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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

002 Dokumentācija. Grāmatas. Raksti. Autorība

Kopkataloga Id: 000914647
Rīgas Centrālā bibliotēka. Izstāde „100 grā-
matas bērniem” (2018 : Rīga, Latvija). 100 
grāmatas bērniem : izstādes katalogs / grāma-
tu atlase: Dzidra Šmita, Ingūna Stranga ; teksts: 
Ingūna Stranga, Evita Hofmane ; bibliogrāfijas 

sastādītāja Zinta Geršmane ; redaktore Agra Turlaja ; māk-
sliniece Laima Brauna ; priekšvārda autore Dzidra Šmita ; 
Rīgas Centrālā bibliotēka. — Rīga : Rīgas Centrālā bibliotē-
ka, [2018]. — 113 lpp. : faksimili, portreti ; 30 cm. — Izdevu-
mā ziņas par grāmatu autoriem. — Bibliogrāfija: 5.-
12. lpp. — ISBN 978-9934-8714-1-2 (brošēts).

UDK	 002(474.3)(01)
	 821.174(092)

069 Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Kopkataloga Id: 000913924
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas 
muzejs : ceļvedis = Daugavpils Regional 
and Art Museum : guidebook = Даугав-
пилсский краеведческий и художест-
венный музей : путеводитель / redak-

tors Vladislavs Ivanovs ; teksts: Ruta Ģiptere, Vladislavs 
Ivanovs, Larisa Kaimiņa, Ineta Kuļša, Valentina Slavkovska, 
Gaļina Verjovočnikova, Juzefa Unzule, Ludmila Žilvinska ; 
tulkojums: Anna Akmolova, Vladislavs Ivanovs ; foto: Sta-
ņislavs Grahoļskis, Ilma Kupcova ; dizains: Larisa Kaimi-
ņa. — [Daugavpils] : Daugavpils Novadpētniecības un 
mākslas muzejs, 2018. — 53 nenumurētas lpp. : ilustrāci-
jas ; 20 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu va-
lodā. — ISBN 978-9934-19-674-4 (brošēts).

UDK	 069:94(474.346)
	 930.85(474.346)

087.5 Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000915598
1001 lieta, kas jāsameklē / māksliniece 
Stefānija Drāke ; no angļu valodas tulkojusi 
Skana Neimane. — [Rīga] : Madris, [2018].

Transportlīdzekļi. — 24 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — Oriģinālnosau-

kums: 1001 Things to Find. Vehicles. — ISBN 978-9984-
31-136-4 (iesiets).
UDK	 087.5
	 087.5

Kopkataloga Id: 000915918
Jautras prāta spēles / no spāņu valodas tulko-
jusi Iveta Ikale. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 60, [4] lp., 2 nenumurētas lp. uzlī-
mes : ilustrācijas ; 17×23 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Blog de juegos. — ISBN 978-9934-0-
7495-0 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000915915
Kurš te paslēpies? / no franču valodas tul-
kojusi Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. 

Dzīvnieku mazuļi. — 14 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 14×14 cm. — Oriģināl-

nosaukums: Qui se cache?. Bébés animaux. — ISBN 978-
9934-0-7766-1 (iesiets).
UDK	 087.5
	 087.5(084.1)

Kopkataloga Id: 000915913
Kurš te paslēpies? / no franču valodas tul-
kojusi Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. 

Mājas mīluļi. — 14 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 14×14 cm. — Oriģinālnosau-

kums: Qui se cache?. Animaux familiers. — ISBN 978-
9934-0-7767-8 (iesiets).
UDK	 087.5
	 087.5(084.1)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914647
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913924
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915598
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915918
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915915
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915913
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Kopkataloga Id: 000915624
Mana Fejas uzlīmju rokassomiņa / no angļu 
valodas tulkojusi Skana Neimane. — [Rīga] : 
Madris, [2018]. — 16 lpp., 4 nenumurētas lp. 
uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālno-
saukums: My Fairy Sticker Handbag. — ISBN 
978-9984-31-100-5 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000915621
Mana modernā uzlīmju ģērbšanās grāmata / 
māksliniece Patrīcija Juste ; no angļu valodas 
tulkojusi Skana Neimane. — [Rīga] : Madris, 
[2018]. — 24 nenumurētas lpp., 12 nenumurē-
tas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģi-

nālnosaukums: My Pretty Sticker Dress-up Activity 
Book. — ISBN 978-9984-31-112-8 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000915619
No punkta uz punktu : mana milzu uzlīmju 
aktivitāšu grāmata / no angļu valodas tulko-
jusi Skana Neimane ; mākslinieks Adams 
Lanlijs. — [Rīga] : Madris, [2018]. — 48 nenu-
murētas lpp., 12 nenumurētas lpp. uzlīmes : 

pārsvarā ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: My 
Mega Dot to Dot Sticker Activity Book. — ISBN 978-9984-
31-124-1 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000915627
Žūriņa, Aiva. Tutas lietas : izkrāso / māksli-
niece Aiva Žūriņa. — [Rīga] : Picture House, 
[2018]. — 17 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — Bez 
lingvistiska satura. — ISBN 978-9934-19-713-0 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vai tu zini, kas ir Tuta? Tuta ir pavisam parasta auk-
līte, kas kopā ar savu draudzeni Lapsu stāsta mīļus un pamācošus stās-
tiņus. Šī ir pirmā Tutas krāsojamā grāmatiņa.
UDK	 087.5

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9 Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000913090
Aldersons, Alberts. Veidot sevi : (dabas pētnieka apce-
res) / Alberts Aldersons ; autora redakcijā. — Rīga : Au-
torizdevums, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (163 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 5,15 MB. — Ziņas par au-
toru: datnes 2. lapā. — Bibliogrāfija dažu rakstu beigās. — 
Teksts latviešu, krievu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-
8328-3-3 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir noslēdzošā daļa autora veidotajā pašizzi-
ņai, pašattīstībai un pašrealizācijai veltīto grāmatu kopā: „Racionālais 
iracionālisms”, „Atklāt sevi”, un „Iepazīt sevi”, kas radušās laika posmā 
no 2012.-2018. gadam, un kas visas ir izdotas autora redakcijā kā ierobe-
žotas pieejamības tiešsaites publikācijas. Grāmatā parādīts, kā daudzi 
augsta līmeņa, filosofiski pašattīstības un pasaules izziņas jautājumi ir 
risināmi reālā, materiālā, zinātniski pamatotā līmenī. Grāmata balstās 
uz autora izveidotās aparatūras „ALGAL16” reāli darbojošos modeli, 
kura aprobācijas laikā uz sevi un citiem brīvprātīgiem entuziastiem 
ir noskaidrojušies daudzi, ilgstoši samilzuši, bet ļoti būtiski jautājumi. 
Kopumā grāmata veidota kā savstarpēji neatkarīgu rakstu kopa.
UDK	 159.91

Kopkataloga Id: 000915127
Mensons, Marks. Smalkā „pofigisma” māksla : 
paradoksāls veiksmīgas dzīvošanas veids / 
Marks Mensons ; no angļu valodas tulkojusi Aija 
Rožlapa ; Renātes Rapšas grafiskais dizains. — 
[Rīga] : Sētava, [2018]. — 213 lpp. : ilustrācijas ; 

25 cm. — Oriģinālnosaukums: The Subtle Art of Not Giving 
a F*ck: a Counterintuitive Approach to Living a Good. — 
ISBN 978-9934-502-31-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir savdabīga, pārsteidzoša, strīdīga, to inte-
resanti lasīt. Autors vēršas pret galveno mūsdienu Rietumu pasaules 
lozungu: „pozitīvisms — par katru cenu!”. Viņš apstrīd veiksmju un 
ieguvumu kultu. Mensons pierāda, ka neveiksme ir daudz vērtīgāka 
dzīves skolotāja nekā slavenie pasaules veiksminieku stāsti. Autors 
māca izvēlēties savas personīgās dzīves prioritātes un visam mazsva-
rīgajam — uzspļaut. Jā, tieši tā — sūtīt pie velna svešus viedokļus un 
būt gatavam paskatīties acīs neveiksmēm, parādot tām vidējo pirkstu.
UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 000916170
Singa, Ketlīna Daulinga. Uz nāves sliekšņa : 
garīgā pārveide mirstot / Ketlīna Daulinga Sin-
ga ; no angļu valodas tulkojušas Linda Straume 
un Inta Ivanovska ; redaktore Ita Ankoriņa ; 
vāka dizains: Ilze Isaka ; vāka fotogrāfijas au-

tors Uldis Māters. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
432 lpp. ; 21 cm. — „Vēstījums par cerību, mierinājumu un 
garīgu pārveidi”—Uz 1. vāka. — Bibliogrāfija: [422.]-
427. lpp. un piezīmēs: [389.]-411. lpp., alfabētiskais rādītājs: 
[428.]-432. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Grace in 
Dying. — ISBN 978-9934-0-7582-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sastapšanās ar nāvi izmaina ikvienu cilvēku. Tā iz-
raisa visspēcīgākās emocijas: šausmas, skumjas, dusmas, bailes, izmi-
sumu un visbeidzot — intuitīvu apjausmu par to, ka beidzot būsim brī-
vi. Transpersonālā psiholoģe un paliatīvās aprūpes centra darbiniece 
Ketlīna Daulinga Singa šo grāmatu sarakstījusi, balstoties uz novēro-
jumiem un pieredzi, kas gūta, pavadot simtiem stundu kopā ar mirsto-
šiem cilvēkiem un ieklausoties viņu sacītajā.
UDK	 159.9.016.1
	 27-187
	 27-186

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000913200
Birze, Āris. Don’t Be Scared : [raw notes from solitude and 
silence in Rishikesh, India] / Āris Birze ; editor: Kristaps 
Ozoliņš ; illustrations and design: Āris Birze. — Rīga : Man-
sards, [2017]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ; 
30,21 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934121616. — Teksts angļu valodā, attēlu paraksti arī 
latviešu valodā. — Izdevums latviešu valodā: Birze, Āris. 
Nebaidies. — ISBN 9789934121647 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  2015. gadā Ā. Birze uzsāka piecu mēnešu ilgu pie-
dzīvojumu un filmēšanas ceļojumu pa Indiju un Nepālu. Tur arī tapa 
piezīmes viņa pirmajai grāmatai „Nebaidies”. Ā. Birzes dzīves misija: ie-
drošināt cilvēkus kļūt patstāvīgiem un uzņemties atbildību par savām 
izvēlēm, lēmumiem un rīcību. Grāmata stāsta par autora cīņu ar sevi, 
par sarunām vienatnē, par pieredzi, pavadot desmit dienas vienā no 
Rišikešas ašramiem Indijā.
UDK	 24-583
	 159.923.2
	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915624
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915621
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915619
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915627
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913090
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915127
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916170
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913200
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Kopkataloga Id: 000914943
Igumene Arsēnija. Sirdsskaidrā Igumene Ar-
sēnija : dzīves apraksts un vēstules / Igumene 
Arsēnija ; redakcija un priekšvārds: Jānis Kal-
niņš ; tulkojums no krievu valodas: Bruno 
Falks ; Svētmocekļa Rīgas Jāņa Pareizticīgo 

biedrība. — Latvija : Eikon, 2018. — 335 lpp. : ilustrācijas ; 
17 cm. — Oriģinālnosaukums: Жизнеописание. Письма к 
П.А. Брянчанинову и другим лицам. — ISBN 978-9934-
8698-4-6 (iesiets).

UDK	 271.2-1(470
	 571)

Kopkataloga Id: 000915606
Knopkena, Santa. Sirsniņa : pasaka arī pavi-
sam pieaugušiem / Santa Knopkena ; autores 
ilustrācijas. — [Saldus] : [Santa Knopkena], 
[2018]. — 23 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
31 cm. — ISBN 978-9934-8805-0-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Simboliska pasaka par mums pašiem. „Kādā ne pā-
rāk tālā un ne īpaši lielā karaļvalstī greznā pilī reiz dzīvoja skaista, caur-
spīdīga Sirsniņa…”.
UDK	 27-29
	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000915365
Velss, Maikls. Problēmas, Dieva klātbūtne un 
lūgšana / Maikls Velss ; tulkojusi Inga Saivare ; 
mākslinieks Gints Veilands ; redaktors Ilgvars 
Vērmelis. — Trešais izdevums. — Rīga : Libri 
Style, 2018. — 156, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģināl-

nosaukums: Problems, God’s Presence, and Prayer. — ISBN 
978-9934-8653-4-3 (brošēts).

UDK	 27-4

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316 Socioloģija

Kopkataloga Id: 000916063
Kursīte, Elīna. Latgales pēdējie mohikā-
ņi / Elīna Kursīte, fotogrāfijas ; tekstu sa-
rakstīja Rūta Šmite ; gramatiku pārbaudīja 
un kļūdas laboja Evelīna Zilgalve ; tulkoja 

Kintija Puzāne ; ievads: Janīna Kursīte. — Rīga : Rundas, 
[2018]. — 156, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 22×27 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8297-
5-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Latgales pēdējie mohikāņi” ir turpinājums 
2016. gadā izdotajai grāmatai „Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi”. 
Mohikāņi kādreiz bija liela indiāņu cilšu apvienība Ziemeļamerikā. 17. 
gs. sākumā viņu bija vēl 35 tūkstoši, bet jau 18. gs. otrajā pusē vairs ti-
kai ap 300 cilvēku. Rūtas Šmites stāsti un Elīnas Kursītes fotogrāfijas ir 
par palikušajiem — par pēdējiem mohikāņiem: vilkiem, kas sīksti turas 
dzimtajos ciemos, nedaudzos kaimiņus uztverot kā radus, kā nelielā 
bara biedrus. Cik kolorīti ir autoru ieraudzītie mohikāņi, tikpat kolorīti 
ir arī vietu nosaukumi, kur viņi dzīvo.
UDK	 316.334.55(474.3)(078.7)
	 77.044(474.3)(084.12)

Kopkataloga Id: 000914908
Šlāpins, Ilmārs. Latvietis. 100 nacionālās 
īpatnības / sastādījis, skaidrojis un komentē-
jis Ilmārs Šlāpins ; ilustrējis Reinis Pētersons ; 
tulkojis angļu valodā Juris Kaža. — [Jūrma-
la] : Satura darbnīca TAPT, [2018]. — 1 sējums 

(nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 25 cm. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8567-5-4 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Aptaujājot mūsdienu latvieti, vērojot viņa domas, iz-
teikumus un uzvedību publiskajā telpā, esam apkopojuši spilgtākās un 
visbiežāk minētās nacionālās īpatnības, kas atsedz noteiktu nacionālā 
paštēla slāni Latvijas valsts simtgadē. Šī ir rokasgrāmata, kas atklāj na-
cionālās īpatnības ar latvietim tik raksturīgo humora izjūtu un taktu. 
Grāmata, kurai jābūt katrā mājas plauktā, jo latvieti taču vienmēr ir 
interesējusi atbilde uz kutinoši dziļo un aizkustinoši naivo jautājumu 
„Kas es esmu?”.
UDK	 316.347(474.3)
	 398.9(=174)
	 159.922.4(=174)
	 39(=174)
	 316.347(=174)

324 Vēlēšanas. Plebiscīti. Referendumi.  
Vēlēšanu kampaņas. Vēlēšanu korupcija,  
nelikumīga rīcība. Vēlēšanu rezultāti

Kopkataloga Id: 000914458
Saeimas vēlēšanas (13 : 2018 : Latvija). Ziņas 
par deputātu kandidātiem : 13. Saeimas vēlēša-
nas / Centrālā vēlēšanu komisija. — Rīga : 
[Centrālā vēlēšanu komisija], 2018. — 180 lpp. ; 
27 cm. — „Priekšvēlēšanu programmas. Depu-

tātu kandidātu saraksti. Ziņas par deputātu kandidātiem. 
Saeimas vēlēšanu likums”—Uz 1. vāka. 

UDK	 324(474.3)(03)

336 Finanses

Kopkataloga Id: 000914529
Kleinberga, Vineta. The post-2020 budget of 
the European Union : Latvia’s interests and op-
portunities : analysis / Vineta Kleinberga, Kar-
lis Bukovskis. — Riga : Friedrich-Ebert-Stif-
tung, 2018. — 21 lpp. ; 30 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8794-
1-8 (brošēts).

UDK	 336.145(4)
	 338.27(474.3)

338.48 Tūrisms

Kopkataloga Id: 000914828
Kleber, Daniel Marco-Stefan. Value Co-Cre-
ation as a Management Tool to Increase Value 
Proposition : summary of the doctoral disser-
tation, discipline: management science, 
sub-discipline: business management / Daniel 

Marco-Stefan Kleber ; research supervisor Dr.oec. Tatjana 
Volkova ; reviewers: Dr.oec. Tatjana Vasiljeva, Dr.oec. Elīna 
Gaile-Sarkane, PhD Enn Listra ; BA School of Business and 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914943
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915606
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915365
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916063
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914908
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914458
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914529
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914828
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Finance = Vērtības kopradīšana kā vadības līdzeklis vērtī-
bas piedāvājuma paaugstināšanai : promocijas darba kop-
savilkums, zinātnes nozare: vadībzinātne, zinātnes apakš-
nozare: uzņēmējdarbības vadība / Daniel Marco-Stefan 
Kleber ; pētījuma vadītāja Dr.oec. Tatjana Volkova ; recen-
zenti: Dr.oec. Tatjana Vasiljeva, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane, 
PhD Enn Listra ; Banku Augstskola. — Riga : BA School of 
Business and Finance, 2018. — 107 lpp. : diagrammas, shē-
mas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 47.-51., 102.-107. lpp. — 
Teksts angļu un latviešu valodā, ar atsevišķām titulla-
pām. — ISBN 978-9984-746-23-4 (brošēts).

UDK	 338.48(043)
	 640.412(043)

34 Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000914533
Vizgunova, Elizabete. European Pillar of So-
cial Rights and Latvia’s Choices : analysis, No-
vember 2018 / Elizabete Vizgunova, Sintija 
Broka, Karlis Bukovskis. — Riga : Fried-
rich-Ebert-Stiftung, 2018. — 20 lpp. ; 30 cm. — 

Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8794-
3-2 (brošēts).

UDK	 349.3(4)
	 349.3(474.3)
	 342.7(4)
	 342.7(474.3)

378 Augstākā izglītība. Augstskolas.  
Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000915339
Putiķis, Gints. Jelgavas ģimnāzistu dzīvesstās-
ti un viņu devums Latvijas valstij / Dr.hist. 
Gints Putiķis ; dizains: Uldis Zuters ; konsultan-
te Gita Grase ; Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures 
un mākslas muzejs. — Jelgava : [Ģederta Eliasa 

Jelgavas vēstures un mākslas muzejs], 2018. — 136 lpp. : 
ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 119.-
136. lpp. — ISBN 978-9934-8731-1-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvijas vēsturē tik zināmi desmit vārdi un uzvār-
di — Jānis Čakste, Alberts Kviesis, Fridrihs Vesmanis, Krišjānis Barons, 
Kārlis Balodis, Kārlis Straubergs, Kārlis Vilhelms Pauļuks, Francis Tra-
suns, Gustavs Vanags un Ģederts Eliass. Viņus visus vienoja viena izglī-
tības iestāde — Jelgavas ģimnāzija, viena valsts — Latvijas Republika 
un viena pārliecība — kalpot savai valstij politikā, caur kultūru, mākslu 
un zinātni. Katram no viņiem domās bija sava Latvija, bet kopīgais vi-
ņiem bija darbs Latvijas valsts veidošanā un to pamatu ielikšanā, kas 
Latvijai palīdzēja izturēt 20. gadsimta mainīgo un bieži skarbo ģeopo-
litisko realitāti — karus, okupācijas, deportācijas, svešas varas. Varbūt 
tieši viņu savulaik paveiktais bija iedvesmas avots un palīdzēja atjaunot 
valsti un tās neatkarību 1990.-1991. gadā. Viņu atstātais mantojums Lat-
vijas vēsturē ir rosinošas izpētes vērts, savukārt viņu izstāstītais dzī-
vesstāsts grāmatā ir vien neliels ieskats. Tāds jau ir grāmatas mērķis — 
radīt interesi par katras vēsturiskās personas vietu un lomu Latvijas 
valstī, tikai ieskicējot būtiskāko.
UDK	 378(474.3)(091)
	 929(474.3)
	 94(474.3)(092)
	 373.5(474.334.2)(092)

398 Folklora

Kopkataloga Id: 000914980
Zlēku teiksmas un spoku stāsti / apkopoja 
Laimdota Sēle ; ilustrācijas, vāka dizains: Ansis 
Sēlis-Sviriņš. — [Zlēkas, Ventspils novads] : 
[Zlēku attīstības fonds], 2018. — 87, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-577-8 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Krājumā ietverts gadu gaitā Zlēku pagastā pierakstī-
tais folkloras materiāls. Grāmatas pirmajā daļā apkopotas teikas un 
nostāsti, kas jau agrāk publicēti folkloras krājumos, piemēram, par vie-
tējo burvi Veckušķi. Otrajā daļā iekļauti no 2011. līdz 2016. gadam Zlēku 
pagastā pierakstītie spoku stāsti. To sižeti saistīti ar konkrētām vietām, 
piemēram, Ragavkalna kapiem, mācītājmuižu, kultūras namu. Zlēku 
teiksmās un spoku stāstos lasītāji var iepazīties ar senajām pagasta 
sētu īpašumzīmēm.
UDK	 398.22(474.3)
	 398.22(474.323)
	 821.174-344

5 MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

57 Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 000915584
Kēthe, Rainers. Noslēpumainā daba : pār-
steidzošā dzīvnieku un augu valsts / Rai-
ners Kēthe ; no vācu valodas tulkojusi Irīda 
Miska ; atbildīgā redaktore Liene Soboļe-
va ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; gra-

fiskais noformējums: Iluta Koidu. — [Liepāja] : Liegra, 
[2018]. — 320 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — (Reader’s 
Digest). — Alfabētiskais rādītājs: 312.-319. lpp. — Oriģināl-
nosaukums: Rätselhafte Natur: verblüffendes aus der Tier- 
und Pflanzenwelt. — ISBN 978-9934-572-21-0 (iesiets).

UDK	 574(03)
	 581.1(03)
	 591(03)
	 591.5(03)

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61 Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000913644
Tautas veselības gadagrāmata / sastādītāji: 
Uldis Līkops, Jekaterina Kozačenko ; māksli-
niece Ilze Ozola ; literārais redaktors Jānis 
Loja ; priekšvārds: Uldis Līkops. — Rīga : Latvi-
jas Sarkanais Krusts : Medicīnas apgāds, 
[2018].

2019. — 302, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Tekstu au-
tori: Ilze Apine, Ēvalds Apīnis, Eduards Andrejs Bajārs, 
Mariona Baltkalne, Inese Bļodniece, Kristaps Dambergs, 
Justīne Deičmane, Dace Dzedone, Anete Grance, Ieva 
Grietēna, Elizabete Ieva Grīnberga, Ilona Gulbe, Gunta 
Freimane, Jānis Jēkabsons, Alīna Kaņepa, Jānis Ķīsis, Sar-
ma Kočāne, Rudīte Koka, Ildze Krieviņa, Laine Elizabete 
Lapa, Alvis Laukmanis, Zane Liepiņa, Uldis Līkops, Raivis 
Lucijanovs, Linda Mangale, Tatjana Marčenkova, Lelde, 
Meirāne, Oksana Mihailova, Alīna Molčāne, Ērika Naglin-
ska, Oļegs Ņikiforovs, Vjačeslavs Popkovs, Gunta Purvē-
na, Viktorija Putniņa, Karīna Rapša, Sandra Rozenštoka, 
Ilze Rudzīte, Vita Šaripo, Elza Sebre, Rudīte Skroderēna, 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914533
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915339
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914980
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915584
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913644
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Aija Strazda, Artūrs Tereško, Ints Ūdris, Māra Valdmane, 
Deniss Vasiļjevs, Inga Veinberga, Vija Veisa, Evita Zagor-
ska, Jānis Zaļkalns. — Grāmatā teksta autores uzvārds 
Anete Grance uzrādīts kļūdaini, pareizi jābūt Anete Gran-
de. — ISBN 978-9934-573-08-8 (brošēts).
UDK	 61(058)

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

Kopkataloga Id: 000915940
Ivanova, Polina. The Improvement of Flexibil-
ity and Efficiency of Thermal Power Plants un-
der Variable Operation Conditions : summary 
of the doctoral thesis / Polina Ivanova ; scien-
tific supervisor Dr.sc.ing. Oļegs Linkevičs ; sci-

entific consultant Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats ; 
official reviewers: Dr.sc.ing. Kārlis Briņķis, Dr.sc.ing. Gatis 
Junghāns, Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; cover picture: 
Ilmārs Stuklis ; Riga Technical University. Faculty of Power 
and Electrical Engineering. Institute of Power Engineer-
ing. — Riga : RTU Press, 2018. — 43 lpp. : diagrammas, ilus-
trācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 37.-
43. lpp. — ISBN 978-9934-22-176-7 (brošēts).

UDK	 621.311.22(043)

Kopkataloga Id: 000915945
Ivanova, Poļina. Termoelektrocentrāļu elastī-
guma un efektivitātes palielināšana mainīgos 
darbības apstākļos : promocijas darba kopsa-
vilkums / Poļina Ivanova ; zinātniskais vadītājs 
Dr.sc.ing. Oļegs Linkevičs ; zinātniskais konsul-

tants Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats ; oficiālie re-
cenzenti: Dr.sc.ing. Kārlis Briņķis, Dr.sc.ing. Gatis Junghāns, 
Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius ; vāka foto: Ilmārs Stuk-
lis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektro-
tehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. — Rīga : RTU Iz-
devniecība, 2018. — 43 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 37.-43. lpp. — 
ISBN 978-9934-22-178-1 (brošēts).

UDK	 621.311.22(043)

Kopkataloga Id: 000915705
Ivanova, Polina. The Improvement of Flexibil-
ity and Efficiency of Thermal Power Plants un-
der Variable Operation Conditions : doctoral 
thesis / Polina Ivanova ; scientific supervisor 
Dr.sc.ing. Oļegs Linkevičs ; scientific consultant 

Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Power and Electrical Engineering. Insti-
tute of Power Engineering. — Riga : RTU Press, 2018. — 
103 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 93.-103. lpp. — Teksts angļu valodā, 
anotācija arī latviešu valodā.

UDK	 621.311.22(043)

Kopkataloga Id: 000915369
Zimackis, Viesturs. Methodology for Light-
ning Protection Device Placement in Medium 
Voltage Overhead Lines with Covered Conduc-
tors : summary of the doctoral thesis / Vies-
turs Zimackis ; scientific supervisor Dr.sc.ing. 

Sandra Vitolina ; official reviewers: Dr.habil.sc.ing. Imants 
Matiss, Dr.sc.ing. Vilnis Kreslins, Dr.sc.ing. Saulius Gudzius ; 
Riga Technical University. Faculty of Power and Electrical 
Engineering. Institute of Power Engineering. — Riga : RTU 
Press, 2018. — 36 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 35.-36. lpp. — ISBN 978-
9934-22-212-2 (brošēts).

UDK	 621.316.93(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000915371
Zimackis, Viesturs. Zibensaizsardzības ietai-
šu izvietošanas metodoloģija izolēto vadu līni-
jām vidsprieguma tīklā : promocijas darba 
kopsavilkums / Viesturs Zimackis ; zinātniskā 
vadītāja Dr.sc.ing. Sandra Vītoliņa ; oficiālie re-

cenzenti: Dr.habil.sc.ing. Imants Matīss, Dr.sc.ing. Vilnis 
Krēsliņš, Dr.sc.ing. Saulius Gudžius ; Rīgas Tehniskā univer-
sitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Enerģēti-
kas institūts. Elektrisko mašīnu un aparātu katedra. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 36 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 35.-
36. lpp. — ISBN 978-9934-22-210-8 (brošēts).

UDK	 621.316.93(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000915372
Zimackis, Viesturs. Zibensaizsardzības ietaišu izvietoša-
nas metodoloģija izolēto vadu līnijām vidsprieguma tīklā : 
promocijas darbs / Viesturs Zimackis ; zinātniskā vadītāja 
Dr.sc.ing. S. Vītoliņa ; Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģē-
tikas un elektrotehnikas fakultāte. Enerģētikas institūts. 
Elektrisko mašīnu un aparātu katedra. — Rīga : RTU Izdev-
niecība, 2018. — 135 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shē-
mas, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 104.-111. lpp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 621.316.93(474.3)(043)

630 Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000912031
Liepa, Imants. Meža taksācija : mācību līdzek-
lis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares 
speciālistiem un meža īpašniekiem / Imants 
Liepa ; vāka mākslinieciskais noformējums: Li-
lija Rimicāne ; redaktore Ilze Čerņevska ; zīmē-

jumi: Rūta Kazāka ; Latvijas Lauksaimniecības universitā-
te. Meža fakultāte. — Jelgava : [Studentu biedrība 
„Šalkone”] ; Rīga : Avots, 2018. — 237, [1] lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. — Ietver latviešu-angļu-krievu 
terminu sarakstu. — Bibliogrāfija: 221.-223. lpp. — ISBN 
978-9934-534-78-2 (brošēts).

UDK	 630*5(075.8)

631 Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 000914993
Geks, Pēteris. Puse gadsimta Ķekavā / Pēteris 
Geks. — Ķekava : [Pēteris Geks], 2017. — 
416 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 
978-9934-19-119-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šogad aprit 25 gadi, kopš Ķekavā sākās 
toreizējā kolhoza „Ķekava” privatizācija. Pēteris Geks, kurš 90. gadu 
sākumā bija kolhoza priekšsēdētāja Ojāra Bluķa vietnieks, uzrakstījis 
dokumentāras atmiņas par savu dzīvi un cilvēkiem sev apkārt. Grāmata 
vēsta par to, kā jaunie laiki ienāca Pierīgā. Ja neņem vērā politisko fonu, 
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915945
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915705
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915369
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915371
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915372
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912031
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914993


6Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 24 2018. gada 16.–31. decembris

piemēram, P. Geka pieminēto republikas mēroga partijas bosa Jāņa 
Kalnbērziņa viesošanos kolhozā, grāmatas patiesā vērtība ir precīza 
dažādu sadzīvisku detaļu iezīmēšana aprakstītajās epizodēs, atklājot 
tās caur konkrētiem cilvēkiem, kuri gadu desmitiem dzīvoja un strā-
dāja Ķekavā. Netrūkst arī savā ziņā „medniekstāstu” par to, kā klājies 
vietējiem vīriem, kuri bija devušies uz Daugavu ķert zivis, bet noķēruši 
upē peldošu alni, vai atgadījumu no kartupeļu un ziedu tirgošanas Krie-
vijā. Vēl viena grāmatas vērtība ir daudzie fotoattēli. Tajos redzami gan 
P. Geka laikabiedri, gan viņš pats un laikmetu raksturojošas sadzīves 
situācijas.
UDK	 631.115.6(474.362)(091)
	 94(474.3)

633/635 Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000911766
Dārzkopja padomnieks / rakstu autori: Inese 
Drudze, Ilona Klovāne un Inita Šteinberga ; foto: 
Valdis Semjonovs, Uldis Muzikants ; atbildīgā 
redaktore Jūlija Dibovska. — Rīga : Latvijas Me-
diji, 2018.

2019. — 205, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Re-
sursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — ISBN 
9789934154072 (kļūda).
UDK	 634/635(059)

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

Kopkataloga Id: 000914510
Tidriķe, Laura. Baha ziedu terapija dzīvnie-
kiem / Laura Tidriķe ; literārā redaktore Ingrī-
da Sjomkāne ; fotogrāfiju autori: Džulians Bar-
nards (Julian Barnard), Laura Tidriķe ; 
zinātniskā konsultante, priekšvārda autore 

Ilze Pētersone. — Rīga : Ziedu enerģija, [2018]. — 127 lpp. : 
ilustrācijas, portrets ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 113.-123. lpp. 
un piezīmēs. — ISBN 978-9934-8701-2-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Baha ziedu terapija ir viena no pazīstamākajām, 
vienkāršākajām un pasaulē populārākajām dabiskajām ārstniecības 
metodēm arī dzīvniekiem. Terapija palīdz visiem, kas jūtas slikti vai 
kaut kādā veidā cieš, tāpēc tā palīdz dzīvniekiem atgūt un saglabāt 
emocionālo līdzsvaru. Tā tiek izmantota uzvedības koriģēšanā, psihes 
harmonizēšanā, iekšējā līdzsvara atjaunošanā un stabilizēšanā, kā arī 
akūtu un hronisku slimību ārstēšanā.
UDK	 636.09:615.322

69 Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvmateriāli. 
Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process

Kopkataloga Id: 000914473
Grasmanis, Dzintars. Daudzdzīvokļu ēku kar-
stā ūdens sistēmu energoefektivitātes novēr-
tējums : promocijas darba kopsavilkums / 
Dzintars Grasmanis ; zinātniskais vadītājs Dr.
sc.ing. Aldis Greķis ; oficiālie recenzenti: Dr.sc.

ing. Kristina Ļebedeva, Dr.phys. Staņislavs Gendelis, Dr.sc.
ing. Gaidis Klāvs ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības 
inženierzinātņu fakultāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehno-
loģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 
25 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas 
par autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 25. lpp. — ISBN 978-
9934-22-192-7 (brošēts).

UDK	 696.4(474.3)(043)
	 697.431(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000914476
Grasmanis, Dzintars. Daudzdzīvokļu ēku 
karstā ūdens sistēmu energoefektivitātes no-
vērtējums : promocijas darbs / Dzintars Gras-
manis ; zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Aldis 
Greķis ; Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecī-

bas inženierzinātņu fakultāte. Siltuma, gāzes un ūdens teh-
noloģijas institūts. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 
102 lpp. : diagrammas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: 
uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 94.-102. lpp. un zemsvītras pie-
zīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 696.4(474.3)(043)
	 697.431(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000914471
Grasmanis, Dzintars. Energy Performance 
Assessment of Domestic Hot Water Systems of 
Apartment Buildings : summary of the doctor-
al thesis / Dzintars Grasmanis ; scientific su-
pervisor Dr.sc.ing. Aldis Greķis ; official re-

viewers: Dr.sc.ing. Kristina Ļebedeva, Dr.phys. Staņislavs 
Gendelis, Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs ; Riga Technical University. 
Faculty of Civil Engineering. Institute of Heat, Gas and Wa-
ter Technology. — Riga : RTU Press, 2018. — 25 lpp. : dia-
grammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: 
uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 25. lpp. — ISBN 978-9934-22-
194-1 (brošēts).

UDK	 696.4(474.3)(043)
	 697.431(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000914485
Talcis, Normunds. Centralizētās siltumapgā-
des sistēmas pārvaldības un kontroles meto-
doloģija : promocijas darba kopsavilkums / 
Normunds Talcis ; zinātniskie vadītāji: Dr.ha-
bil.sc.ing. Egils Dzelzītis, Dr.math. Andrejs Ko-

liškins ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš, 
Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs, Dr. Antons Briņs (Антон Бринь) ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu 
fakultāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 26 lpp. : diagrammas, shē-
mas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — Bib-
liogrāfija: 25.-26. lpp. — ISBN 978-9934-22-198-9 (brošēts).

UDK	 697.34(474.362.2)(043)
	 662.6(474.362.2)(043)

Kopkataloga Id: 000914480
Talcis, Normunds. Centralizētās siltumapgā-
des sistēmas pārvaldības un kontroles meto-
doloģija : promocijas darbs / Normunds Tal-
cis ; zinātniskie vadītāji: Dr.habil.sc.ing. Egils 
Dzelzītis, Dr.math. Andrejs Koliškins ; Rīgas 

Tehniskā universitāte. Būvniecības inženierzinātņu fakul-
tāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. — 
Rīga : RTU Izdevniecība, 2018. — 122 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. 
vāka. — Bibliogrāfija: 116.-122. lpp. — Teksts latviešu valo-
dā, anotācija arī angļu valodā.

UDK	 697.34(474.362.2)(043)
	 662.6(474.362.2)(043)
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914510
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914473
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914476
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914471
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914485
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914480
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Kopkataloga Id: 000914484
Talcis, Normunds. District Heating System 
Management and Control Methodology : sum-
mary of the doctoral thesis / Normunds Tal-
cis ; scientific supervisor: Dr.habil.sc.ing. Egils 
Dzelzītis, Dr.math. Andrejs Koliškins ; official 

reviewers: Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš, Dr.sc.ing. Gaidis 
Klāvs, Dr. Anton Brin (Антон Бринь) ; Riga Technical Uni-
versity. Faculty of Civil Engineering. Institute of Heat, Gas 
and Water Technologies. — Riga : RTU Press, 2018. — 
26 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. — Ziņas par 
autoru: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 26. lpp. — ISBN 978-
9934-22-200-9 (brošēts).

UDK	 697.34(474.362.2)(043)
	 662.6(474.362.2)(043)

7 MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

77 Fotogrāfija un līdzīgi procesi

Kopkataloga Id: 000914475
Vilis Rīdzenieks / sastādītāja un priekšvār-
da autore Katrīna Teivāne-Korpa ; tekstu 
autori: Gunārs Janaitis, Lauma Lanceniece, 
Mārtiņš Mintaurs, Katrīna Teivāne-Korpa, 
Alise Tīfentāle ; literārās redaktores: Antra 

Bula (latviešu valodā), Iveta Boiko (angļu valodā) ; tulko-
jums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; Alises Tīfentāles teksta 
tulkojums no angļu valodas: Anda Baklāne ; dizains: Anta 
Pence. — Rīga : Neputns, [2018]. — 489 lpp. : faksimili, ilus-
trācijas, portreti ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 466.-467. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 463.-465. lpp. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu 
valodas; viens raksts tulkots no angļu valodas. — ISBN 
978-9934-565-56-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vairākās tematiskās nodaļās sakārtoto Viļa Rīdzenie-
ka fotogrāfiju izlasi papildina virkne analītisku tekstu. Mākslas zināt-
niece un fotogrāfijas pētniece Alise Tīfentāle izgaismo galvenos žanrus 
un tēmas Rīdzenieka mantojumā un tā vietu pasaules fotogrāfijas vēs-
tures kontekstā, īpašu ievērību veltot tā saiknei ar 20. gs. sākumā aktu-
ālo piktoriālisma virzienu. Mārtiņš Mintaurs iezīmē laikmeta notikumu 
fonu un idejas, Katrīna Teivāne-Korpa sniedz ieskatu Viļa Rīdzenieka 
dzīvē, profesionālajā darbībā un fotogrāfa darba specifikā 20. gadsimta 
sākumā. Mākslas vēsturniece, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja fo-
tokrājuma glabātāja Lauma Lanceniece iepazīstina ar Viļa Rīdzenieka 
fotosalonu darbību, bet fotogrāfs Gunārs Janaitis, aplūkojot Rīdzenieka 
rīcībā bijušās fototehnikas arsenālu un ar tā lietojumu saistītās nianses, 
skaidro, ar ko un kā uzņemtas meistara izcilās fotogrāfijas.
UDK	 77-051(474.3)(084.12)
	 77.04(474.3)(084.12)

78 Mūzika

Kopkataloga Id: 000914803
Pētersone, Līga. Klavieru trio Latvijas atska-
ņotājmākslā: vēsturiskā kopaina, ansambļi un 
spēles tradīcijas : promocijas darba kopsavil-
kums mākslas zinātņu doktora zinātniskā grā-
da (Dr.art.) iegūšanai muzikoloģijā = Piano 

Trio Performance in Latvia: Historical Overview, Ensem-
bles and Performance Traditions : summary of doctoral 
dissertation in musicology / Līga Pētersone ; zinātniskā 

vadītāja Dr.art. Baiba Jaunslaviete ; recenzenti: Dr.art. Jānis 
Kudiņš, Dr.hist. Ineta Lipša, Ph.D. Kevin C. Karnes ; Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga : Latvijas Mūzi-
kas akadēmija, 2018. — 96 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 87.-
91. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-547-03-4 (brošēts).

UDK	 785.73.091(474.3)(043)
	 78.071.2(474.3)(043)
	 785.071.2(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000914790
Pētersone, Līga. Klavieru trio Latvijas atskaņotājmākslā: 
vēsturiskā kopaina, ansambļi un spēles tradīcijas : promo-
cijas darbs mākslas zinātņu doktora zinātniskā grāda (Dr.
art.) iegūšanai mākslas zinātņu apakšnozares „Muzikolo-
ģija” specializācijas jomā „Vēsturiskā muzikoloģija” / Līga 
Pētersone ; darba vadītāja Dr.art. Baiba Jaunslaviete ; Jā-
zepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. — Rīga : [izgata-
votājs nav zināms], 2018. — 269 lp. : diagrammas, tabulas ; 
31 cm + pielikumi (sējums, 91 lp. un CD). — CD: Latvijas 
klavieru trio ansambļu ieskaņojumi; sējums: interviju 
transkripcijas un analizēto materiālu saraksts, tabulas un 
tempu līknes. — Bibliogrāfija: 243.-263. lp. un zemsvītras 
piezīmēs.

UDK	 785.73.091(474.3)(043)
	 78.071.2(474.3)(043)

796 Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000916200
Lasmane, Liene. Pagalma mantojums : 32 
jautras spēles un rotaļas / Liene Lasmane ; 
ilustrāciju autors Mikus Čavarts ; redaktore 
Elīna Vanaga ; Vitas Lēnertes vāka un grā-
matas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2018]. — 78, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-0-7757-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir apkopotas 32 jautrākās un populārākās 
āra rotaļas, kuras bērni vēl pirms padsmit gadiem ar lielu prieku mēdza 
spēlēt brīvā dabā — māju pagalmos, sporta laukumos, mežā, pie jūras 
vai citviet. Paslēpes, Sālsstabi, Cietumiņi, Kazaki pret laupītājiem, Nazī-
ši… Tā ir ne tikai daļa no mūsu visu kopīgās pagātnes, bet arī nozīmīgs 
kultūras mantojums, kas iekļauts Latviešu folkloras krātuvē. Turklāt lī-
dzās katras rotaļas noteikumu, norises un inventāra aprakstam autore 
ir norādījusi, kādus fiziskās un intelektuālās attīstības aspektus katra 
rotaļa veicina.
UDK	 796.1/.3

8 VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

821.111 Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000915170
Bedīls, Deivids. Vecāku aģentūra : izvēlies 
savu mammu un tēti / Deivids Bedīls ; Džima 
Fīlda ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi 
Ieva Elsberga ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 382, [2] lpp. : ilustrāci-

jas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The parent agency. — 
ISBN 978-9934-0-7477-6 (iesiets).

UDK	 821.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914484
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914803
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914790
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916200
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915170


8Latvijas jaunākās grāmatas Nr. 24 2018. gada 16.–31. decembris

Kopkataloga Id: 000916186
Hegartijs, Šeins. Haosa sākums / Šeins He-
gartijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Lin-
kuma ; redaktore Līga Ciematniece ; [ilustrāci-
jas]: James de la Rue. — [Rīga] : Prometejs, 
[2018]. — 358 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 

(Tumšmute / Šeins Hegartijs ; 3). — Oriģinālnosaukums: 
Chaos Descends. — ISBN 978-9934-553-22-6 (iesiets).

UDK	 821.111(417)-93-32

Kopkataloga Id: 000916182
Hegartijs, Šeins. Pasauļu sprādziens / Šeins 
Hegartijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa 
Linkuma ; redaktore Anete Caune ; [ilustrāci-
jas]: James de la Rue. — [Rīga] : Prometejs, 
[2018]. — 391 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — 

(Tumšmute / Šeins Hegartijs ; 2). — Oriģinālnosaukums: 
Worlds Explode. — ISBN 978-9934-553-19-6 (iesiets).

UDK	 821.111(417)-93-32

Kopkataloga Id: 000915635
Klīvs, Pols. Dzīvības kurjers : romāns / Pols 
Klīvs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; 
vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene 
Akmens. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 
461 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: A Killer 
Harvest. — ISBN 978-9984-35-931-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad neredzīgā Džošuas tēvs policists iet bojā kādas 
izmeklēšanas laikā, puisim tiek dota unikāla iespēja — operācija, kas 
viņam ļautu redzēt ar tēva acīm. Iepazīstot pasauli, kuru reiz spējis iz-
just tikai ar citām maņām, Džošua piedzīvo neparastus atmiņu uzplaik-
snījumus: tajos redzamas ainas, kuras šīs acis skatījušas senāk. Džošua 
sāk meklēt atbildes. Ar ko tēvs, būdams policists, patiesībā ir nodarbo-
jies? Kas ir svešinieks, kurš vēlas viņu nogalināt? Kādēļ acis rāda to, ko 
Džošua pats nav piedzīvojis?
UDK	 821.111(931)-31

Kopkataloga Id: 000916189
Mjēvils, Čaina. Pilsēta un pilsēta : kriminālro-
māns / Čaina Mjēvils ; no angļu valodas tulko-
jis Vilis Kasims ; redaktore Anete Caune ; māk-
slinieks Artūrs Bērziņš. — Rīga : Prometejs, 
[2018]. — 335, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālno-

saukums: The City & the City. — ISBN 978-9934-553-20-2 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Čaina Mjēvils ir populārs mūsdienu fantastikas au-
tors, viņš ir populārākais tā saucamā New Weird novirziena pārstāvis, 
un „Pilsēta un pilsēta” ir viņa atzītākais darbs — tas ir saņēmis vairā-
kus apbalvojumus, tai skaitā arī 2009. gadā Hugo balvu kā labākais ro-
māns. „Pilsēta un pilsēta” ir kriminālromāns, kas atsauc atmiņā Franca 
Kafkas, Filipa K. Dika, Raimonda Čandlera un Džordža Orvela daiļradi. 
Autors ir paņēmis ideju par dalītajām pilsētām un atvasinājis to līdz ab-
surdam. Tas ir darbs, kur, sapludinot fantastikas, fantāzijas un šausmu 
elementus, kriminālromāna žanrs tiek pacelts līdz galvu reibinošiem 
augstumiem.
UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000915176
Montefjore, Santa. Greisijas kārdinājums : ro-
māns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tul-
kojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Za-
riņš ; redaktore Solvita Velde. — Rīga : 
Kontinents, [2019]. — 442 lpp. ; 21 cm. — (Pa-

saules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: The Tempta-
tion of Gracie. — ISBN 978-9984-35-928-1 (iesiets).

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000914301
Valjamss, Deivids. Sliktais tētis : romāns bēr-
niem / Deivids Valjamss ; Tonija Rosa ilustrāci-
jas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; 
redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 443, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 

Oriģinālnosaukums: Bad Dad. — ISBN 978-9934-0-7606-0 
(iesiets).

UDK	 821.111-93-32

821.111(73) Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000912151
Lucs, Džons. Terorists : romāns / Džons Lucs ; 
no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka 
dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Ak-
mens. — Rīga : Kontinents, 2019. — 383 lpp. ; 
21 cm. — Īsas ziņas par autoru: 383. lpp. — Ori-

ģinālnosaukums: The Havana Game. — ISBN 978-9984-35-
925-0 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-312.4

Kopkataloga Id: 000915319
Schimel, Lawrence. Laiks gulēt iet / 
Lawrence Schimel & Elīna Brasliņa ; atdze-
jojusi Inga Gaile. — Rīga : Mansards, 
[2018]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrāci-
jas ; 15 cm. — ISBN 978-9934-8771-2-4 (ie-
siets).

UDK	 821.111(73)-93-1

Kopkataloga Id: 000915326
Schimel, Lawrence. Rīta agrumā / La-
wrence Schimel & Elīna Brasliņa ; atdzejo-
jusi Inga Gaile. — Rīga : Mansards, [2018]. — 
16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
15 cm. — ISBN 978-9934-8771-3-1 (iesiets).

UDK	 821.111(73)-93-1

821.111(94) Austrāliešu literatūra angļu valodā

Kopkataloga Id: 000915172
Moriartija, Laiena. deviņi pilnīgi svešinieki : 
romāns / Laiena Moriartija ; no angļu valodas 
tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: 
Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — 
Rīga : Kontinents, [2019]. — 505 lpp. ; 21 cm. — 

(Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosaukums: nine perfect 
strangers. — ISBN 978-9984-35-929-8 (iesiets).

UDK	 821.111(94)-31

821.112.2 Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000915905
Grimms, Jākobs. Sarkangalvīte / Jākobs 
Grimms, Vilhelms Grimms ; māksliniece Agija 
Staka ; tulkojusi un pārstāstījusi Inese Pelū-
de ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 17 nenumurētas lpp. : ilustrāci-

jas ; 30 cm. — (Pasaku klasika). — ISBN 978-9934-0-7341-0 
(iesiets).

UDK	 821.112.2-93-32
	 821.112.2-343

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916186
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916182
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915635
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916189
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915176
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914301
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912151
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915319
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915326
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915172
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915905
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Kopkataloga Id: 000915909
Grimms, Jākobs. Vilks un septiņi kazlēni / Jā-
kobs Grimms, Vilhelms Grimms ; māksliniece 
Agija Staka ; tulkojusi un pārstāstījusi Inese 
Pelūde ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 17 nenumurētas lpp. : 

ilustrācijas ; 30 cm. — (Pasaku klasika). — ISBN 978-9934-
0-7342-7 (iesiets).

UDK	 821.112.2-93-32
	 821.112.2-343

Kopkataloga Id: 000916176
Larka, Sāra. Cerība pasaules malā : romāns / 
Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Inese 
Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 237, [1] lpp. ; 
23 cm. — Oriģinālnosaukums: Eine Hoffnung 
am Ende der Welt. — ISBN 978-9934-0-7818-7 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šo darbu var lasīt kā atsevišķu romānu. Taču tie, kam 
nav sveša Sāras Larkas triloģija „Balto mākoņu zemē”, „Maoru dziesma” 
un „Kivi aicinājums”, ar prieku sastapsies ar sev pazīstamiem un tuviem 
personāžiem — Gloriju, Džeku, Liliānu un viņu tagad jau pieaugušajiem 
bērniem, iztēlē izjutīs Kenterberijas līdzenuma plašumus, kalnu spirg-
to gaisu un uzzinās daudz interesanta par maoru tradīcijām. Autore 
lieliski ievij savā romānā patiesus notikumus un mazāk zināmus vēstu-
riskus faktus gan par Otro pasaules karu un poļu tautas deportācijām 
uz Sibīriju, gan par maoru kultūru un tradīcijām.
UDK	 821.112.2-31

821.113.6 Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000915204
Restlunda, Brita. Monmartras šarms : ro-
māns / Brita Restlunda ; no zviedru valodas 
tulkojusi Rute Lediņa ; Natālijas Kugajevskas 
vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 334, [1] lpp. ; 

23 cm. — Oriģinālnosaukums: Vid foten av Montmartre. — 
ISBN 978-9934-0-7462-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mansibū, neliela veikala īpašnieka, dzīve rit klusi un 
nesteidzīgi, līdz kādu dienu viņu uzrunā nepazīstama sieviete, lūdzot 
novērot viņas draugu, kurš dzīvo ielas pretējā pusē. Pārsteigdams pats 
sevi, Mansibū piekrīt, un pēc šīs dienas nekas vairs nav tā kā agrāk. Tajā 
pašā laikā tuvējā kafejnīcā sēž Helēna. Pie viņas pienāk kāds vīrietis un 
pajautā, vai viņa gaidot Belivjē kungu. Tā kā dzīve šobrīd ir tik sasodīti 
garlaicīga, Helēna samelo un atbild: „Jā”. Kad Helēnas un Mansibū ceļi 
krustojas, atklājas, ka skaistā pilsēta savās kafejnīcās un iekšpagalmos 
glabā vairāk noslēpumu, nekā tās iedzīvotāji vai viesi spēj iedomāties…
UDK	 821.113.6-31

821.161.1 Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000915005
Nabokovs, Vladimirs. Camera obscura / Vla-
dimirs Nabokovs ; no krievu valodas tulkojis 
Jānis Hvoinskis ; redaktore Ingmāra Balode ; 
vāka dizains: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grā-
mata, [2018]. — 198, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģi-

nālnosaukums: Камера обскура. — ISBN 978-9934-546-
67-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vladimira Nabokova romāns „Camera obscura” 
pirmizdevumu krievu valodā piedzīvoja 1933. gadā. Savukārt 1936. gadā 
nāca klajā tā tulkojums angļu valodā ar oriģināla nosaukumu un satu-
ru, bet 1938. gadā — jau ar nosaukumu „Laughter in the Dark” autora 
izstrādātā jaunā, mīkstinātā redakcijā. Oriģinālā romāna „Camera obs-

cura” varonis Bruno Krečmars izlemj ļauties banālam sakaram ar seš-
padsmitgadīgo Magdu. Gauži nolietotais izteiciens par mīlestības aklu-
mu Nabokova romānā, liekot lietā šo metaforu visplašākā tās spektrā, 
savērpjas īsteni kriminālā sižetā par kaislību, nodevību, greizsirdību un 
atriebību. Obskūra kamera ir tumšā telpa, kas atrodas katrā no mums, 
un katram pašam ir dota iespēja izvēlēties būt tajā vai ārpus tās. Romā-
na varonis liktenīgu sakritību un mīlestības apmātības dēļ nespēj sevi 
pārvarēt un likteņa ironijas pēc nokļūst patiesā tumšajā kamerā.
UDK	 821.161.1-31

821.162.1 Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 000915866
Sapkovskis, Andžejs. Likteņa zobens / An-
džejs Sapkovskis ; no poļu valodas tulkojis Mā-
ris Salējs ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra 
Bērziņa vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 399, [1] lpp. ; 21 cm. — (Ragaņa sāga / 

Andžejs Sapkovskis ; [2. grāmata]). — Oriģinālnosaukums: 
Miecz przeznaczenia. — ISBN 978-9934-0-7830-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tāpat kā grāmata „Pēdējā vēlēšanās”, arī „Likteņa zo-
bens” ir pasaules slavu ieguvušā poļu fantāzijas meistara Andžeja Sap-
kovska tā sauktā Ragaņa cikla ievadījums — savstarpēji saistītu stāstu 
kopums, kurā mēs vēl pilnīgāk iepazīstam pirmās grāmatas varoņus — 
ragani, nezvēru nīdētāju Rīvijas Geraltu jeb Balto Vilku, skaisto, iecir-
tīgo burvi Jeneferu, apdāvināto, taču vientiesīgo bardu Ugunspuķi… 
Viņiem lemts kļūt par tumšās fantāzijas pasaules atslēgu turpmākajās 
cikla grāmatās. Un atkal lasītājs, ļaudamies šķietami paredzamajam 
stāsta pavedienam, tiek ievilināts gluži negaidītā, bīstamā pasaulē, kurā 
viduslaiku un pasaku brūvējums ir kļuvis par fonu spēcīgiem un cilvē-
ciski pretrunīgiem raksturiem, paradoksāliem sižeta pavērsieniem un 
pēkšņai apjausmai par esamības trauslumu, no kuras lasītājam kaklā 
neviļus sakāpj kamols. Beidzot noskaidrojas, kas varoņi viens otram ir 
un kāpēc mazās, zaļacainās princeses Cirillas liktenis ir tik cieši saistīts 
ar Balto Vilku…
UDK	 821.162.1-312.9

821.174 Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000915805
Balodis, Haldors. Uzzīmēt ar vārdiem : izjūtu 
zīmējumi / Haldors Balodis. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, 2018. — 166 lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-579-21-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mūs katru pārņem izjūtu un sajūtu 
virpulis, kad nonākam kādā sen aizmirstā, bet tik ļoti pazīstamā vie-
tā — smaržās, gaisā vēdī netverams ēters, uzplandī atmiņas, varbūt 
mīlestība, bet varbūt tikai kaut kas vienkāršs un tik cilvēcisks. Tie ir 
mūsu izjūtu zīmējumi, kas kā gleznas muzejā rindojas viena par otru 
skaistākas.
UDK	 821.174-1
	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000915671
Bērze, Lidija. Nemiers / Lidija Bērze ; vāka 
foto: Ieva Trimalniece. — Rīga : EZERROZES 
grāmatas, 2018. — 211 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-
9934-558-69-6 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915881
Bula, Rolanda. Stopētāju lieta : romāns / Ro-
landa Bula ; redaktore Gundega Sēja ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 222, [1] lpp. ; 21 cm. — (Zvaigznes de-
tektīvu klubs). — ISBN 978-9934-0-7362-5 (ie-
siets).

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915909
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916176
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915204
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915005
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915866
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915805
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915671
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915881
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A n o t ā c i j a :  Romāns reāli ataino policijas izmeklētāju ikdienu. Si-
žeta pamatā nav kāda konkrēta krimināllieta, taču sasaistes ar reāliem 
notikumiem ir daudz. Izmeklētāja Asnāte Grieze un operatīvais darbi-
nieks Juris Zvirbulis kādā Zemgales mazpilsētā izmeklē jaunas studen-
tes nāves apstākļus. Šis gadījums ir kā neredzamas virtenes pēdējais 
redzamais posms, aiz kura pavelkot parādās vesela rinda citu aizdo-
mīgu notikumu, par kuriem nav ziņots vai arī tie ir paslīdējuši garām 
vecāku un tiesībsargu uzmanībai.
UDK	 821.174-312.4

Kopkataloga Id: 000916159
Gulbis, Harijs. Raksti / Harijs Gulbis ; Ievas 
Kalniņas sakārtojumā ; redaktors Jānis Oga ; 
Māra Garjāņa dizains ; Dominika Gedzjuna, 
Gunāra Janaiša fotoattēli. — Rīga : Mansards, 
[2017]. 

1. sējums, Lugas. — 598, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. 
ielīmes : ilustrācijas ; 20 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — 
ISBN 978-9934-12-182-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  2016. gadā vienam no izcilākajiem latviešu drama-
turgiem Harijam Gulbim apritēja 90 gadu jubileja. Apgāds „Mansards” 
šim notikumam par godu izdod viņa Rakstu 1. sējumu: septiņas lugas, 
kas aizsāk abus dramaturga pārstāvētos žanrus — drāmu un komēdi-
ju. Harija Gulbja Rakstu sastādītāja ir Latvijas Universitātes profesore 
Ieva Kalniņa. Rakstu 1. sējumā iekļautas lugas un līdz šim nepublicēti 
daži Harija Gulbja dzejoļi, lasāmas autora pārdomas par cenzūru, kā arī 
Arņa Šablovska veidotā saruna ar dramaturgu.
UDK	 821.174-2
	 821.174(092)

Kopkataloga Id: 000915677
Jansons, Edvīns. Tēvzemei Latvijai : dzeja / 
Edvīns Jansons ; redaktore Agnese Piļāne ; vāka 
dizains: Uldis Tomsons. — Rīga : EZERROZES 
grāmatas, 2018. — 96 lpp. : ilustrācija ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-558-71-9 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000913177
Joņevs, Jānis. Doom 94 / Jānis Joņevs ; translated by Kai-
ja Straumanis ; cover design: Reinis Pētersons. — [Ķeka-
va] : Lasītava, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 1,63 
MB. — Teksts angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — 
Oriģinālnosaukums: Jelgava 94. — ISBN 978-9934-8728-4-
6 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Šī ir J. Joņeva pirmā grāmata. Romāns spēj strauji at-
bruņot ne tikai katru, kas vien kādreiz bijis metālā vai deviņdesmitajos, 
bet arī katru, kas kādreiz bijis jauns. Pat ja atrastos kāds, kuru nesaista 
neviena no šīm tēmām, ar J. Joņeva tekstu ir vērts iepazīties, lai izbau-
dītu stāstījumu, kas ir vienlaikus raits un asprātīgs, un vairākos līmeņos 
interesanti veidots. J. Joņeva stāsts par Jelgavas pusaudžiem savas at-
klātības un emocionalitātes dēļ ir personisks tādā veidā, ka kļūst pieej-
ams un nozīmīgs visiem.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000915844
Kārkliņa, Aija. ar sniegu atgriezīšos : hai-
kas / Aija Kārkliņa ; vāka salikums: Dace 
Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018]. — 85, [1] lpp. ; 14×14 cm. — ISBN 
978-9934-579-20-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Haika nekad nav pārstāsts, bet ir aina, tēlojums, kas, 
atšķirībā no citām dzejas formām, uzzīmēts ar minimālu vārdu skaitu. 
Daba un cilvēks, gaisma, tumsa, krāsa, forma, pieskāriens… mūžīgais 
un gaistošais. Arī mīlestība, kas, atbilstoši žanra prasībām, netiek no-
saukta vārdā, bet ir visā klātesoša — lasītājs jūt haikas pēcgaršu un 
atšķetina vēstījumu pats!
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000916156
Ķezbers, Kārlis. Brencītis : pasaka / Kārlis 
Ķezbers ; ilustrējis Viestarts Aistars. — Rīga : 
Mansards, [2018]. — 190, [1] lpp. : ilustrācijas, 
portrets ; 22 cm. — Ziņas par autoru: 185.-
[189.] lpp. — ISBN 978-9934-12-221-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tukuma pusē dzimušais rakstnieks K. Ķezbers no-
dzīvoja garu mūžu un rakstniecībai pievērsās galvenokārt, dzīvodams 
svešumā. 1967. gadā ASV izdotā pasaka „Brencītis” ieguva Kārļa Goppe-
ra balvu (1968). Tas ir stāsts par mazu, melnu, ļoti žirgtu kaķēnu, kas 
agri zaudējis mājas, un devies labāku pasauli meklēt, ieskrien visādās 
ķibelēs. Pasaka par Brencīti saista ar notikumiem bagātu fabulu, reālā 
dzīve kļūst pasakaina, savukārt pasaka iegūst realitātes nokrāsu, rakst-
niekam ievijot arī kādus satīriskus pavedienus. Katram dzīvē ir sava 
vieta — kaķiem, suņiem un cilvēkiem. Viss, par ko jācīnās, ir — lai viens 
otram nedarām pāri, tā Brencīti pamāca cits kaķis Krišus. Pasakā jau-
šama tuvība gan tautas pasakām, gan citu autoru literārajām pasakām, 
apliecinot, ka dzīvnieku un cilvēku pasaulē ir daudz līdzību.
UDK	 821.174-343

Kopkataloga Id: 000914934
Ķēķe, Anita. Simts sirdspuksti Latvijai / Anita 
Ķēķe ; grāmatas sastādītājs Jānis Zariņš. — [Svē-
te, Jelgavas novads] : Zariņš & Co, 2018. — 155, 
[4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
8593-7-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzejoļu krājums veltīts Latvijai dzimšanas dienai. 
Tajā publicēti 100 dzejoļi, veltīti Latvijai. Autore saka: „Dzejoļu krā-
jums — tie ir mani sirdspuksti, dažādas sajūtas, maza pieskaršanās 
Dzimtenei. Mīlu Dzimteni ar visiem tās plusiem un mīnusiem, priecājos 
par sasniegumiem, uztraucos par neveiksmēm”.
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915829
Laksberga, Dace. Šodien parunāsim par to, 
kas ir / Dace Laksberga ; vāka salikums, zīmē-
jumi: Artūrs Luksis. — [Varakļāni] : Domu Pēr-
les, [2018]. — 159, [5] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-579-14-1 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915242
Liede, Biruta. Toreiz / Biruta Liede. — [Liepā-
ja] : [Biruta Liede], [2018]. — 45 lpp. ; 18 cm. — 
ISBN 978-9934-19-692-8 (brošēts).

UDK	 821.174-7

Kopkataloga Id: 000913089
Literārā Akadēmija : dzejas meistardarbnīca / redaktore 
Liepa Rūce ; priekšvārds: Inga Gaile. — [Ķekava] : Publicē-
tava, 2017.

2017, Dzejnieki liftā. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) ; 
990,97 KB. — Autori: Evelīna Andžāne, Raimonda Arāja, 
Jānis Buholcs, Valters Dakša, Kristīne Geida, Sandra Mar-
ta Grudule, Rainelda Muižniece, Dita Putniņa, Gunta Ris-
tameca, Elīna Vendija Rībena, Zane Šteinmane, Katrīna 
Urbāne, Dita Vīksna. — Teksts latviešu, krievu un latga-
liešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-899-70-1 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Dzejas krājums „Dzejnieki liftā” tapis Ingas Gailes va-
dībā un tajā atrodamas meistardarbnīcas trīspadsmit audzēkņu dzejas 
kopas. „Lielas bagātības slēpjas šo dzejnieku skumjās, jūtīgumā, vērī-
gumā, dusmās,” un, kā Inga Gaile paredz, izveidotā apvienība „Dzejnieki 
liftā” vēl piestās dažādās augstienēs, mājās un bibliotēkās.
UDK	 821.174-1(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916159
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915677
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913177
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915844
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916156
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914934
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915829
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915242
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913089
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Kopkataloga Id: 000916014
Līce, Anda. Viss sākas šorīt / Anda Līce ; māksli-
nieks Rihards Delvers. — [Rīga] : NT Klasika, 
[2018]. — 158, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
8757-3-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā publicētie liriskie monologi, dze-
ja, esejas un publicistiskas pārdomas atspoguļo Andas Līces ikdienas 
un metafizisko pieredzi mūsdienu Latvijā.
UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000915681
Marts, Andris. Par visu / Andris Marts. — Rīga : 
EZERROZES grāmatas, 2018. — 132 lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-558-67-2 (iesiets).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915640
Melnudre, Dzidra. Sapņu pilsēta Cēsis : sajūtu 
pieraksti / Dzidra Melnudre ; vāka foto: Andris 
Vētra. — Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. — 
248 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-558-72-6 
(brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915809
Pusnakts elēģija : poētiskas pārdomas un dze-
ja / Ainārs Biruls, Kristīne Bogdanova, Jānis 
Freimanis, Zanda Ieviņa, Aivars Krūkliņš, Dzid-
ra Melnudre, Līga Stevenson ; vāka salikums: 
Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 

[2018]. — 183 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-09-7 (bro-
šēts).

UDK	 821.174-1(082)
	 821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 000915165
Račko, Karīna. Samaitātā / Karīna Račko ; Na-
tālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore 
Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
366, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-7961-0 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rainers Millers ir viens no spožākajiem Latvijas te-
ātra jaunajiem talantiem. Dēvēts par spēka un ekstāzes aktieri, vīrietis 
ieguvis atpazīstamību sabiedrībā ne tikai ar līdzšinējo skatuves piere-
dzi, bet arī skandalozo slavu. Jaudīgs motocikls, tetovējumi, nebeidza-
ma bohēma un sievietes — Rainera dzīve ir brīvība vispārākajā pakāpē. 
Rīgas elitārākā džentlmeņu kluba pole dance zvaigzne Adriāna Jansone 
dejas virpulī uz bāra letes ir ikviena vīrieša sapnis — plastiska, jutek-
liska, ugunīga -, taču, starmešu gaismām apdziestot, pārvēršas aukst-
asinīgā aprēķinātājā. Dzīvnieciskajā līmenī viņi pievelkas nekavējoties, 
iekāre ieplūst dzīslās kā narkotika, ar prātu neizskaidrojama un ar gri-
basspēku neapturama. Ir tikai viena problēma — Adriāna ir Rainera 
tēva mīļākā, iemesls vecāku laulības sabrukumam un mātes depresijai. 
Nīstama sieviete, kurai viņš dzelžaini apņēmies atriebties… Vērpjoties 
grēcīgu kaislību, tumšu intrigu un aizliegtu attiecību pavedieniem, ro-
das jautājums — kurš izrādīsies izcilāks aktieris dzīves un jūtu spēlēs?
UDK	 821.174-31
	 821.174-993

Kopkataloga Id: 000915218
Rukšāne, Guna. Vilinājums / Guna Rukšāne ; 
Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Māras Rik-
manes ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. — 
Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. — 207, [1] lpp. : 
ilustrācijas ; 20 cm. — (Lata romāns ; 12/2018 

(Nr. 234)). — ISBN 978-9934-15-559-8 (brošēts).
A n o t ā c i j a :  Pēc divām neveiksmīgām laulībām Astras dzīvē ie-

nāk jauna mīlestība — Jurģis. Bet arī šai savienībai nav lemts būt mier-
pilnai un piepildītai. Jurģis grib asākas izjūtas, un tās viņš par dārgu 
cenu arī iegūst. Dzīves vilinājumi abus uz kādu brīdi pašķir, bet saplēs-
tais trauks abiem vien būs jāsalīmē… Kolorītas un visiem atpazīsta-
mas sadzīves un attiecību situācijas aizraus lasītāju jau no pirmajām 
lappusēm un liks aizdomāties, vai visiem vilinājumiem padoties. Guna 
Rukšāne: „Mani varoņi ir vienkārši cilvēki — inteliģentajai Astrai pie-
mīt latviešu sievietes stabilitāte, spēja krist un piecelties, piedot, kad 
šķiet — tas nav iespējams. Savukārt Jurģis ir zemnieks ar vīrišķīgu šar-
mu, taču iekšēju pretrunu plosīts”.
UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000915280
Skalbe, Kārlis. Ziemassvētki mežā / Kārlis 
Skalbe ; māksliniece Maija Tabaka ; redaktors 
Aldis Vēvers ; vāka dizaina autore Inguna Kļa-
va Švanka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 7 
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — ISBN 
978-9934-0-8015-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sagādās skaistus kopā būšanas mirkļus vi-
sai ģimenei. Ziemas vakari ir īstais laiks, kad lasīt grāmatu visiem kopā. 
Maijai Tabakai ilustrācijās ir izdevies paralēli radīt savu Ziemassvētku 
stāstu. Lieliskās mākslinieces ilustrācijas piešķir mītisku noslēpumai-
nības auru, padarot Kārļa Skalbes pasaku vēl brīnumaināku un teiks-
maināku. Kārļa Skalbes pasaka sagādās patiesu prieku un baudu kat-
ram latvietim, kurš mīl savu mātes valodu.
UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000915647
Tik baltu kā sniegs! : dzeja / Helga Beks, Lidija 
Bērze, Aija Celma, Indra Marija Doļģe, Agnese 
Ezerroze, Jānis Freimanis, Edvīns Jansons, Zie-
dīte Kalna, Anrijs Kārkliņš, Harijs Krūze, Andris 
Marts, Iveta Reinsone, Inese Saulīte, Māra Šnē, 

Inta Špillere, Astra Tomsone, Edita Viļuma ; redaktore un 
vāka dizaina autore Agnese Piļāne. — Rīga : EZERROZES 
grāmatas, 2018. — 167 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-
68-9 (iesiets).

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000915816
Točs, Arvīds. Dzīves raibumi… / Arvīds Točs ; 
vāka salikums: Dace Solovjeva. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, [2018]. — 180 lpp. ; 20 cm. — 
(Pārdomas vārsmās). — ISBN 978-9934-579-
12-7 (brošēts).

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915839
Tropa, Tīna. Kad salnu vējš dzen… / Tīna Tro-
pa. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. — 
74 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-579-27-1 (ie-
siets).

UDK	 821.174-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916014
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915681
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915640
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915809
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915165
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915218
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915280
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915647
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915816
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915839
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Kopkataloga Id: 000915230
Ziediņa, Anna. Vecītes mantojums / Anna Zie-
diņa ; apkopoja Laura Liepiņa ; vāka salikums: 
Aija Pastare. — [Līvāni] : [Aija Pastare], 
[2018]. — 144, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-8763-8-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vairāk kā 100 gadu senas atmiņas ir atdzīvojušās — 
bērnības takas, ganu gaitas, skolas gadi, kara laiks. Kaut kur celmainā 
līdumā, seģenītē ietinusies, sēž bērnība. Brīžiem raud, brīžiem smejas. 
Bet tad uzpūš Jāņzāļu dvesma, iedrebas apšu lapas, iesmaržojas bērz-
zaru prieks… Tā ir tikai tāda sīka daļiņa no visa, kas kādreiz bijis, kas 
piedzīvots. Daudz kas ir piemirsts, daudz ko nevar vārdos attēlot. Grā-
matā ir arī dzejoļi, kas sarakstīti grūtuma, skumju un prieka vadītās 
dienās.
UDK	 821.174-94
	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915074
Žolude, Inga. 1904. Melanholiskais valsis / 
Inga Žolude ; redaktore Gundega Blumber-
ga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; konsul-
tants Viesturs Vecgrāvis. — Rīga : Dienas 
Grāmata, [2018]. — 60, [3] lpp. : ilustrācijas ; 

17 cm. — Ādolfa Zārdiņa zīmējums „Moderna sabiedrība”, 
1926/1947 ; Jāņa Pipara foto. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-546-73-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ingas Žoludes jaunais garstāsts sākotnēji tapis kā 
sadarbības projekts starp literātiem un mūziķiem. Kopdarbības laikā 
autorei radās ideja garstāstam par to, kā 1904. gadā Dārziņš nonāca pie 
„Melanholiskā valša” idejas vai, drīzāk, kā šī ideja, ierosme nonāca pie 
komponista. Šis stāsts ir tik savdabīgs un netradicionāls uzskatam par 
to, kā būtu jāvēsta mākslas personību stāsti, ka šī grāmata tapusi kā 
literatūras-mūzikas-mākslas vienība. Grāmatas vizuālajam ietērpam 
izmantots E. Dārziņa laikabiedra un līdzīga mākslas „neatzītā ģēnija” 
gleznotāja Ādolfa Zārdiņa darbs „Moderna sabiedrība”, kas pulsē vieno-
tā ritmā gan ar valsi, gan Dārziņa traģisko likteni, gan Žoludes tekstu. 
Grāmatu papildina mūzikas apskatnieka Oresta Silabrieža un mākslas 
zinātnieces Dainas Auziņas esejas par Emīlu Dārziņu un Ādolfu Zārdi-
ņu.
UDK	 821.174-34
	 821.174-4
	 78.071.1(474.3)

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908 Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000914446
Kalnačs, Jānis. Kokmuiža un tās alus darīta-
va / Jānis Kalnačs ; redaktore Kristiāna Ābele ; 
māksliniece Inese Hofmane ; tulkotāja vācu 
valodā Agnese Bergholde-Wolf ; tulkotāja an-
gļu valodā Stella Pelše. — [Valmiera] : Vidze-

mes augstskola, [2018]. — 146, [1] lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, plāni ; 22 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi vācu un angļu 
valodā. — ISBN 978-9984-633-44-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kokmuiža pie Valmieras nav ne īpaši pazīstama, ne 
mākslas un arhitektūras vēsturnieku apcerēta muiža. No tās komplek-
sa šobrīd nekas nav iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā. Tomēr Kokmuižas vēsturē ir diezgan daudz interesantu faktu. 
Droši vien krietni populārāks par muižu bija Kokmuižas alus darītavā 
līdz padomju okupācijai brūvētais alus.
UDK	 908(474.364)
	 728.83(474.364)

Kopkataloga Id: 000914365
Kārsavas stāsti : rakstu krājums / sastādītāja 
Ineta Zelča Sīmansone ; zinātniskais redak-
tors Uldis Neiburgs ; literārie redaktori: Baiba 
Vanaga, Raivis Sīmansons, Ineta Zelča Sīman-
sone. — Rīga : Creative Museum, 2018. — 

429 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. — Biblio-
grāfija atsaucēs. — ISBN 978-9934-8554-5-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājums „Kārsavas stāsti” aktualizē jautāju-
mu par novada vēsturi, kultūras mantojumu un sociālo atmiņu. Rakstu 
krājumā apkopoti pētījumi par arheoloģiskām vietām, dzelzceļa, baznī-
cu un muižu vēsturi, 20. gadsimta kariem un arī mūsdienām. No aizvēs-
tures līdz pat mūsdienām — tā Kārsavas novada iedzīvotāji raksturo 
nupat izdotā krājuma pētījumos aptverto laika posmu. Šāda formāta tik 
plašs rakstu krājumus par Kārsavas novadu izdots pirmo reizi, līdz šim 
novada vēsturi pētījis vietējais iedzīvotājs Nikolajs Nikuļins, citi pētīju-
mi esot uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Grāmata ir pirmā reize, 
kad par Kārsavas novadu vienuviet apkopoti vēsturnieku un arheologu 
pētījumi. Tāpat pirmo reizi līdztekus profesionālu pētnieku akadēmis-
kajiem rakstiem atrodas arī pašu novada iedzīvotāju no paaudzes pa-
audzē saglabātās fotogrāfijas un liecības. Grāmatā iekļauti arī vēstures 
un kultūras mantojuma ekspedīcijas fotoattēli, kuru autors ir fotogrāfs 
Didzis Grodzs.
UDK	 908(474.383)

Kopkataloga Id: 000915259
Maltas pagasts pētījumos un atmiņās / grāma-
tas sastādītājas Silvija Pīgožne un Skaidrīte 
Svikša. — Malta : [Maltas pagasta pārvalde], 
2018. — 375 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras pie-
zīmēs. — ISBN 978-9934-19-694-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Maltas pagasta pārvaldei, muzejam, bibliotēkai līdz-
darbojoties ar daudziem Maltas pagasta ļaudīm, tiek izdota vēsturiska 
faktu, pieredzes stāstu, atmiņu grāmata par Maltu. Grāmatā ietverts 
vēsturnieka Agra Dzeņa pētījums par Maltas vēsturi no vissenākajiem 
laikiem līdz mūsdienām. Izdevumu papildina arīdzan maltēniešu atmi-
ņu stāstījumi par šeit piedzīvotajiem laikiem, piemēram, Otro pasaules 
karu, par laikabiedru dzīvesstāstiem, par kultūras un sabiedrisko dzīvi, 
lappuses izdaiļo arī senas un retas fotogrāfijas, kas ir būtisks vizuālais 
materiāls šajā kopdarbā. Grāmatas iekšvākos izmantots šogad aizsau-
lē aizgājušā maltēnieša mākslinieka Jura Gaigala zīmējums „Borovys 
tiergs” (Borova — kādreizējais Maltas nosaukums).
UDK	 908(474.384)

Kopkataloga Id: 000914932
Šteinberga, Ināra. Toreiz Sabilē / Ināra Štein-
berga ; vāka dizains: Aija Pastare. — [Līvāni] : 
[Aija Pastare], [2018]. — 443, [4] lpp. : ilustrā-
cijas, karte, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8763-
5-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā iekļautas vairāk kā 600 fotogrāfijas, avīžu 
ziņas, 43 personu atmiņas par ļaudīm un notikumiem Sabilē. Izdevums 
nav vēstures grāmata par Sabili, bet nostāstu un atmiņu kopums, kas 
ļauj lasītājam sajust zem kājām mazo, bruģēto ieliņu nelīdzeno tro-
tuāru, just kārdinošo „štovēto” kāpostu smārdu no tuvējā traktiera, 
izvairoties no kārtējā „žīdiņa”, kam andele iet vaļā pat pašā vakarā. Lai 
gan grāmatā stāstīts par vēstures notikumiem, to nedrīkst uztvert kā 
zinātnisku grāmatu, jo tajā apkopotie dzimtu stāsti ir gan vēsturiski, 
gan sadzīviski, gan nopietni, gan ar humoru.
UDK	 908(474.324)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915230
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915074
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914446
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914365
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915259
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914932
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91 Ģeogrāfija. Zemes un atsevišķu valstu pētīšana. 
Ceļojumi. Reģionālā ģeogrāfija

Kopkataloga Id: 000914450
100 Beautiful Places in Latvia / text authors: 
Magda Riekstiņa, Ilona Ancāne, Aija Balcere, 
Elga Rusmane, Marika Taube ; photo: Agnese 
Aljēna, Māra Alševska, Ilona Ancāne [un vēl 
49 fotogrāfi] ; editor Laura Dreiže ; translator 

Terēze Svilane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 208 lpp. : 
ilustrācijas, kartes ; 31 cm. — Fotogrāfi arī: Aija Balcere, 
Māris Balcers, Gatis Balodis, Kristīne Bertuka, Uldis Ber-
tuks, Andris Biedriņš, Mikus Biedriņš, Ilze Briģe, Mārtiņš 
Briģis, Ilva Buntika, Ēriks Delpers, Ligita Drubiņa, Ilvija 
Gritāne, Eduards Groševs, Ilva Harkina, Iveta Ikale, Gunārs 
Janaitis, Dainis Jansons, Guntis Kalns, Vija Kilbloka, Zane 
Kilbloka, Maruta Kusiņa, Jānis Lācis, Valters Lācis, Alek-
sandrs Lebeds, Vita Lēnerte, Laura Mortensena-Floresa, 
Laima Nagliņa, Eva Ozola, Aldis Pauga, Normunds Pitke-
vics, Dace Polkmane, Dzidra Riekstiņa, Magda Riekstiņa, 
Vilis Rīdzenieks, Gundega Sēja, Bārbala Simsone, Normun-
ds Smaļinskis, Māris Strads, Anete Straume, Otto Strazds, 
Indriķis Stūrmanis, Ilze Šmite, Gunta Šustere, Marika Tau-
be, Gints Tenbergs, Aigars Truhins, Andrejs Vasjukevičs, 
Velga Vītola. — Oriģinālnosaukums: Latvijas 100 skaistā-
kās vietas. — ISBN 978-9934-0-7884-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata palīdz atklāt Latvijas daudzveidību, aicinot 
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, uz kolorītām pilsē-
tām — Rēzekni un Valmieru, Liepāju un Ventspili, Kuldīgu un Salac-
grīvu, iepazīstina ar dažādiem muzejiem, gan labi pazīstamiem, gan 
mazāk zināmiem, ļauj ielūkoties majestātiskās un cēlās pilīs Rundālē, 
Bīriņos, Mežotnē, Bauskā, Jelgavā, kā arī vēlreiz atgādina par Latvijas 
valstiskuma simboliem — Brīvības pieminekli, Nacionālo teātri, kur 
proklamēta Latvijas Republika, Cēsīm, kur radies sarkanbaltsarkanais 
karogs, un Ziemassvētku kauju vietām. Šeit iekļauti apraksti un krāšņas 
fotogrāfijas 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 ikdie-
nišķuma 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: 000915147
Pērse, Laine. Āzijas brīnumi / Laine Pērse, 
teksts, fotogrāfijas ; redaktore Rasa Lāse. — 
[Skrīveri] : [Laine Pērse], [2018]. — 489, 
[6] lpp. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 22 cm. — 
(Ar stopiem apkārt pasaulei / Laine Pērse ; IV 
[4]). — ISBN 978-9934-8724-3-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Āzijas brīnumi, kur steidzīgā haosā atklājas maģisks, 
balts svētums. Kirgīzu klejotāja gars, filipīnieša smaids un indieša ne-
dalītā uzmanība. No mulsinošām tehnoloģijām uz spožiem debesskrāp-
jiem, pāri tradīciju sargātām rīsu terasēm un tējas plantācijām, lai no 
varenajām Himalaju augstienēm nolaistu galvu bagātīgās Indijas svēta-
jās pilsētās. Ik ap stūri gaida arvien neparedzamais, lai arī tik daudz pa-
veikts iepriekš! Vētraini piedzīvojumi un aizraujoši stāsti! Divu latviešu 
solis pasaulē — sešdesmit četru valstu dziļumā, piecu kontinentu pla-
tumā, septiņpadsmit mēnešu garumā. Galvenais pārvietošanās veids ir 
autostopi, un mugursomā guļ uzticamā telts.
UDK	 913(5)

Kopkataloga Id: 000915135
Smaļinskis, Normunds. 100 stāsti par Latvi-
ju / Normunds Smaļinskis ; redaktore Aija 
Balcere ; Vitas Lēnertes grāmatas un vāka di-
zains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
208 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. — Attēlu autori: 

Agnese Aljēna, Māra Alševska, Ilona Ancāne, Aija Balcere, 
Māris Balcers, Gatis Balodis, Anita Banziņa, Kristīne Bertu-
ka, Vija Birnbauma, Aigars Bokāns Jansons, Normunds Bra-
sliņš, Ilze Briģe, Sintija Buhanovska, Eduards Groševs, Gu-
nārs Janaitis, Guntis Kalns, Vija Kilbloka, Eduards Rihards 
Kraucs, Maruta Kusiņa, Valters Lācis, Vita Lēnerte, Laima 
Nagliņa, Guna Pitkevica, Normunds Pitkevics, Edgars Pohe-
vičs, Dace Polkmane, Egita Puķīte, Jānis Reinbergs, Vilis Rī-
dzenieks, Gunita Riekstiņa, Kristaps Runcis, Gundega Sēja, 
Normunds Smaļinskis, Spīgana Spektore, Māris Strauts, 
Elvīra Škutāne, Ilze Šmite, Gunta Šustere, Marika Taube, 
Aleksandrs Timofejevs, Aigars Truhins, Andrejs Vasjukevi-
čs, Sandija Veipa, Kārlis Volkovskis, Andrejs Zihičs un Mār-
tiņš Zilgalvis. — ISBN 978-9934-0-7558-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lai šī grāmata rosina jūs doties ceļojumā uz kādu 
no te aprakstītajām vietām un ieraudzīt to paša acīm, izbaudīt dabas 
skaistumu, sajust senatnes elpu, gūt jaunus iespaidus, piedzīvojumus 
un pozitīvas emocijas. Un pamudinājumam jau tik daudz nemaz ne-
vajag, vai ne? Lai iedegtu ugunskuru, pietiek tikai ar nelielu dzirksteli 
vai liesmiņu… Iepazīstiet gleznaino teiku un leģendu pilsētu Alūksni, 
Daugavas Austrumu atslēgu Daugavpili, Latgales sirdi Rēzekni, teātra 
un studentu pilsētu pie Gaujas Valmieru un citas daudzveidīgās Latvi-
jas pilsētas! Gūstiet iedvesmu, lasot par mūsu dižāko dzejnieku Raini, 
pasaku ķēniņu Kārli Skalbi, himnas autoru Baumaņu Kārli, pulkvedi 
Oskaru Kalpaku un Latvijas pirmo Ministru prezidentu Kārli Ulmani 
un citām izcilām Latvijas personībām! Ciklā par Latvijas upēm un eze-
riem lasiet par Latvijas gleznaināko upi Gauju un lielāko ezeru Lubānu, 
mūsu likteņupi Daugavu un kuršu zemes dižupi Ventu, „zosu ezeru” Ka-
ņieri un Lielupi, kurai piemīt Zemgales pamatīgums! Lasot par Latvijas 
muižām un pilīm, iepazīstiet leģendām un nostāstiem apvīto Ēdoles 
pili, romantisko viduslaiku pili Jaunpilī, spilgtāko Vecrīgas panorāmas 
akcentu — Rīgas pili, nocietināto muižu Slocenes krastā Šlokenbeku un 
Latvijas lepnumu — Rundāles pili! Lepojieties ar tādām Latvijas vēr-
tībām un valstiskuma simboliem kā mūsu Dziesmu un deju svētkiem, 
rudzu maizi, keramiku, līvu un suitu kultūru, un nekad neaizmirstiet 
par Brīvības pieminekli, Brāļu kapiem un Brīvības cīņu vietām Pārdau-
gavā — Sudrabkalniņu un Bumbu kalniņu!
UDK	 913(474.3)

94(474.3) Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000915572
Butulis, Ilgvars. Lielā Latvijas vēstures grā-
mata / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda ; Jāņa 
Pavlovska grāmatas mākslinieciskais nofor-
mējums ; foto: Vilis Rīdzenieks. — Labots un 
papildināts otrais izdevums. — [Liepāja] : 

Liegra, [2018]. — 391 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, 
portreti ; 25 cm. — (Reader’s Digest). — ISBN 978-9934-
572-20-3 (iesiets).

UDK	 94(474.3)

Kopkataloga Id: 000914486
Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus 
aiziešanas līdz Latvijas valstij : hronika / Rai-
monds Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, 
Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulber-
te ; sastādītājs un redaktors Raimonds Brie-

dis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Sanda Rapa, Agita 
Kazakeviča ; dizains: Anta Pence. — Rīga : Neputns, 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914450
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915147
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915135
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915572
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914486
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[2018]. — 1067, [3] lpp. ; 25 cm + pielikums (sējums, 267, 
[3] lpp.). — Ērika Ādamsona dzejolis „Dziesma par gadu-
simteņiem”, [3.] lpp. — ISBN 978-9934-565-57-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam un sniedz 
visaptverošu hronoloģisku pārskatu par notikumiem Latvijas kultūr-
telpā vairāk nekā desmit gadsimtos. Izdevums iecerēts kā vērtību ar-
hīvs, kas atklāj daudzveidīgo un bagāto kultūras slāni, uz kura pamata 
veidojusies Latvijas valsts un sabiedrība. Par hronikas sākuma brīdi 
izraudzīts laiks, kad Baltijas telpa atbrīvojās no ledus, bet par beigu 
posmu — 1918. gads, kad tika proklamēta Latvijas valsts. Paturot fonā 
vēsturiskos notikumus, īpaša uzmanība pievērsta kultūras norisēm, 
dažādu kultūru (vācu, latviešu, ebreju, krievu, poļu, igauņu, lietuviešu u.c.) 
un mākslas procesu līdzpastāvēšanai. Hronoloģiski izkārtoti zudušie 
un mūsdienu arhitektūras pieminekļi, joprojām aplūkojamie mākslas 
darbi, bibliotēku plauktos sastopamie izdevumi, vairs nerestaurējamās 
teātra izrādes un nedzirdamie skaņdarbu atskaņojumi, mainīgās izklai-
des, kuras radījuši un kuras priecējušas cilvēkus, kas dzīvoja tepat, gāja 
pa tām pašām ielām un ceļiem, pa kuriem staigājam mēs, bet kuriem 
21. gadsimts bija tāla nākotne. Izdevumu papildina atsevišķs rādītāju 
pielikums, kurā alfabētiskā secībā kārtotas personas un vietas.
UDK	 94(474.3)

Kopkataloga Id: 000916175
Klišāns, Valdis. Latvijas vēsture : no vissenā-
kajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiro-
pas un pasaules vēstures kontekstā / Valdis 
Klišāns ; vāka un grāmatas dizaina autors Edu-
ards Groševs ; vāka foto autori: Ilze Isaka, Edu-

ards Groševs ; redaktore Zane Seņkova. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 400 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, por-
treti ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 399.-400. lpp. — ISBN 978-
9934-0-7138-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata par Latvijas vēstures notikumiem hronolo-
ģiskā secībā no pirmo zināmo cilvēku atstātajām pēdām aizvēsturē līdz 
mūsdienām. Latvijas vēstures stāstu paspilgtina un daļējas klātbūtnes 
efektu rada sadaļa „Stāsta laikabiedri”. Tajā ievietoto tekstu fragmentu 
autori ir gan viduslaiku hronisti, gan ievērojami monarhi un valstsvīri, 
gan parasti sabiedrības pārstāvji — studenti, skolotāji, mūziķi, ierēdņi 
un citi. Grāmatas sadaļā „Vēstures mīti un izdomājumi” lasītājs varēs 
uzzināt par savu laiku pārdzīvojušiem, taču kādā sabiedrības daļā jop-
rojām dzīvotspējīgiem vēstures skaidrojumiem, kuriem nav nekāda 
zinātniska pamatojuma, un nepatiesiem faktiem, kuru eksistence ne-
rod apstiprinājumu vēstures avotos. Savukārt sadaļas „Tolaik Eiropā” 
un „Tolaik pasaulē” ļaus labāk izprast Latvijas, Eiropas un pasaules 
vēstures notikumu sinhronitāti un veidos nojausmu par to savstarpējo 
mijiedarbību.
UDK	 94(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916175
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