpēji pretrunīgās
pieredzes izpētei. Veiktā teorētiskā un empīriskā izpēte ļauj modelēt
dažādus tradīcijas pārmantošanas scenārijus nākotnē. Monogrāfija
tapusi valsts pētījumu programmas „Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē/ HABITUS” ietvaros, pētniekiem sadarbojoties ar
kultūrpolitikas veidotājiem un tradīcijas kopienas pārstāvjiem, aprobējot pētījumu rezultātus starptautiskās konferencēs, kultūras nozares
praktiķu forumos un semināros. Pētniecībā tika iesaistīti visu līmeņu
studenti. Monogrāfija paredzēta augstskolu studentiem un docētājiem,
kultūras mantojuma, kā arī citu saistītu kultūras norišu jaunajiem un
pieredzējušajiem pētniekiem, kultūrpolitikas veidotājiem, tradīcijas
mantojuma kopienas pārstāvjiem un ikvienam, kuru interesē Dziesmu
un deju svētku fenomens.

Kopkataloga Id: 000911804
Ņikitina, Maija. Porcelāns : krāsojamā grāmata maziem un lieliem / sastādītāja Maija Ņikitina ; dizains: Agnese Kurzemniece ; ilustrācijas:
Anna Balode ; fotogrāfs Gvido Kajons ; Rīgas
pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas
Porcelāna muzejs. — Rīga : Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs, 2018. — 59 lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. — Uz 1. vāka: priekšmeti no kafijas servīzes „Tautiešam apsolīju”, Beatrise Kārkliņa, Rīgas Porcelāna rūpnīca, 20. gs. 70. g. — ISBN 978-9934-566-10-3 (brošēts).
A n o t ā c i j a : Rīgas Porcelāna muzejs izdevis 60 lapaspušu biezu
krāsojamo grāmatu. Šis izdevums ne vien ļauj radoši izpausties un iejusties porcelāna apgleznošanas meistara lomā, bet arī iepazīstina ar
20. gs. latviešu porcelāna mākslinieku darbiem. Izdevumā atradīsiet
Beatrises Kārkliņas, Zinas Ulstes, Valentīnas Aksjonovas, Taisijas Poluikevičas, Levona Agadžanjana, Ērika Ellera formu un dekoru dizainu
porcelāna izstrādājumiem. Izdevuma saturs pielāgots dažāda vecuma
mērķauditorijām — bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Porcelāna priekšmetu zīmējumi atšķiras pēc sarežģītības pakāpes, lai ikviens
varētu atrast sev piemērotāko. Izdevuma beigās var atrast krāsainus
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Mūzika

Kopkataloga Id: 000911779
Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija :
kolektīvā monogrāfija / Rūtas Muktupāvelas
un Andas Laķes zinātniskajā redakcijā ; zinātniskie recenzenti: Dr.philol. Dace Bula, Dr.sc.
soc. Tālis Tisenkopfs, Guntis Šmidchens, Dr.
sc.pol. Indra Ekmane ; konsultants Saimons Dž. Bronners ;
literārā redaktore Gita Bērziņa ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; fotogrāfs Jānis Deinats ; kopsavilkumu un
S.Dž. Bronnera komentāru tulkojusi Elita Saliņa ; priekšvārds: Dace Melbārde. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
[2018]. — 446, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes,
portreti, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoriem: 426.438. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rakstu
beigās. — Teksts latviešu valodā, viens raksts angļu valodā
ar tulkojumu latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-23-712-1 (iesiets).

Kopkataloga Id: 000911495
Hoknijs, Deivids. Attēlu vēsture bērniem /
Deivids Hoknijs & Mārtins Geifords ; Rouzas
Bleikas ilustrācijas ; literārā redaktore Ildze
Jurisone ; Renāte Punka, tulkojums latviešu
valodā. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. —
128 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — Rādītājs: 127. lpp.
un jēdzienu rādītājs: 122.-123. lpp. — Ziņas par autoriem un
ilustratori: uz apvāka atloka. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: A History of
Pictures for Children. — ISBN 978-9984-23-685-8 (iesiets).
UDK 7.03(02.053.2)
73

Fotogrāfija un līdzīgi procesi

UDK 78.091.4(474.3)(091)(082)
394.48(474.3)(091)(082)
316.72(474.3)(091)(082)
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Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

793.3

Kopkataloga Id: 000911077
Jauja, Zigmārs. Zudušos kinoteātrus meklējot : padomju Rīgas kinoteātru vēsture / Zigmārs Jauja, Jurijs Perevoščikovs, Anita Uzulniece ; Zigmārs Jauja, sastādījums, ielikuma
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore
Eva Jansone ; foto: Jevgeņijs Fadejevs, Fedosejevs, Filips Izraelsons, Zigmārs Jauja, R. Kandelis, Viktors Ļisicins, P.
Maltenieks, Osvalds Mazurs, Vladimirs Nikolajevs, Jakovs
Tihonovs. — Rīga : Jumava, [2018]. — 167, [1] lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, karte ; 21 cm. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-20271-1 (iesiets).

Kopkataloga Id: 000912561
Spalva, Rita. dejas kompozīcija / Rita Spalva ;
recenzenti: Dr.paed. Gunta Bāliņa, Dr.paed. Birute Banevičiūte, Dr.habil.philol. Dace Markus ; māksliniece Kristīne Plūksna-Zvagule ;
kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Anna
Celmiņa ; literārā redaktore Antra Legzdiņa. — Rīga : Zinātne, [2018]. — 255 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ;
21 cm. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Uz 1. vāka: Romana
Sutas apgleznotā šķīvja „Deja” fragments. — Bibliogrāfija:
[244.]-247. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs:
[248.]-253. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-68-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Jau 20. gadsimta sākumā interese par kino izrādīšanu Rīgā bija milzīga. Posmā no 1907. līdz 1912. gadam Rīgas pilsētas būvvaldē uz kino skatīšanās vietu ierīkošanu vai jaunu kinozāļu būvēšanu
tika iesniegts ap 60 projektu. Pēc Pirmā pasaules kara liela daļa no tiem
bija zuduši un jaunizveidotās Latvijas uzņēmēji ķērās pie esošo kinozāļu atjaunošanas un jaunu kinoteātru ēku būvniecības. Īpaši aktīva
izklaides, tostarp kino izrāžu, ziņā bija Elizabetes iela, kas vietējo bohēmistu un jauno, modīgo jauniešu vidū bija iemantojusi nosaukumu „Rīgas Brodvejs”. Otrais pasaules karš un padomju okupācija ieviesa savas
korekcijas: kinoteātru skaits saruka uz pusi, taču, laikam ejot, durvis
vēra jauni kinoteātri — arī jaunajos dzīvojamo ēku rajonos, piemēram,
Ķengaragā, Iļģuciemā, Sarkandaugavā. Autoru kopīgi veidotajā grāmatā
uzzināsiet, kāda bija padomju Rīgas kinoteātru vēsture, pirms kinoteātri kļuva par daļu no PSRS kinofikācijas sistēmas, kā „dzīvoja” centrālajos projektēšanas institūtos radītie jauno kinoteātru tipveida projekti
un kā 20. gs. 90. gados kinofikācijas sistēma lēnām sabruka, lai dotu
ceļu repertuāra un ideālās kino skatīšanās telpas meklējumu brīvībai.

A n o t ā c i j a : Ritas Spalvas monogrāfijā „Dejas kompozīcija” ir
apkopota, sistematizēta un analizēta plaša diapazona informācija par
dejas kompozīcijas struktūru un tās saturu, radošo procesu, kompozīcijas tehniku un paņēmieniem. Teorētiskie vispārinājumi, praktiskajā
pieredzē balstītie piemēri, plašais apjoms un citētās literatūras klāsts,
atsauces uz nozīmīgākajiem šīs jomas pētījumiem norāda uz autores
augsto profesionālo un zinātnisko kompetenci. Grāmata vērtīgs ieguvums studentiem, dejas kritiķiem un praktizējošiem horeogrāfiem.

UDK 793.3

796

Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000910378
Latvijas sporta lepnums 100 : personības,
notikumi, procesi / redakcijas kolēģija: Agra
Brūne, Andris Dzenis, Uldis Grāvītis, Antra
Gulbe, Guntis Keisels, Velga Mizovska,
Kaspars Randohs, Daumants Znatnajs, Dace
Zvaigzne ; redaktors un sastādītājs Guntis Keisels ; dizains:
Edgars Švanks ; literārā redaktore Sarmīte Medne ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; autoru kolektīvs: Arta
Andersone, Mariss Andersons, Rita Apine, Dainis Āzens,
Dainis Caune [un vēl 22 autori] ; recenzenti: Dr.paed. Juris
Grants un Dr.paed. Jānis Žīdens ; foto: Juris Bērziņš-Soms,
Dainis Burkovskis, F. Cielava [un vēl 26 fotogrāfi]. — Rīga :
Latvijas Sporta muzejs, [2018]. — 480 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 29 cm. — Autori arī: Aija Erta,
Ēvalds Grabovskis, Uldis Grāvītis, Antra Gulbe, Marija Iecelniece, Atis Jansons, Vita Jaunzeme, Gunārs Jākobsons, Ilze
Jākobsone, Egils Jurisons, Ingmārs Jurisons, Guntis Keisels,
Anatolijs Kreipāns, Inita Kresa-Katkovska, Jānis Matulis,
Armands Puče, Miķelis Rubenis, Raimonds Rudzāts, Līga
Stirna, Juris Visockis, Kristaps Zaļkalns, Māris Zembergs. —
Fotogrāfi arī: Juris Dzenis, Rolands Fogts, Juris Kalniņš, R.
Johansons, Guntis Keisels, Romāns Kokšarovs, Boriss Koļesņikovs, P. Kudačenko, Viesturs Kundziņš, M. Mamedovs,
Voldemārs Mežaks, Zigurds Mežavilks, Māris Millers, Ojārs
Millers, Aivars Liepiņš, Ojārs Lūsis, Emils Pardubskis, Uldis
Pāže, Armands Puče, J. Rieksts, Viesturs Serdāns, B. Tinkuss, I. Toms, Raimonds Volonts, Ilmārs Znotiņš, Zonvalds. — „Latvija 100”—Titullapā. — Bibliogrāfija: 414.415. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu
valodā. — ISBN 978-9934-19-663-8 (iesiets).

UDK 791.65(474.362.2)(091)
725.824.4(474.362.2)(091)
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Kustību māksla. Deja

Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000909808
Ņefedova, Lūcija. Ar Ādolfa Alunāna vārdu : Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris / Lūcija Ņefedova ; redaktore Gundega Saulīte ;
dizains: Austra Apsīte ; foto: Austra Apsīte,
Raitis Junkers, Roberts Ķesteris, Ivars Pirvics, Agris Šiliņš, Eduards Viļčaks. — [Jelgava] : Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra”, [2018]. — 227 lpp. :
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22×22 cm. — Autori: Māris
Brancis, Janīna Brance, Valda Lazda, Maija Matisa, Gundega
Saulīte. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934-19-656-0 (iesiets).
A n o t ā c i j a : Ādolfa Alunāna Jelgavas Tautas teātris ir viens no
tiem retajiem, kur rosība nav pārtrūkusi kopš tā dibināšanas. Lielā
mērā par to jāpateicas tā galvenajai režisorei Lūcijai Ņefedovai, kura
kopā ar alunāniešiem ir jau 53 gadus. Apjomīgais un saturiski bagātais
darbs sākotnēji bijis iecerēts kā režisores atmiņas par darbu Alunāna
teātrī, tomēr stāsts izvērties daudz plašāks. Grāmatā apkopota teātra
vēsture no pirmsākumiem līdz mūsdienām — atmiņu stāsti, dokumenti
un fotogrāfijas.

UDK 792.077(474.334.2)(091)

A n o t ā c i j a : Grāmatā apkopoti iedvesmojoši stāsti par mūsu
sporta zvaigznēm — Olimpisko spēļu, pasaules un Eiropas čempioniem. Grāmatas tapšanā iesaistījās 27 autori, 29 fotogrāfi, organizācijas
un privātpersonas. Izdevumā atradīsim iedvesmojošus un emocionālus
stāstus, vairāk nekā 400 ilustrācijas un fotoattēlus no Latvijas Sporta muzeja, Latvijas Olimpiskās komitejas, Rīgas Motormuzeja, sporta
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821.134.3(81)

veidu federāciju un privātpersonu arhīvu materiāliem. Tas viss veido
saturā iespaidīgu un patiesu vēstījumu par sportā simts gados noieto ceļu — no pirmās Latvijas Olimpiādes līdz pēdējām Olimpiskajām
spēlēm 2018. gadā. No šķietami mazām lietām, kas gadu gaitā pārauga
lielās — izcilu cilvēku sportiskos sasniegumos.

Kopkataloga Id: 000911665
Koelju, Paulu. Hipijs : romāns / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns
Raups ; literārā konsultante Renāte Punka ;
mākslinieks Tomass Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 318, [2] lpp. : karte ;
17 cm. — Oriģinālnosaukums: Hippie. — ISBN 978-998423-713-8 (iesiets).
UDK 821.134.3(81)-31

UDK 796/799(474.3)(091)
796.071(474.3)

Kopkataloga Id: 000911515
Uldriķis, Askolds. Super Marians / Askolds
Uldriķis ; mākslinieks Edgars Švanks ; foto: Armands Puče, Romāns Kokšarovs. — [Rīga] :
[Askolds Uldriķis], 2018. — 255, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — (Latvijas futbola
personība ; 1. grāmata). — „Šī ir pirmā grāmata sērijā „Latvijas futbola personība”, kas top sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju”—Titullapas otrā pusē. — ISBN 978-993419-688-1 (brošēts).

821.161.1

UDK 796.332.071.2(474.3)

821

VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA
Daiļliteratūra

821.111

821.174

Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000912550
Atāls, Valdis. Uz domu stāvās kraujas : dzeja
un atziņas / Valdis Atāls ; redaktore Dace
Sparāne-Freimane ; grāmatas māksliniece
Katrīna Vasiļevska. — Rīga : Dienas Grāmata,
[2018]. — 173, [2] lpp. ; 18 cm. — ISBN 9789934-546-71-6 (iesiets).

Kopkataloga Id: 000911490
Ridels, Kriss. Reiz biezā, tumšā mežā : pasaka / teksts un ilustrācijas: Kriss Ridels ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka ; literārā
redaktore Ildze Jurisone. — Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, [2018]. — 29 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu
valodas. — Oriģinālnosaukums: Once Upon a Wild
Wood. — ISBN 978-9984-23-691-9 (iesiets).
UDK 821.111-93-32

A n o t ā c i j a : Grāmata „Uz domu stāvās kraujas” ir Valda Atāla dažādu laiku dzejas un atziņu izlase. Atāla dzeja pirmo un svarīgo misiju arvien pildījusi viņa radītajās dziesmās, ko inspirējis saturs, teksts.
„Saplīst lustra, atnāk vakars, ceļa galā bite dzied…” vai „es saucu: sveika,
māsa Rūsa, tu esi sabiedrotā man”, vai jebkurš no citiem viņa dziesmu
tekstiem, pirmkārt, ir dzejas darbs, kas nes savu vēstījumu pārdomātā,
precīzā simbolu un tēlu valodā. Sastādītajā krājumā atlasīti vairāk nekā
simt dzejoļu un kā atsevišķa nodaļa sagatavotas arī dzejnieka īsās, asprātīgās atziņas, kas Atāla gadījumā tikpat lielā mērā piederīgas dzejai
kā īpaša īsā forma.

Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000911470
Slimani, Leīla. Klusa dziesma : romāns / Leīla
Slimani ; no franču valodas tulkojusi Agnese
Kasparova ; literārā konsultante Dace Kraule ;
mākslinieks Aldis Aleks. — [Rīga] : Omnia mea,
[2018]. — 182, [1] lpp. ; 22 cm. — Ziņas par autori: uz 1. vāka atloka. — Oriģinālnosaukums: Chanson douce. — ISBN 978-9934-8343-9-4 (brošēts).
UDK 821.133.1-31
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Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000911788
Apšeniece, Leontīne. Rīga svin : dzejoļi bērniem / Leontīne Apšeniece ; Līgas Jēkabsones
zīmējumi un vāka mākslinieciskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2018]. — 61, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 24 cm. — „6+”—Uz 1 vāka. — ISBN
978-9934-20-265-0 (brošēts).
UDK 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000911486
Hīlija, Emma. Elizabete ir pazudusi : romāns /
Emma Hīlija ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā konsultante Ildze Jurisone ;
mākslinieks Tomass Folks. — Rīga : Jāņa Rozes
apgāds, [2018]. — 285, [3] lpp. ; 21 cm. — Ziņas
par tulkotāju: [288.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Elizabeth
is Missing. — ISBN 978-9984-23-709-1 (iesiets).
UDK 821.111-312.4

821.133.1

Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000910204
Čuba, Natālija. Lācēna Villija brīnumainie
atklājumi mežā : interesantais mežā, dažādi meža iemītnieki, meža noslēpumi, mežs
tumsā / Natālija Čuba ; no krievu valodas
tulkojusi Ludmila Viļumova ; redaktore
Iluta Moldane-Greiškane ; ilustrācijas: I. Morozova. —
Rīga : Annele, [2018]. — 43 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: Удивительные открытия медвежонка
Санни в лесу. — ISBN 978-9934-559-17-4 (iesiets).
UDK 821.161.1-93-32

A n o t ā c i j a : Bijušais sporta žurnālists Askolds Uldriķis izdevis
grāmatu „Super Marians”, kas ir izcilā Latvijas futbolista Mariana Pahara autobiogrāfija. Pahars grāmatā atklāti stāsta par karjerā piedzīvoto
un pārdzīvoto, par spožiem panākumiem un sarūgtinošiem zaudējumiem, par skaistiem mirkļiem un skandaloziem atgadījumiem. Viņš
atklāj profesionālā futbolista ikdienu un lielā futbola aizkulises.

8

Brazīliešu literatūra

UDK 821.174-1
821.174-84

Kopkataloga Id: 000911712
Beinerte, Vija. Mans zelts : sarunu grāmata /
Vija Beinerte ; Jāņa Esīša vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 237,
[2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-15-552-9 (iesiets).
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A n o t ā c i j a : Saruna kā žanrs, likteņstāsts kā atslēgas vārds. Grāmata, kur satiekas cilvēki bākas — tie, kas izstaro gaismu, rāda virzie-
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Kopkataloga Id: 000911144
Ījabs, Ivars. Atgūtā demokrātija Nr.2 : politiskā publicistika 2012-2018 / Ivars Ījabs ; redaktore Astra Feldmane ; Martas Hercas dizains. — Ķekava : las.ām, [2018]. — 248,
[1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8728-5-3
(brošēts).

nu, rada drošības sajūtu. Tā pavisam īsi varētu raksturot kinorežisores
un esejistes V. Beinertes jauno krājumu, kur sarunas mijas ar esejām. Te
ir viss — Latvijas vēsture, dzīva, dziļa un aizraujoša, piedzīvojumu romāna cienīgi sižeta pavērsieni, kas šķistu neticami, ja vien nebūtu reālu
cilvēku likteņstāsti, apbrīnojams vieglums, atklātība un spēks.

UDK 821.174-94
821.174-92

Kopkataloga Id: 000912323
Berzinska, Lilija. Meža pasaka / Lilija Berzinska ; ar autores ilustrācijām ; redaktore
Gundega Blumberga ; Katrīnas Vasiļevskas
dizains. — Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. —
44, [3] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — (Lilijas pasakas). — ISBN 978-9934-546-70-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Grāmatā ir apkopota daļa no politologa I. Ījaba publicētajiem rakstiem laika posmā no 2012. līdz 2018. gadam, kas lasāmi
izdevumos „Rīgas Laiks”, „Klubs”, „Playboy”, „Laiks Pasaulei”, „Latvijas
intereses Eiropas Savienībā” un portālā „Satori”. Raksti ir par konkrētām situācijām un notikumiem, kas tieši vai netieši ir ietekmējuši Latvijas sabiedrisko dzīvi. Lasāmviela ne tikai rūpīgiem iekšpolitikas un ārpolitikas procesu novērotājiem, bet arī ikdienas ekspertam politiskajos
procesos Latvijā un ārpus tās.

UDK 821.174-92

A n o t ā c i j a : Mazie ķipari un lielie bērni jau tikušies ar četrām
mākslinieces un rakstnieces Lilijas Berzinskas grāmatām — pašas sacerētiem un ilustrētiem pasakainiem stāstiem, kuru varoņi dzīvo pļavās
un mežos, upju un jūru krastos. „Meža pasaka” ir piektā un ļoti īpaša,
jo aizsāk sēriju „Lilijas pasakas”. To notikumi virknējas ap dinozauru
ģimeni — tēti, mammu un viņu dēlēnu Viljamu, kurš vēl nav izaudzis
līdz skolas solam. „Meža pasaka” ieved sirsnīgā un lādzīgā pasaulē, kas
nebūtu pilnīga, ja tai nepiemistu šķipsniņa delverību.

Kopkataloga Id: 000911701
Judina, Dace. Amnēzija : detektīvromāns /
Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. — Rīga : Latvijas Mediji,
[2018]. — 413, [2] lpp. : kartes ; 21 cm. — (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; 9. grāmata). — Ziņas
par autori: [403.] lpp. — ISBN 978-9934-15-551-2 (iesiets).

UDK 821.174-93-32
821.174-343

Kopkataloga Id: 000911692
Egle, Jana. svešie jeb miļeņkij ti moi : stāsti /
Jana Egle ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā
redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore
Sigita Kušnere. — Rīga : Latvijas Mediji,
[2018]. — 265, [4] lpp. : portrets ; 21 cm. — Ziņas par autori: [268.-269.] lpp. — ISBN 978-9934-15-532-1
(iesiets).

A n o t ā c i j a : Annas Elizabetes un Mika Kaķīša medusmēnesi izjauc Rīgā uzradusies melno džipu banda, kuras ālēšanās biedē iedzīvotājus. Pēdējais upuris — četru auto pārbraukts akls vīrietis. Pēdas
aizved līdz partijai „Mājai un Ģimenei”, kuras jaunais vadonis turpina
īstenot bojā gājušā multimiljonāra Jāņa Pērkona idejas. Pastaigājoties ar suņiem, Kārlis Mežāju šosejas piesnigušajā grāvī atrod pagasta
priekšnieces Maigas Lācītes apledojušo galvu. Izskatās, ka to kāds ir noplēsis. Naktīs Pūču salas parkā klīst dīvainas ēnas. Kādu rītu pie Bergu
nama ārdurvīm klauvē pārsalusi un atmiņu zaudējusi jauna meitene,
bet pēc pāris dienām no profesora Mihailova privātklīnikas izbēg Zane
Zālīte, kura nolēmusi par savu neizdevušos dzīvi atriebties visiem, bet
vispirms — Annai Elizabetei.

A n o t ā c i j a : J. Egles pirmais stāstu krājums „Gaismā” saņēma
Literatūras gada balvu kā labākais prozas darbs 2017. gadā un raisīja
lielu rezonansi sabiedrībā. Arī jauno krājumu raksturo emocionāla
spriedze, un tajā apkopoti astoņi stāsti. To galvenie varoņi ir Latvijas
cilvēki, caur kuru skatpunktu ieraugām 20. gadsimta Latviju, tie ir katrs
ar savu likteni, bet cits ar citu cieši saistīti. Stāstu krājums stāsta par
satrūkušajām saitēm. Par svešajiem, kuri īstenībā ir tik tuvi, un viņu
likteņiem. Neviens nezina, vai atsvešinātībā ir iespējams iedvest jaunu
dzīvību. Kādam ir jāsaņem drosme spert pirmo soli pāri laikiem, pāridarījumiem, vainas apziņai.

UDK 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000911619
Mikele, Aija. Zelta būrītis : [detektīvromāns] /
Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC,
[2018]. — 238, [1] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — Ziņas par autori: uz 4. vāka. —
„Otrs romāns sērijā par izmeklētāju Maksi Mežalu”—Uz 1.
vāka. — ISBN 978-9934-0-7731-9 (iesiets).

UDK 821.174-34

Kopkataloga Id: 000911695
Ermlere, Franciska. Bliks : Rīgas sapnis par
kino : romāns / Franciska Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 301,
[2] lpp. ; 20 cm. — (Rīgas detektīvs). — Ziņas par autori: uz
1. vāka atloka. — ISBN 978-9934-15-530-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a : Kur paliek tas, kurš kādreiz bijis ieslodzīts zelta būrītī? Tiek izmests laukā? Tiek ieslodzīts citur? Veiksmīgais uzņēmējs
Georgijs Sudžava jeb, kā viņu dēvē draugi un tuvinieki, Goša tiek atrasts
savā mājā noslepkavots. Uzsākot izmeklēšanu, Maksis Mežals drīz vien
secina: viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Visiem aizdomās turamajiem
ir neapgāžams alibi, bet Gošas šķirtā sieva Dorote, kurai būtu vislielākā
motivācija atriebties, ir pazudusi. Kur meklēt Doroti? Kurš nogalinājis
Gošas kādreizējo biznesa partneri Antonu? Arī policijas priekšnieks
Deģis un pilsētas mērs Kozlovs sēž kā uz pulvermucas — kādreizējā
draudzība ar Gošu šodien var sagādāt lielas nepatikšanas.

A n o t ā c i j a : Sērijā „Rīgas detektīvs” iznācis kārtējais F. Ermleres
romāns „Bliks”. Šoreiz autore pievēršas Latvijas kino pasaulei. Romāna
centrā ir mīklaina nāve uzņemšanas laukumā, kad pa logu izkrīt viena
no Rīgas bagātākajām un zināmākajām sievietēm. Romānā darbojas
kolorīti personāži — uzņēmējs un sponsors Vinčikovs, deputāta meita, kas piestrādā par klapīti filmēšanas laukumā, rosīgi un viltīgi producenti, režisors un daudzi citi. Autores vēstījums ir ironisks, romānā
liela nozīme sapņiem, filozofiskām pārdomām, kultūrvēsturiskām atsaucēm.

UDK 821.174-312.4

UDK 821.174-312.4
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Kopkataloga Id: 000911048
Ruņģis, Ikars. Cietumsargs ar bungu kociņiem / Ikars Ruņģis ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgais redaktors Krišjānis Brakovskis ; literārā redaktore Alise
Simanoviča ; Samanta Strautniece, sastādījums. — Rīga : Jumava, [2018]. — 205, [1] lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-276-6
(iesiets).
2018. gada 16.–30. novembris

Kopkataloga Id: 000913031
Tenča-Goldmane, Veronika. Vējos izkaisītie :
vēsturisks stāsts par Latgales novada ļaužu
dzīvi 20. gadu simtā / Veronika Tenča-Goldmane. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. — 255 lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. — Jāņa Klīdzēja dzejolis „Brūnacīte”, 135.-136. lpp. un
Ilzes Kalnāres dzejolis „Bunkurītis”, 136. lpp. — Uz 4. vāka
Pētera Korsaka fotogrāfija. — ISBN 978-9984-29-312-7
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Grupa „Pērkons” pastāv jau gandrīz četrus gadu desmitus, un akurāt 30 gadus tās nemainīga vērtība ir Ikars Ruņģis — bundzinieks, kurš ir labs stāstnieks un, kā izrādās, arī labs rakstnieks. Grāmatas nosaukums ir ļoti trāpīgs. Grāmata sastāv it kā no divām daļām,
kuras tomēr ir savstarpēji saistītas. Pirmajā I. Ruņģis vēsta par savām
gaitām 80. gadu vidū, kad kopā ar Zigfrīdu Muktupāvelu ieradās Liepājā mācīties Emiļa Melngaiļa mūzikas vidusskolā, un 1986. gadā teju
vai no izlaiduma tika, kā mēdza tautā teikt, parauts krievos — bundzinieks divus gadus tika nosūtīts sargāt ieslodzījumu vietas Voroņežas
apkaimē. Savukārt otrā daļa attiecas uz grupu „Pērkons” tās darbības
80. gadu beigās — 90. gadu sākumā. Interesanti stāsti bagātināti ar
vēsturiskām fotogrāfijām par laikiem, kad cits pēc cita mainījās PSKP
ģenerālsekretāri, notika karš Afganistānā un Černobiļas AES avārija,
sabruka Padomju Savienība. Tie bija skarbi, taču interesanti laiki, un I.
Ruņģis ir varens stāstnieks — to apliecina šī grāmata.

A n o t ā c i j a : Grāmata „Vējos izkaisītie” ir latgalietes Veronikas
Tenča-Goldmanes patiess, dokumentāli māksliniecisks stāsts par patriotismu, par Kazupes mežsarga dzimtas likteni no senākiem laikiem
līdz atmodas sākumam. Kā arī par dzīvi Ulmaņlaikos, divās okupācijās
un iesaistīšanos pretošanās kustībā, kļūstot par nacionālo partizānu
„Maltas lūši” sakarnieci. Grāmata ir dziļas mīlestības apliecinājums
Latgalei un Latvijai.

UDK 821.174-94
78.071(474.3)

Kopkataloga Id: 000911792
Rūmnieks, Valdis. Aiztaisi logu, tēti : dzejoļi
un dziesmiņas / Valdis Rūmnieks ; mākslinieks
Kristaps Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Eva
Jansone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 78, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-277-3
(brošēts).
UDK 821.174-93-1

UDK 821.174-94

821.511.111

Kopkataloga Id: 000911694
Hiekapelto, Kati. Gājputni : detektīvromāns /
Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ligita
Sproģe. — Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 330, [3] lpp. :
portrets ; 21 cm. — (Detektīvs). — Ziņas par autori:
[332.] lpp. — „Gājputni” ir otrais Kati Hiekapelto darbs sērijā par policijas izmeklētāju Annu Feketi. — Oriģinālnosaukums: Suojattomat. — ISBN 978-9934-15-543-7 (iesiets).
UDK 821.511.111-312.4

Kopkataloga Id: 000911397
Sproģe, Anda. Vecumnieku ļaudis : ceļojums
laikā / Anda Sproģe, Gina Viegliņa-Valliete ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vēsturisko faktu redaktors Ainars Ķienis. — Rīga : Jumava,
[2018]. — 23, [5] lpp. : ilustrācijas, kartes ;
30 cm. — Grāmatas noformējumā izmantoti Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un skolotājas Andas
Sproģes zīmējumi. — ISBN 978-9934-20-292-6 (brošēts).
A n o t ā c i j a : „Vecumnieku ļaudis” — tas ir stāsts par novada vēsturiskajām personībām, kas dzīvojušas tuvākā vai tālākā laika nogrieznī. Tas ir stāsts par to, kā mākslas programmas audzēkņi ceļo laikā un
satiek nozīmīgas personības — Knutu Skujenieku un grāfu Komarovski
Kurmenē, hercogu Jēkabu Vecumniekos un daudzus citus. Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolotāja Anda Sproģe kopā ar radošo komandu —
dzejnieci Ginu Viegliņu-Vallieti, mazajiem māksliniekiem, apgāda „Jumava” redaktori Evu Jansoni, vēsturisko faktu zinātāju Ainaru Ķieni un
citiem palīgiem — divu gadu laikā īstenoja projektu, lai valsts simtgadē
taptu grāmata par novada ļaudīm.

9

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

904 Vēsturisko laikmetu materiālās kultūras
liecības
Kopkataloga Id: 000912602
Cēsu pils raksti : arheoloģija, arhitektūra, vēsture / sastādītājs, atbildīgais redaktors un
priekšvārda autors: Gundars Kalniņš ; literārā
redaktore un tulkotāja Eva Eihmane ; rakstu
ievadattēli: Gatis Indrēvics ; māksliniece Anda
Nordena. — [Cēsis] : Cēsu pils saglabāšanas
fonds, [2018].
II [2]. — 247 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni, tabulas ;
24 cm. — Bibliogrāfija: 229.-246. lpp. — Teksts latviešu
valodā, kopsavilkumi angļu valodā; daļa teksta paralēli
latviešu un vācu valodā, tulkota no vācu valodas. — ISBN
978-9934-8685-1-1 (iesiets).

UDK 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000911796
Štelmahere, Vita. Ziemassvētku vecītis Rīgā :
stāsts / Vita Štelmahere ; mākslinieks Kristaps
Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. — Rīga : Jumava, [2018]. — 37, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-20-294-0
(brošēts).

A n o t ā c i j a : Ziemassvētku vecītim katrā valstī un pilsētā vajadzīgi čakli, drosmīgi un attapīgi palīgi. Vecīša oficiālais svētku rīkošanas
palīgs Rīgā rūķis Buziņš gatavojas doties pensijā, tāpēc Ziemassvētku
vecītis personīgi ierodas Latvijā, lai izvēlētos sev jaunu palīgu. Buziņš
par savu pēcteci vēlas redzēt mazdēlu Paksi. Vai jaunais rūķis tiks
galā ar tik atbildīgu darbu? Lai izkliedētu visas šaubas, nepieciešams
nākamo palīgu pārbaudīt un salīdzināt ar vēl kādu svarīgā amata kārotāju — rūķu meiteni Zibu. Paksim un Zibai tiek dots sarežģīts uzdevums — Rīgas Pils laukumā uzstādītā egle jānosargā no nopostīšanas.
Kurš uzdevumu paveiks vislabāk un kļūs par Ziemassvētku vecīša jauno palīgu? Tas zināms tikai pašam vecītim un tiem, kas izlasīs stāstu
„Ziemassvētku vecītis Rīgā”.

A n o t ā c i j a : „Cēsu pils rakstu” otrais sējums turpina iepriekšējā
gadā sākto izdevumu sēriju. Tajā apkopoti pētījumi par Cēsu pils vēsturi, arhitektūru un arheoloģisko mantojumu. Krājuma ievadā vēsturnieka Agra Dzeņa raksts par Cēsu pili Vācu ordeņa valdīšanas laikā. Raksta
pamatojums tapis 2013. gadā, kad veikta Cēsu pils vēsturiskā izpēte.
Tās ietvaros sagatavota arī krājumu noslēdzošā publikācija — Cēsu
pils 1688. gada inventarizācijas protokola tulkojums. Vairumu „Cēsu
pils rakstos” publicēto atziņu pētnieki pauduši Cēsu arheoloģijas konferencēs (2013-2018) nolasītajos referātos un nu tos sagatavojuši kā zinātniskus rakstus. Divos no tiem arhitektūras vēsturnieki pievērsušies
līdz mūsdienām saglabājušos pils daļu izpētei. Savukārt pārējie raksti
ir atsevišķām senlietu grupām veltīti pētījumi, kuros apkopots un ana-

UDK 821.174-93-32
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lizēts Cēsu pils arheoloģiskajos izrakumos iegūtais, līdz šim plašākam
interesentu lokam nezināms materiāls.

Kopkataloga Id: 000909446
Tāvu zemes kalendars : kulturvēsturiska un
literara godagrōmota / sastōdeitōji un redaktori: J. Eļksnis, V. Unda ; astronomiskās ziņas
kalendārijā: Ilgonis Vilks ; vāku dizains: Stella
Elksne. — Rēzekne : Latgolas Kulturas centra
izdevnīceiba, 2018.
2019, 29. (80.) goda gōjums. — 311, [1] lpp. : ilustrācijas,
portreti ; 20 cm. — Autori: Pīters Akuls, Genovefa Barkovska, Aļbīna Bilinska, Marta Binduka, Jōņs Broks, Jōņs
Būmanis, Viktors Cybuļskis, Juzefa Dyura, Irma Dvorecka, Aija Eriņa, Andris Eriņš, Veronika Grišāne, Helēna Jakušonoka, Inga Klīdzēja, Marija Labanovska, Helēna Latkovska-Vojtuskeviča, Una Lejniece, Ieva Liede, Fridrihs
Lipskis, Ilze Loze, Antonina Masiļūne, Olga Pekša, Rasma Pērkone, Pīcupeits, Kardinals Jōņs Pujats, Leonards
Rakickis, Josifs Ročko, Anna Sauka, Jōņs Svenčs, Zigurds
Sviķis, Jūlijs Trōps, Pīters Turkopuls, Juris Urtāns, Helēna Vasiļjeva, Ieva Zepa. — Daiļliteratūras autori: Maruta
Avramčenko, Mārīte Bikovska, Irma Dvorecka, Ivo Gilučs,
Ilze Keiša, Rūdolfs Linužs, Fridrihs Lipskis, Pīters Meikstums, Leonards Rakickis, Jūlijs Trōps, Ernests Vilcāns,
Magdalena Vjatere, Rasma Zariņa. — Rēzeknes-Aglyunas
diecezes goreidznīku sarokstu sastōdējis Raimonds Krasinskis: 297.-307. lpp. — „ISSN 1407-2068”—Uz 1. vāka. —
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latgaliešu
rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-310-3 (brošēts).
UDK 94(474.38)(058)
930.85(474.38)(058)
821.174’282(058)
272(474.38)(058)

UDK 904(474.365)
908(474.365)
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Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000910630
Džūkste cerību Latvija : rakstu krājums / Arņa
Šablovska redakcijā ; priekšvārda autore Dace
Pole. — [Džūkste, Tukuma novads] : Slampes
un Džūkstes pagastu pārvalde, 2018. —
464 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 23 cm. —
Uz 1. un 4. vāka Gunāra Janaiša foto — Džūkste 2018. gada
2. aprīlī. — Izmantotas Gunāra Janaiša, Kurta Sautera, Edgara Jukas fotogrāfijas. — Bibliogrāfija atsevišķu rakstu
beigās un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-19-550-1
(iesiets).

A n o t ā c i j a : „Džūkste cerību Latvija” vairāk nekā 400 lappušu
biezā grāmata ir mēģinājums atklāt Džūkstes pagasta unikalitāti un tā
vietu Latvijas valsts kultūras un politikas vēsturē. Anss Lerhis-Puškaitis, Ludis un Roberts Bērziņi, Kārlis Ieviņš, Kārlis un Jānis Straubergi,
Roberts Slokenbergs, Teodors Zeiferts, Kristofors Fīrekers, Gustavs
Zemgals, Rita Gāle un Leons Amoliņš — tie ir tikai daži Latvijas kultūrā
un sabiedriskajā dzīvē nozīmīgi vārdi, kas saistīti ar šo īpašo pagastu.
Grāmatā publicētas Ingunas Daukstes-Silasproģes esejas par Džūkstes
kultūras darbiniekiem, kā arī Kārļa Ieviņa un Haralda Biezā atmiņas.
Nozīmīga grāmatas daļa ir intervijas ar represētajiem pagasta iedzīvotājiem. Darbā iezīmēta pagasta dzīve padomju režīma apstākļos un
Atmodas gados. Rakstu krājuma noslēgumu veido sarunas ar pagasta
uzņēmējiem, kā arī atainots vairāku kādreizējo džūkstenieku liktenis
emigrācijā. Materiālu atlasi un kompozīciju rakstu krājumam veicis
publicists Arnis Šablovskis. Krājumā sastopams plašs ilustratīvo materiālu klāsts, ko veidojuši fotomākslinieki Gunārs Janaitis, Kurts Sauters
un Edgars Juka.

UDK 908(474.334)(092)

Kopkataloga Id: 000912623
Sēle, Laimdota. Es iet no Gāliņciem uz pilset! : ceļš cauri pilsētai un laikam / Laimdota Sēle. — [Ventspils] : [Ventspils uzplaukumam], [2018]. — 68 lpp. : ilustrācijas, karte ;
22 cm. — Teksts latviešu valodā, nosaukums tāmnieku dialektā. — ISBN 978-9934-19-652-2 (iesiets).
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Kopkataloga Id: 000911479
Kalniete, Sandra. Ar balles kurpēm Sibīrijas
sniegos : [atmiņas] / Sandra Kalniete ; redaktore Inta Čaklā ; Māra Sīmansona vāka dizains un
grāmatā izmantoto materiālu noformējums. —
[Atkārtots izdevums]. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 278, [1] lpp., 20 nenumurētas lpp. ielīmes :
faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, kartes, portreti,
tabulas ; 23 cm. — Grāmatas 1. ieklājlapā GULAGa karte /
sastādītāji: Ļ. Domburs, R. Ozoliņa. — Bibliogrāfija: [271.]276. lpp. — ISBN 978-9984-23-710-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a : Rakstniece un vēsturniece, Gāliņciema iedzīvotāja
Laimdota Sēle daudzu gadu garumā pētījusi šīs pilsētas daļas vēsturi,
savākusi arī bagātīgu fotoattēlu kolekciju. 2021. gadā apritēs 100 gadi,
kopš Gāliņciems oficiāli kļuva par Ventspils pilsētas daļu. Iespējams,
ka apdzīvotās vietas nosaukums cēlies no Gālu mājām, kuras iezīmētas turpat 200 gadus senā kartē. Ap šīm mājām tad arī sākušas celties
jaunas ēkas un sētas, veidojot ciemu. Gāliņciemā darbojušies arī vairāki uzņēmumi — Lodes dārzniecība, Grauda tvaika dzirnavas, vilnas
kārstuve, metālapstrādes darbnīca. Bet centrālais gan ciemu, gan ar
pilsētu savienojošais elements ir Ventspils-Kuldīgas ceļš, kas pēc pievienošanas pilsētai ieguva Kuldīgas ielas nosaukumu. „Es iet no Gāliņciem uz pilset!” ir stāsts gan par Gāliņciema vēsturi, gan cilvēkiem, kuri
šeit dzīvojuši.

A n o t ā c i j a : Atkārtoti izdots Sandras Kalnietes autobiogrāfiskais
romāns „Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos”, kurā atainotas Kalnietes
ģimenes vēstures traģiskākās lappuses — izsūtījums uz Sibīriju. S. Kalnietei bija četri gadi un seši mēneši, kad ģimene atgriezās Latvijā no
izsūtījuma. Īsto Sibīriju viņa iepazina no savu vecāku un viņu draugu
stāstījumiem, kas šķita kā baisas pasakas, kurās darbojās ļauni briesmoņi un labie varoņi izturēja pārbaudījumus, par balvu saņemdami
atļauju atgriezties Latvijā. Patiesību S. Kalniete saprata vēlāk, būdama
pieaugusi.
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