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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

002  Dokumentācija. Grāmatas. Raksti. Autorība

Kopkataloga Id: 000916486
Meklējiet rakstos! : Misiņa bibliotēkai un Kārlim Eglem 130 : rakstu krājums / 
sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr.phil. Ineta Kivle ; zinātniskie recenzenti: 
Dr.philol. Ināra Klekere, Dr.philol. Pauls Daija, Dr.phil. Aija Priedīte-Kleinhofa ; 
literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; tulkotāja uz angļu valodu Edīte Muižnie-
ce ; dizains: Aivars Plotka. — Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 
[2018]. — 319 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un personu rādītājs: 310.-319. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
un rakstu anotācijas angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-368-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir veltījums Misiņa bibliotēkai, tās izveidotāja Jāņa Misiņa un viņa 
darba turpinātāja Kārļa Egles izcilajām personībām. Izmantojot gan vēstures faktus un starpkul-
tūru dialoga veidošanās apliecinājumus, gan klasisko bibliotekāra pieeju un starpdisciplinārus 
atzinumus, 16 grāmatas autori piedāvā lasītājam iepazīties ar vērtīgāko un pilnīgāko Latvijas 
grāmatu krātuvi un tās veidošanās vēsturi — Misiņa bibliotēku, tās izcilajām personībām, kolek-
cijām un kultūras vērtībām.

UDK	 002.2(474.3)(091)+002.2(474.3)(092)

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000916608
Minecraft / sarakstījusi Stefānija Miltone ; papildmateriālu autori Māršs Deiviss 
un Ouens Džounss ; Andreas Filpotsas un Džona Stakija mākslinieciskais nofor-
mējums ; Raiena Mārša ilustrācijas ; Ninnī Landinas vāka ilustrācija ; tulkojusi 
Diāna Alksne ; redaktore Antra Jansone ; Mojang. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2018]. 

Pētniecības ceļvedis. — 95 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. — Tulkots no an-
gļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Minecraft. Guide to Exploration. — ISBN 
978-9934-16-615-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Oficiālais „Pētniecības ceļvedis” palīdzēs izdzīvot spēlē, iemācīs atrast resur-
sus, darināt visus vajadzīgos priekšmetus un aizsargāties no uzbrucējiem. Ekspertu padomi ļaus 
no sirds izbaudīt „Minecraft” pasaules izpēti.

UDK	 004.9:794(035)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916486
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916608
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06  Vispārīga rakstura organizācijas

Kopkataloga Id: 000915499
Mozers, Miervaldis. Cicerona balva II [2] : 2010-2018 : Cicerona balvai 20 gadi / 
sastādītājs Miervaldis Mozers. — [Rīga] : [Eiropas latvietis], [2018]. — 96 lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Iepriekšējais izdevums: Cicerons un mēs : Cicero-
na balvai 10 gadi. Rīga, 2009. — ISBN 978-9934-19-699-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Cicerona balva ir sabiedriskās cieņas balva — šis teikums izsaka visu balvas 
būtību. Tāpat kā Cicerona personība sevī iemieso visu Rietumeiropas civilizācijas daudzšķaut-
ņaino un brīžiem pretrunīgo attīstības ceļu no senās Romas līdz pat mūsdienām. Cicerona balvu 
vajag uztvert kā atzinību par to, ko cilvēks savā darbā, savā dzīvē ir izdarījis sabiedrības labā, 
vienlaikus saglabājot augstus morāles principus un cieņpilnu attieksmi pret līdzcilvēkiem un ap-
kārtējo pasauli.

UDK	 06.05(474.3)(082)

069  Muzeji. Pastāvīgas izstādes

Kopkataloga Id: 000914535
Nikolauss fon Himzels. Gardēža ceļojums / izstādes kuratori: Līga Lindenbau-
ma, Raivis Sīmansons, Ineta Zelča Sīmansone ; zinātniskie konsultanti: Dr.hist. 
Edgars Ceske, Dr.philol. Aija Taimiņa, Dr.art. Baiba Vanaga. — Rīga : [Mūkusalas 
Mākslas salons], [2018]. — 1 sējums (dažāda lpp. numerācija) : ilustrācijas ; 21 cm.

A n o t ā c i j a :  Izstādē „Gardēža ceļojums” (Mazā zāle, Mūkusalas Mākslas salons, 26.04.-
22.06.2018.) Rīgas kolekcionāra Nikolausa fon Himzela daudzveidīgo kolekciju paraugi simbo-
liskā izlasē no jauna skatāmi vienkopus, uzburot apgaismības laikmeta universālā muzeja auru. 
Nosaukumā ietvertā atsauce uz gardēdību ir ne vien gastronomiska rakstura, bet plašākā nozīmē 
attiecināma uz ceļošanas, pasaules izzināšanas un kolekcionēšanas aizrautību.

UDK	 069(091)(083.824)+392.81

087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000917862
Mājdzīvnieki / Ingunas Kļavas Švankas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 11 cm. — Virstitulā: Latvija. — ISBN 978-9934-
0-7610-7 (iesiets).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000917850
Meža dzīvnieki / Ingunas Kļavas Švankas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 11 cm. — Virstitulā: Latvija. — ISBN 
978-9934-0-7609-1 (iesiets).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000917855
Mīļdzīvnieki / Ingunas Kļavas Švankas dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 
10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 11 cm. — Virstitulā: Latvija. — ISBN 978-9934-
0-7608-4 (iesiets).
UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915499
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914535
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917862
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917850
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917855
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

13  Prāta un gara filozofija. Garīgās dzīves metafizika. Ezotērika

Kopkataloga Id: 000916202
Laube, Terēza. Dziednieki un lunārais mēnesis / sagatavoja Terēza Laube. — 
Rīga : Zintnieks, [2018]. — 64 lpp. : portreti ; 15 cm. — ISBN 978-9984-739-35-9 
(brošēts) ; ISBN 978998473935X (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Mēness ir Zemei tuvākais debess ķermenis. Tas pulsē, „ieelpo, izelpo”, par tā 
varenību liecina paisumu un bēgumu mija okeānos. Mēness spēcīgi iedarbojas uz visiem Zemes 
šķidrumiem, tos pievelkot un atlaižot. Tā kā cilvēks sastāv galvenokārt no ūdens, tad arī mūsu 
organismam piemīt dzīvesspēka pieplūdumi un atplūdi. Tāpēc ir noderīgi pārzināt Mēness ritma 
īpatnības, lai varam izmantot šo neredzamo, bet jaudīgo spēku savā labā.

UDK	 133.52(035)+615.89(474.3)(035)

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000916520
Gūtmane, Maira. Pamodināt sevī radītāju / Maira Gūtmane ; māksliniece Ilze 
Egle. — [Rīga] : LIETUSDĀRZS, [2018].

Pirmā grāmata, Ģēniju sarunas. — 165, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Izzini, 
uzzini, apzini). — ISBN 978-9934-576-06-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Es esmu parasts cilvēks — tāds pats kā tu. Sevi meklējot, esmu veikusi garu 
ceļu, kurā bijuši dažādi posmi. Gājums, kas sākās manas dzīves krīzes vissmagākajā brīdī, pa-
mazām deva zināšanas, atbildes uz jautājumiem, atklāsmes un pilnīgi jaunu pieredzi par to, kā 
saskaņā ar manu personību mainās ārējā pasaule, ja es mainu savu iekšējo pasauli”. Šos vārdus 
saka Maira Gūtmane, un viņa ir tas cilvēks, kurš savu pieredzi — gan rūgto, gan aizraujošo — nu 
piedāvā līdzcilvēkiem apgāda „Lietusdārzs” izdotajā grāmatā „Pamodināt sevī radītāju”.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 000916529
Nortrapa, Kristiāna. Dievietes nenoveco : sievišķā magnētisma, vitalitātes un 
pašrealizācijas slepenās receptes / Kristiāna Nortrapa ; no angļu valodas tulko-
jusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : 
Lietusdārzs, [2017]. — 347, [1] lpp. : tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija piezīmēs: 
334.-[344.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Goddesses Never Age. — ISBN 978-9984-
869-96-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata vēsta par sievišķību un it visu, kas ar to saistīts: veselību, labklā-
jību, attiecībām ar līdzcilvēkiem (īpaši bērniem un vecākiem), seksualitāti, partnerattiecībām, īsi 
sakot — pilnasinīgu, priekpilnu dzīvi jebkurā mūža posmā. Autore ir pārliecināta: tēlaini izsako-
ties, katra sieviete ir pārlaicīga dieviete. Viņa mudina lasītājas atbrīvoties no ierastajiem priekš-
statiem par laika ietekmi un vecuma noteiktajiem ierobežojumiem.

UDK	 159.922.1-055.2+159.923.2

Kopkataloga Id: 000915997
Бреславс, Гершонс. Новый взгляд на историю научной психологии / Брес-
лавс Гершонс ; рецензенты: Juris G. Draguns, Людмила Ивановна Дементий ; 
научный редактор Станислав Бука. — Рига : Издательство БМА, 2018. — 
774 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 705.-743. lpp. un personu 
rādītājs: 744.-774. lpp. — ISBN 978-9984-47-157-0 (brošēts).
UDK	 159.9(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916202
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916520
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916529
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915997
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Kopkataloga Id: 000916700
Пушкорюс, Артур. Принцип энергетического мироустройства / Артур 
Пушкорюс. — Jūrmala : Izdevniecības nams „Avante Lux”, 2018. — 263 lpp. : ilus-
trācija ; 21 cm. — ([Интеллектуальные десерты феликспсихологии] ; I [1]). — 
ISBN 978-9934-19-180-0 (iesiets).
UDK	 159.923.2

17  Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000916109
Dočinecs, Miroslavs. Ilgu mūžu. Laimīgu mūžu / Miroslavs Dočinecs ; no uk-
raiņu valodas tulkojusi Valentīna Silava ; Lilijas Rimicānes vāka noformējums ; 
literārā redaktore Inese Kušķe. — Rīga : Avots, [2018]. — 178, [1] lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 174.-[176.] lpp. — Oriģinālnosaukums: Мно-
гїї лита. Благїї лита. — ISBN 978-9934-534-79-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata kļuvusi par bestselleru ne tikai ukraiņu tautai, tā kļuvusi par ro-
kasgrāmatu miljoniem lasītāju un mainījusi viņu dzīvi, dzīves kvalitāti. Tā ir visvairāk izdotā grā-
mata kopš Ukrainas neatkarības gadiem. Mums tiek piedāvāts unikāls, apzināts un ar garīgumu 
caurausts viena cilvēka dzīves veids. Vienkārša un tai pašā laikā nevienkārša cilvēka. Tās ir Kar-
patu sirdsgudrā sirmgalvja iemaņu, zināšanu dzirkstis, kurām nav iespējams noteikt vērtību, tā ir 
sistēma. Izbūvēta uz smalkas intuīcijas pamata un pārbaudīta ar 100-gadīgo pieredzi. Šo grāmatu 
ir jālasa un jāpārlasa tā, it kā tu ar maziem malkiem dzertu dzīvu ūdeni.

UDK	 17.02+159.9.016.1+613

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916700
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916109
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000917301
Banjans, Džons. Svētais karš, ko vada Šadajs pret Diabolu / Džons Banjans. — 
[Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2018. — 200, [1] lpp. ; 20 cm. — (Senatnes grāma-
ta). — (Kristīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: The Holy War Made 
by King Shaddai upon Diabolus. — ISBN 978-9934-515-44-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Alegoriska vīzija par garīgo cīņu starp Dievu un sātanu, tā aptver laiku starp 
pasaules radīšanu un sniedzas līdz pat mūsu dienām.

UDK	 27-29

Kopkataloga Id: 000916196
Ceļš : Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un 
kultūrvēsturisks izdevums / redakcijas kolēģija: Dr.phil. Valdis Tēraudkalns (at-
bildīgais redaktors), Dr.phil. Normunds Titāns, Ph.D. Juris Dreifelds [un vēl 10 re-
daktori] ; latviešu valodas redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore Alda 
Vāczemniece. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

Nr. 69. — 223 lpp. : tabula ; 20 cm. — Redaktori arī: Dr.theol. Dace Balode, 
Dr.art. Deniss Hanovs, Dr.theol. Ralfs Kokins, Dr.theol. Elizabete Taivāne u.c. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī 
angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Jaunākajā žurnāla „Ceļš” numurā apkopoti kvalitatīvi un pētniecībā aktuāli 
akadēmiski raksti par dažādām tēmām teoloģijas un reliģijpētniecības jomās. Šajā numurā vai-
rāki autori apskata to, kā reliģiskie un teoloģiskie ieskati tiek atspoguļoti dažādos popkultūras 
medijos. Autori ir pievērsušies arī plašākam diskursam par reliģijas brīvību, kristīgo garīgumu, 
kā arī izaicinājumiem, ar kuriem baznīca saskaras mūsdienās.

UDK	 2(05)+27-1(05)

Kopkataloga Id: 000917294
Dēvisa, Sjūzana. Jēra kāzu mielasts un Pēdējo laiku notikumi… : vēstījumi pēdē-
jai paaudzei, ko Svētais Gars nodiktēja Sjūzanai Dēvisai …no Dieva sirds / tulko-
jums no krievu valodas: Jautrīte Doļina. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2018. — 
160, [1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Grāmata sagatavota no 
interneta resursiem. — Oriģinālnosaukums: Marriage Supper of the Lamb and 
End Time Events: Messages for this Last Generation Dictated to Susan Davis from 
the Heart of God. — ISBN 978-9934-515-59-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī grāmata netika veidota ar mērķi gūt ienākumus, bet lai caur šo īpašo lī-
dzekli pievērstu iespējami lielāku daudzumu cilvēku savas mūžīgās nākotnes apzināšanai.

UDK	 27-587.7

Kopkataloga Id: 000915965
Dzigungpa Kjabgons Čecangs. Ūdens kristāls : komentārs Gangas Mahamud-
rai / Dzigungpa Kjabgons Čecangs ; visu tekstu angļu valodā tulkojis Khenpo 
Končogs Tamphels ; pamattekstu latviešu valodā no tibetiešu valodas tulkoju-
si un rediģējusi Agita Baltgalve ; komentārus latviešu valodā no angļu valodas 
tulkojusi Margarita Putniņa. — [Rīga] : Riga Drikung Ngaden Choling, 2018. — 
109 lpp. ; 21 cm. — Teksts paralēli latviešu un tibetiešu valodā. — Komentāri tul-
koti no: Water Crystal, 2014. — ISBN 978-9934-19-726-0 (brošēts).
UDK	 243.2-254

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917301
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916196
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917294
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915965
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Kopkataloga Id: 000915529
Ennšē, Dāgs Eisteins. Nemirstības vēsture : no Jēzus augšāmcelšanās līdz zom-
bijiem, antioksidantiem un ugunī ieliktiem bērniem / Dāgs Eisteins Ennšē ; no 
norvēģu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; redaktore Elīna Kokarēviča ; dizai-
nere Ilze Kalnbērziņa-Prā. — [Rīga] : izdevniecība „u.c.”, [2018]. — 272 lpp. : fak-
simili, ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 241.-251. lpp. — Oriģinālnosaukums: 
Udødelighetens historie. — ISBN 978-9934-8611-3-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Kas vēlas dzīvot mūžīgi?” reiz dziedāja slavenais mūziķis Fredijs Merkūrijs. 
Šī nemirstīgā jautājuma vadīts, reliģijas vēstures pētnieks Dāgs Eisteins Ennšē grāmatā cenšas 
rast atbildes uz jautājumu par mūžīgās dzīvības esenci. Stāsti par nemirstību parāda, kā ir mai-
nījusies izpratne par mūžīgas dzīves iegūšanu, sākot ar grēksūdzēm, dievišķiem brīnumiem līdz 
pat detalizētiem do-it-yourself aprakstiem. Nemirstība ir stāsts par dziedniecību un kanibālismu, 
saldētavām un pazušanām, seksu ar dieviem un mūžīgām mocībām. Taču vēl vairāk nemirstība 
ir stāsts par cilvēku cerībām, bailēm no neziņas un nāves un priekšstatiem par to, kāda varētu 
būt ideālā pasaule.

UDK	 2-187.3

Kopkataloga Id: 000916489
Heigins, Kenets E. Bībeliskais veids, kādā saņemt Svēto Garu / Kenets E. Hei-
gins ; Jelgavas kristiešu draudze „Godība”, tulkojums latviešu valodā. — [Jelga-
va] : Jelgavas kristiešu draudze „Godība”, [2018]. — 31 lpp. ; 14 cm. — Oriģinālno-
saukums: The Bible way to Receive the Holy Spirit. — ISBN 978-9934-8786-2-6 
(brošēts).
UDK	 27-144.896

Kopkataloga Id: 000916482
Heigins, Kenets E. Jaunpiedzimšana / Kenets E. Heigins ; Jelgavas kristiešu drau-
dze „Godība”, tulkojums latviešu valodā. — [Jelgava] : Jelgavas kristiešu draudze 
„Godība”, [2018]. — 31 lpp. ; 14 cm. — Oriģinālnosaukums: The New Birth. — ISBN 
978-9934-8606-9-0 (brošēts).
UDK	 27-636

Kopkataloga Id: 000916484
Heigins, Kenets E. Kāpēc mēles / Kenets E. Heigins ; Jelgavas kristiešu drau-
dze „Godība”, tulkojums latviešu valodā. — [Jelgava] : Jelgavas kristiešu draudze 
„Godība”, [2018]. — 31 lpp. ; 14 cm. — Oriģinālnosaukums: Why Tongues. — ISBN 
978-9934-8786-0-2 (brošēts).
UDK	 27-534.7+27-144.896

Kopkataloga Id: 000916477
Heigins, Kenets E. Viņā / Kenets E. Heigins ; Jelgavas kristiešu draudze „Godī-
ba”, tulkojums latviešu valodā. — [Jelgava] : Jelgavas kristiešu draudze „Godība”, 
[2018]. — 31 lpp. ; 14 cm. — Oriģinālnosaukums: In Him. — ISBN 978-9934-8786-
1-9 (brošēts).
UDK	 27-184

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915529
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916489
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916482
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916484
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916477
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Kopkataloga Id: 000917438
Hendersons, Roberts. Debesu tiesas : kā dot Dievam legālas tiesības atbildēt 
uz mūsu lūgšanām : likumīgo tiesību grāmata / Roberts Hendersons ; no angļu 
valodas tulkoja Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2018. — 188, 
[1] lpp. ; 20 cm. — (Kristīgās atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: Operating 
in the Courts of Heaven. — ISBN 978-9934-515-58-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Es ticu, ka atbilde ir atrodama, palūkojoties, kur notiek mūsu lūgšanas. 
Mums ir jāvirza lūgšanas pret debesu tiesas zāli un nevis tikai uz kaujas lauku. Es ticu, ka tieši 
debesu tiesas zālē ir atrodamas mūsu uzvaras. Kad mēs mācīsimies darboties tur, mēs redzēsim 
savas lūgšanas garīgi atslēgtas un atbrīvotas Dievam. Šī grāmata jums mācīs debesu tiesu procesu 
un jūsu vietu tajā. Kad mēs novērsīsimies no kaujas lauka un iekļūsim tiesas zālē, mēs varēsim 
dāvāt Dievam legālas tiesības īstenot Viņa vēlēšanos un iegūsim atbildes uz savu lūgšanu”, saka 
autors.

UDK	 2-534.3

Kopkataloga Id: 000915363
Lamberte, Munise. 365 otrās iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai Tava 
gada dienai / Munise Lamberte ; redaktore Maiga Veilande ; mākslinieks Gints 
Veilands. — [Rīga] : Libri Style, 2018. — 1 sējums (aptuveni 420 lpp.) : ilustrā-
cijas ; 21 cm. — Grāmatā ietverts minēto autoru alfabētiskais saraksts. — ISBN 
978-9934-8653-6-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Katru dienu mēs dažādos veidos saņemam otrās iespējas no Dieva, un mūsu 
ziņā ir, kā mēs tās izmantojam. Šī grāmata jums atgādinās par vairākām no tām: pievērst uzma-
nību Dievam, pavadīt laiku lūgšanā, ikdienā lasīt Bībeli, domāt un vērtēt, apstāties un tad atkal 
turpināt aizsākto, kā arī reizēm mainīt izvēles un sākt kaut ko no jauna. Grāmatu veido īsi lasīju-
mi katrai gada dienai.

UDK	 27-534.4

Kopkataloga Id: 000917430
Pansī Feiličs. Rīdu Estere : stāsts par jaunas meitenes kristīgu dzīvi / Pansī Feili-
čs ; tulkojusi Freiju Ludmila ; vāka dizains: Miervaldis Zeltiņš. — [Rembate] : Viņa 
Vārds Manī, 2018. — 184, [1] lpp. ; 20 cm. — (Senatnes grāmata). — (Kristīgās 
atmodas resursi). — Oriģinālnosaukums: Ester Ried. — ISBN 978-9934-515-78-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dzīves mutuļojošos pagriezienos, nemierā un cīņās paiet Esteres laiks, bet 
vienu gan viņa saprot: dzīve bez Dieva ir dzīve bez cerības, laimes un prieka. Meitenei nesokas 
viegli, viņai ir uzticēta kalpones vieta mājās, daudz monotona darba, bet mājnieku saime viņu 
nesaprot. Tad viņas dzīvē parādās māsīca Agnese, kas Esteri aicina pie sevis uz Ņujorku. Šis ce-
ļojums pilnībā izmaina Esteres dzīvi. Viņa iemanto vēlēšanos glābt dvēseles un sekot Dievam. 
Estere iet caur daudziem sarežģījumiem, pretrunām, neuzticībai, līdz gūst ticības uzvaru.

UDK	 27-29

Kopkataloga Id: 000916120
Pieaugot Kristū : skolēna burtnīca : vidējā grupa / Čerijas Bledholmas, Grega 
Koplenda, Korbēra Gotjē un Roberta Pepa ilustrācijas. — Rīga : IHTIS, [2018].

2. gads, Ziema. — 52 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Tulkots no 
angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Growing in Christ. — ISBN 978-9934-
8781-3-8.

A n o t ā c i j a :  Svētdienas skolas mācību materiāla „Pieaugot Kristū” materiāli 2. mācību 
gadam paredzēti vidējai grupai: 8-12 g. veciem bērniem. Komplektā ietilpst: skolotāja grāmata, 
skolēna darba burtnīca (darba lapas) un metodiski palīglīdzekļi skolotājam — Bībeles pārskata 
kartītes, vārdu kartītes un spēles.

UDK	 27-277(076)+27-282.4(076)+2-474(076)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917438
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915363
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917430
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916120
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Kopkataloga Id: 000916115
Pieaugot Kristū : skolotāja grāmata : vidējā grupa / [teksts]: Abigail Genig, Cyn-
thia Schilf, Julie Stiegemeyer ; [redaktore un autore] Deborah Henry ; tulkotājas: 
Maija Jansena un Dagnija Ozola ; redaktores: Ināra Vilka un Gunta Bandere ; teo-
loģiskā redaktore Elmīra Cacure. — Rīga : IHTIS, 2018.

2. gads, Ziema. — 131 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + pielikums (2 atsevišķas nenu-
murētas lp., salocītas [8] lpp. ; 26 atsevišķas nenumurētas lpp.). — Pielikums: 
3 galda spēļu pamatnes (Pieaugot Kristū, Epifānija un Bībeles dambrete), spē-
ļu kartītes un Bībeles pārskata kartītes. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģi-
nālnosaukums: Growing in Christ. — ISBN 978-9934-8781-2-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Svētdienas skolas mācību materiāla „Pieaugot Kristū” materiāli 2. mācību 
gadam paredzēti vidējai grupai: 8-12 g. veciem bērniem. Komplektā ietilpst: skolotāja grāmata, 
skolēna darba burtnīca (darba lapas) un metodiski palīglīdzekļi skolotājam — Bībeles pārskata 
kartītes, vārdu kartītes un spēles.

UDK	 27-277(072)

Kopkataloga Id: 000916367
Segliņš, Valdis. Ištare un desmitiem tās dažādo seju : monogrāfija / Valdis Seg-
liņš ; recenzenti: Dr.med. Andrejs Ērglis, Dr.phil. Ina Druviete, Dr.biol. Indriķis 
Muižnieks, Dr.hist. Andris Šnē ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu 
veidojusi Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 335 lpp. : 
ilustrācijas, karte, shēmas, tabula ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
izmantoto avotu atsaucēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-18-370-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  V. Segliņa monogrāfija veltīta vienai no izteiksmīgākajām un neviennozīmī-
gi vērtētajām Senās Divupes dievietēm, kas pazīstama kā Inana jeb Ištare. Dievietes izpausmju 
daudzpusīgums ļauj plaši raksturot atbilstoša vēsturiskā laika sabiedrību un tās tikumus un neti-
kumus, gaidas un pāri nodarījumus, kas ne vienmēr ir viegli saprotami. Dievietes tēls jau 1. gadu 
tūkstotī pirms mūsu ēras kļūst pazīstams ārpus Senās Divupes robežām, tēls dažādojas un būtis-
ki ietekmē desmitiem citu dieviešu tēlus, tas ir arī nozīmīgs impulss, lai noteiktu jaunas dievietes 
citās kultūrvidēs. Tas ir izsekojams, un šāda pieeja var palīdzēt pētniekiem vērtēt arī citu seno 
dievu nozīmīgumu, mijiedarbību un pārveidi vēsturiskajā laikā. Pētījumu papildina seno šumeru 
mītu un lūgšanu tekstu tulkojumi, kas var būt nozīmīgs šā reģiona literatūras un kultūrvēsturisko 
tradīciju avots.

UDK	 252-162.6+2-162.6

Kopkataloga Id: 000917415
Stēna, Anna. Septiņi zelta lukturi vai Kristus draudze kapenēs / Anna Stēna. — 
[Rembate] : Viņa Vārds Manī, 2018. — 150, [1] lpp. ; 20 cm. — (Senatnes grāma-
ta). — (Kristīgās atmodas resursi). — Tulkots izdevums. — ISBN 978-9934-515-
67-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Vēsturisks stāsts par Romas impērijas laikiem, par mīlestību, kristīgo liecību, 
atmodu un pirmo kristiešu vajāšanām.

UDK	 27-29+82-312.2

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916115
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916367
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917415
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000914494
Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā : kolektīvā monogrāfija / zi-
nātniskā redaktore un priekšvārda autore Dr.sc.soc. Aija Zobena ; recenzenti: 
Dr.phil.soc. Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Līga Paula ; literārā redaktore Ilze Jan-
sone ; grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs Muraško. — Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (93 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 3,57 MB. — (Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā ; D). — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 76.-86. lp. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934183089 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija apkopo Valsts pētījumu programmas „Inovācija un ilgtspējīga 
attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā” (SUSTINNO) ietvaros Sociālo un politis-
ko pētījumu institūtā realizētā pētījumu projekta „Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības 
atjaunošanās” galvenās atziņas. Dažādu sociālo zinātņu nozaru pētnieku darbs ir rezultējies vie-
notā skatījumā uz dažādiem, savstarpēji ļoti atšķirīgiem fenomeniem — politiskā atsvešinātī-
ba, globālo vērtību orientācija, attieksme pret valsts drošību, reproduktīvā uzvedība, svētku un 
piemiņas dienu svinēšanas prakses Latvijas sabiebrībā, kas monogrāfijā aplūkoti no anomijas 
perspektīvas. Projekta rezultāti atspoguļoti daudzās akadēmiskās un populārās publikācijās, kas 
ne tikai sniedz atbildes uz pētnieku izvirzītajiem jautājumiem, bet arī rosina diskusijas par sa-
biedrībā aktuālām problēmām.

UDK	 316.758(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000914413
Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide : kolektīvā 
monogrāfija / zinātniskā redaktore Dr.sc.soc. Aija Zobena ; recenzenti: Dr.phil.
soc.darbā Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Līga Paula ; literārā redaktore Ieva Zarā-
ne ; grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs Muraško. — Rīga : LU Akadēmiskais ap-
gāds, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (149 lp., PDF) : diagrammas, kartes, tabulas ; 
5,51 MB. — (Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā ; A). — Resursā uzrādīts 
iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 119.-140. lp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934183096 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Zinātniskā monogrāfija „Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, 
ekonomika, vide” ir sagatavota valsts pētījumu programmas „Inovācija un ilgtspējīga attīstība: 
Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā” (SUSTINNO) ietvaros Sociālo un politisko pētījumu 
institūta vadībā. Monogrāfija apkopo SUSTINNO izpildes gaitā iegūtas nozīmīgākās teorētiskās 
atziņas, praktiskos ieteikumus un iezīmē turpmākās izpētes virzienus. Monogrāfijas pirmā daļa 
„Ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi pēckrīzes Latvijā: sabiedrība, ekonomika, vide” pievēršas 
SUSTINNO projektos identificēto problēmu konceptualizācijai un to nacionālā, reģionālā un glo-
bālā konteksta raksturojumam.

UDK	 316.334.2(474.3)(082)+338(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914494
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914413
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Kopkataloga Id: 000914617
Latvijas mediju vides daudzveidība : kolektīvā monogrāfija / zinātniskā redakto-
re Vita Zelče ; recenzenti: Ph.D. Andrejs Plakans, Dr.oec. Aija van der Steina, Dr.sc.
comm. Klinta Ločmele ; literārā redaktore Baiba Mūrniece-Buļeva ; dizains: Lau-
ra Veļa. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (560 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 9,69 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 541.-551. lp. — 
Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 9789934183607 (kļū-
da).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija piedāvā Latvijas plašsaziņas līdzekļu pašreizējās situācijas kop-
ainu, akcentējot tās stiprās un vājās puses. Pētījumā „Latvijas mediju vides daudzveidība”, kas 
īstenots 2017. gada otrajā pusē un 2018. gada sākumā, iztirzāta Latvijas plašsaziņas līdzekļu ārējā 
un iekšējā daudzveidība un tās konteksti. Tā pamatā ir mediju pētnieces Helles Sjovāgas (Helle 
Sjøvaag) izstrādātā masu mediju daudzveidības koncepcija, kas piedāvā tās indikatorus vērtēt 
piecos kontekstos: strukturālajā, organizatoriskajā, radīšanas/ražošanas, produkcijas un recep-
cijas kontekstā jeb mediju ekspozīcijā.

UDK	 316.774(474.3)(082)

Kopkataloga Id: 000898656
Silkāne, Vineta. Prokrastinācijas, diskontēšanas un personības iezīmju saistība 
ar veselības uzvedību : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūša-
nai psiholoģijas nozarē, apakšnozare: sociālā psiholoģija / Vineta Silkāne ; darba 
zinātniskais vadītājs Ph.D. Ivars Austers ; darba recenzenti: PhD Ģirts Dimdiņš, 
Dr.psych. Aleksejs Ruža, PhD Henry Montgomery ; Latvijas Universitāte. Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = Procrastination, Discounting, and 
Personality Traits in Predicting Health Behavior : summary of doctoral thesis, 
submitted for the degree of doctor of psychology, subfield of social psychology / 
Vineta Silkāne ; supervisor Ph.D. Ivars Austers ; reviewers: PhD Ģirts Dimdiņš, 
Dr.psych. Aleksejs Ruža, PhD Henry Montgomery ; University of Latvia. Faculty of 
Education, Psychology and Art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 56 lpp. : 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 52.-54. lpp. — Teksts latviešu un an-
gļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
UDK	 316.628(474.3)(043.2)+316:61(474.3)(043.2)

Kopkataloga Id: 000898658
Silkāne, Vineta. Prokrastinācijas, diskontēšanas un personības iezīmju saistība 
ar veselības uzvedību : promocijas darbs psiholoģijas doktora grāda iegūšanai 
psiholoģijas zinātņu nozarē, sociālās psiholoģijas apakšnozarē / Vineta Silkāne ; 
darba zinātniskais vadītājs PhD Ivars Austers ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 
116 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 95.-105. lp. — Promocijas 
darbs latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.
UDK	 316.628(474.3)(043.3)+316:61(474.3)(043.3)

323  Iekšlietas. Iekšpolitika

Kopkataloga Id: 000916219
Zgryziewicz, Rafal. Violent Extremism and Communications / author Rafal 
Zgryziewicz ; text editor Anna Reynolds ; prepared by The NATO Strategic Com-
munications Centre of Excellence. — Riga : NATO Strategic Communications 
Centre of Excellence, 2018. — 50 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 
30 cm. — Bibliogrāfija: 46.-49. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-
564-20-8 (brošēts).
UDK	 323.28(082)+316.485.26(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914617
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898656
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000898658
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916219
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327  Starptautiskās attiecības. Pasaules, globālā politika. 
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 000913909
Riga Dialogue Afterthoughts / editors: Andris Sprūds, Elizabete Vizguno-
va ; English language editor Tālis Saule Arčdikons ; cover design: Mikus Kova-
ļevskis. — Riga : Latvian Institute of International Affairs, 2018.

2018, The New Normal in the Euro-Atlantic Security Order. — 79, [1] lpp. ; 
21 cm. — Īsas ziņas par autoriem: 78.-80. lpp. — Bibliogrāfija dažu rakstu bei-
gās. — ISBN 978-9934-567-22-3 (brošēts).

UDK	 327(4)(082)+355.02(082)

327(474.3)  Latvijas starptautiskās attiecības.  
Starptautiskie jautājumi. Ārpolitika

Kopkataloga Id: 000913131
Latvijas ārlietu simtgade / zinātniskie redaktori: Kārlis Bukovskis, Andris 
Sprūds, Valters Ščerbinskis ; zinātniskie recenzenti: Daina Bleiere, Inna Šteinbu-
ka ; tulkojumi no angļu valodas: Santa Pelše ; latviešu valodas redaktore Līga Eli-
zabete Bērziņa ; tulkojumi: Diāna Strausa ; [ievads]: Valters Ščerbinskis, Andris 
Sprūds, Kārlis Bukovskis. — Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, [2018].

[3. sējums], Scenāriji nākotnei. — 1 tiešsaistes resurss (209 lp., PDF) ; 
3,03 MB. — Ziņas par autoriem: 206.-[208.] lp. — Bibliogrāfija rakstu bei-
gās. — ISBN 978-9934-567-29-2 (PDF).

UDK	 327(474.3)”20”(082)

Kopkataloga Id: 000915269
Latvijas ārlietu simtgade / zinātniskie redaktori: Kārlis Bukovskis, Andris 
Sprūds, Valters Ščerbinskis ; zinātniskie recenzenti: Daina Bleiere, Inna Štein-
buka ; vāka dizains: Kristīne Plūksna ; tulkojumi no angļu valodas: Santa Pelše ; 
latviešu valodas redaktore Līga Elizabete Bērziņa ; tulkojumi: Diāna Strausa ; 
[ievads]: Valters Ščerbinskis, Andris Sprūds, Kārlis Bukovskis. — Rīga : Latvijas 
Ārpolitikas institūts, [2018].

[3. sējums], Scenāriji nākotnei. — 207, [1] lpp. ; 22 cm. — Ziņas par autoriem: 
206.-[208.] lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-567-28-5 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 100. gadadienu, 
Latvijas Ārpolitikas institūts Latvijas ārlietu simtgades projekta ietvaros dāvā Latvijai rakstu krā-
juma „Latvijas ārlietu simtgade” trešo grāmatu „Scenāriji nākotnei”. Grāmata turpina publikāciju 
sēriju par idejām, darbiem un personībām Latvijas ārpolitikā. Šī grāmata ir nākotnes starptautis-
kās vides un Latvijas ārpolitikas attīstības tendenču izvērtējums pēc 10 un 30 gadiem. Autori ap-
lūko un paredz iespējamās grūtības un priekšrocības Latvijas valsts tālākajās izvēlēs diplomātijā, 
ekonomikā, enerģētikā, drošībā, valsts tēla veidošanā, migrācijā, kā arī globalizācijas procesu, 
ģeopolitikas izaicinājumu un līdzīgi domājošo valstu kopienu attīstības kontekstos.

UDK	 327(474.3)”20”(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913909
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913131
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915269
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33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000916531
International Scientific Symposium „Economics, Business & Finance” 
(2017 : Jūrmala, Latvija). Economics, Business & Finance : international scientif-
ic symposium : 4-8 July, 2017 Jurmala, Latvia : conference proceedings / Institute 
of Researches and International Simposiums Alkona (IRIS-ALKONA). — [Rīga] : 
Institute of Researches and International Symposiums IRIS-ALKONA, [2017]. — 1 
tiešsaistes resurss (97 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 2,04 MB. — 
„ISSN 2500-9737”—Datnes sākumlapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti 
angļu un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK	 33(062)

Kopkataloga Id: 000916533
International Scientific Symposium „Economics, Business & Finance” 
(2018 : Jūrmala, Latvija). Economics, Business & Finance : international scien-
tific symposium : Jurmala, Latvia 2018 : proceedings / Institute of Researches 
and International Simposiums Alkona (IRIS-ALKONA). — [Rīga] : Institute of 
Researches and International Symposiums IRIS-ALKONA, [2018]. — 1 tiešsaistes 
resurss (182 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 3,41 MB. — „ISSN 2500-
9737”—Datnes sākumlapā. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti angļu un krie-
vu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
UDK	 33(062)+658(062)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000914456
Latvijas Universitāte. Zinātniskā konference (76 : 2018 : Rīga, Latvija). Cen-
trālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautāju-
mi : Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences rakstu krājums / redak-
tore Kristīne Strada-Rozenberga ; priekšvārds: Anita Rodiņa ; latviešu valodas 
redaktori: Sandra Liniņa un Oskars Lapsiņš ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fa-
kultāte. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (420 lp., 
PDF) : shēmas ; 4,24 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs. — Raksti un kopsavilkumi latviešu un angļu valo-
dā. — ISBN 9789934183515 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Krājumā apkopoti konferences dalībnieku raksti visās juridiskās zinātnes 
apakšnozarēs, turklāt daļa no tiem veltīti juridiskās identitātes un juridisko tradīciju jautāju-
miem noteiktā ģeogrāfiskā reģionā. Rakstu krājumā aplūkotie jautājumi šķietami iegūst citu 
nokrāsu un mudina pievērsties ne tikai praktiski aktuālu un tautsaimniecībai nozīmīgu tiesību 
jautājumu un problēmu analīzei, bet arī pakavēties pie valstiskuma, identitātes, unikālās vēstu-
riskās pieredzes, kā arī valodas un vērtību juridiskā ietvara.

UDK	 34(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916531
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916533
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914456
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355.48  Militārā vēsture. Kari. Kampaņas. Kaujas.  
Militārie varoņdarbi

Kopkataloga Id: 000916804
Kirkebaek, Mikkel. Danish volunteer soldiers in Latvia’s war of independence 
1919 / by PhD. historian and author Mikkel Kirkebaek ; foreword by Hans Brask, 
Guntis Ulmanis ; Royal Danish Embassy, Riga. — Rīga : Embassy of Denmark, 
Latvia, [2018]. — 31 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 
31. lpp. — „100 Estonia Latvia Lithuania a Danish input”—Uz 1. vāka. — Bibliogrā-
fija zemsvītras piezīmēs.

A n o t ā c i j a :  Dānijas vēstniecība piedāvā jaunu publikāciju, ko sarakstījis dāņu vēstur-
nieks Mikels Kirkebeks. Publikācija stāsta par to, kā 200 dāņu brīvprātīgie karavīri palīdzēja 
Latvijai cīnīties par savu valstiskumu 1919. gadā. Var jau teikt, ka Dānijas iesaistīšanās ar 200 
brīvprātīgiem karavīriem ir pieticīgs solis, tomēr starptautiskie apstākļi toreiz bija sarežģīti, un 
karavīriem izdevās kopīgi izcīnīt Jēkabpils atbrīvošanu 1919. gada 5. jūnijā.

UDK	 355.48(474.3:489)+94(474.3)+94(474)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000909455
Īriste, Sandra. Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas izvēr-
tēšana un attīstības veicināšana augstskolas duālajā studiju vidē = Prospective 
managers’ of hospitality business competitiveness evaluation and development 
promotion in the dual study environment of higher education institution : pro-
mocijas darbs pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai peda-
goģijas zinātnes nozarē augstskolas pedagoģijas apakšnozarē / Sandra Īriste ; 
promocijas darba vadītāja Dr.paed., Mg.art. Irēna Katane ; Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. — 
Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 209 lp., 60 nenumurētas lp. : diagram-
mas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 180.-209. lp. — Teksts 
latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 378:640.4(043)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 000916214
Laube, Terēza. Labie vārdiņi / sastādītāja Terēza Laube ; vāka foto: Uģis Nied-
re. — Rīga : Zintnieks, [2018].

4. daļa. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — ISBN 978-9984-739-36-6 (brošēts) ; 
ISBN 9789984739368 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā atlasīti tie latviešu tautā saglabājušies vārdojumi, kas cilvēkiem spēj 
vien labu darīt. Izteikta vārda spēks ir milzīgs — vārds var augšup celt, un vārds var gremdēt. 
Tieši tāpēc cauri laiku lokiem saglabātas un dzīvo vārdu formulas jeb vārdojumi, kuri palīdzējuši 
un palīdz visdažādākajās dzīves situācijās, palīdz atveseļoties, palīdz kļūt laimīgākiem.

UDK	 398.3(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916804
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909455
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916214
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Kopkataloga Id: 000915629
Treija, Rita. Anna Bērzkalne / Rita Treija ; redaktori: Signe Raudive, Džefrijs Grī-
nvalds ; mākslinieks Mārtiņš Plotka ; recenzenti: Dr.philol. Ieva Kalniņa, Dr.phil. 
Mārtiņš Boiko ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 
Latviešu folkloras krātuve. — Rīga : Zinātne, [2018]. — 302, [1] lpp. : ilustrācijas, 
portreti ; 21 cm. — (Folkloristikas bibliotēka). — Bibliogrāfija: 279.-280. lpp. un 
zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 282.-289. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9934-549-69-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sniedz svarīgas jaunas zināšanas par latviešu folkloristikas vēsturē 
ļoti nozīmīgu personību, tās veikumu un ieguldījumu, darbības apstākļiem, mantojumu. Pateico-
ties pētījumam, tagad zinām, pa kādiem ceļiem Anna Bērzkalne gāja pie „somu skolas”, ko kon-
krēti no tās guva viņa un latviešu folkloristika kopumā. Grāmata, kas pirmām kārtām adresēta 
akadēmiskam lasītāju lokam, būs vērtīga vairāku nozaru pārstāvjiem, protams folkloristiem, bet 
arī kultūras un zinātnes vēsturniekiem, literatūrzinātniekiem, tradicionālās kultūras entuzias-
tiem un pētniekiem, mācībspēkiem un studentiem.

UDK	 398(=174)(092)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915629
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 000916111
Kārkliņa, Vaira. Rēķini galvā : prāta asināšanai no 9 līdz 99 gadiem / Vaira Kārk-
liņa ; literārā redaktore Dr.philol. Dzintra Šulce ; grāmatas dizains: Uldis Baltutis ; 
kartīšu pielikuma dizains: Mārtiņš Strazdīts. — Liepāja : LiePA, 2018. — 127 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm + pielikums (23 atsevišķas nenumurētas 
lp.). — ISBN 978-9934-569-36-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata dod ieskatu galvas rēķinu teorijā, kā arī rēķinu praktiskajā lietošanā 
dažādās dzīves situācijās. Grāmatā ir vairākas nodaļas, kurās apkopoti 48 galvas rēķinu paņēmie-
ni, to pamatojumi un vingrinājumi paņēmienu apguvei, kā arī kalendāra dienu noteikšana, ziņas 
par galvas rēķinu olimpiādēm Latvijā, Eiropā un pasaulē. Grāmatas pielikumā ir 23 kartītes ar 
vizualizētiem galvas rēķinu paņēmieniem un vingrinājumiem. Kartītes paredzētas darbam pāros 
vai grupās galvas rēķinu paņēmienu apguvei, atkārtošanai un nostiprināšanai. Grāmata un kartī-
šu komplekts adresēti kā skolēniem, tā pieaugušajiem (tai skaitā arī senioriem) prāta attīstīšanai 
un mundras domāšanas uzturēšanai.

UDK	 511.1(075)

52  Astronomija. Astrofizika. Kosmosa pētniecība. Ģeodēzija

Kopkataloga Id: 000914467
Latvijas Universitāte. Starptautiskā zinātniskā konference (76 : 2018 : 
Rīga, Latvija). Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi : Latvijas Universitātes 
76. starptautiskā zinātniskā konference : konferences zinātniskie raksti = Geo-
dynamics and Geospatial Research : University of Latvia 76th International Sci-
entific Conference : conference papers / editor in chief Dr.geol. Valdis Seglins ; 
reviewers: R. Jäger, B. Bayram, A. Kluga ; design: Ieva Tiltiņa ; Latvijas Univer-
sitātes Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūts, Valsts pētījumu programma 
RESPROD. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 4,88 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti angļu valodā, titullapas 
noformējums latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934183522 (kļūda).
UDK	 528.8:629.783(474.3)(062)+004.6:528(474.3)(062)

55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 000914505
Stinkule, Austra. Latvijas kvarca smiltis / Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis ; at-
bildīgais redaktors, priekšvārda autors Dr.geol. Valdis Segliņš ; redaktors Oskars 
Lapsiņš ; dizains: Paula Lore. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. — 1 tiešsais-
tes resurss (80 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 5,59 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 76.-78. lp. — ISBN 
9789934182990 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija ir veltīta kvarca smiltīm Latvijā un to izmantošanas iespējām, 
kas ir mainījušās, laikam ritot, tāpēc aktuāls ir mūsdienīgs šo augstvērtīgo resursu izvērtējums. 
Grāmata iepazīstina ar kvarca smilšu veidošanās apstākļiem un nozīmīgākajām likumsakarībām, 
kas ļauj prognozēt šo smilšu sastāvu un daudzumu. Kvarca smilšu izmantošanas vēsturisks ap-
skats ļauj izvērtēt izmantošanas iespējas nākotnē, ne vienmēr koncentrējoties tikai uz zināma-
jām un izpētītajām atradnēm. Svarīgas ir arī ziņas par aizsargājamiem ģeoloģiskiem objektiem, 
kuros pārstāvēti kvarca smilšu ieži, tādējādi iepazīstot Latvijas dabas vērtības plašākā kontekstā.

UDK	 552.51(474.3)+553.54(474.3)+666.1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916111
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914467
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914505
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

60  Biotehnoloģija

Kopkataloga Id: 000916544
Blekbērna, Elizabete. Telomēru efekts : jaunības gēna meklējumi un daudzso-
loši atklājumi molekulārbioloģijā / Elizabete Blekbērna, Elisa Epela ; no angļu 
valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Astra Feldmane ; vāka dizains: Māris 
Garjānis. — [Rīga] : LIETUSDĀRZS, [2018]. — 326, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — 
Bibliogrāfija: 289.-[324.] lpp. un personu rādītājs: 325.-[326.] lpp. — Oriģinālno-
saukums: Telomere Effect: a Revolutionary Approach to Living Younger, Healthi-
er, Longer. — ISBN 978-9934-576-07-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šīs grāmatas mērķis ir palīdzēt izprast jaunatklātos zinātniskos faktus par 
telomēriem un izdarīt informētas dzīvesveida izvēles. Tā vēsta par ikvienam cilvēkam būtisko, 
neatņemamo šūnu novecošanas gaitu, ko regulē „gēnu uzgaļi” telomēri, kas ietilpst DNS sastāvā. 
Cilvēka dzīves laikā tie kļūst īsāki un nosaka viņa veselības pasliktināšanos, taču šī grāmata vēsta 
arī par cilvēka iespējām šo procesu ietekmēt. Grāmatas autores uzskatāmi atklāj, ko ikviens cil-
vēks patiešām var darīt, lai nesamierinātos ar saviem gēniem, precīzāk — ar telomēru saīsināša-
nos, kas saistīta ar slimībām un nejauku novecošanu. Telomēru garumu var palielināt izmaiņas 
dzīvesveidā. Citiem vārdiem sakot — novecot iespējams daudz veselīgāk, patīkamāk un lēnāk, 
nekā esam raduši domāt.

UDK	 60+613+577.21

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000916734
Endersa, Džūlija. Par zarnu šarmu : stāsts par nepietiekami novērtētu orgā-
nu / Džūlija Endersa ; Džilas Endersas ilustrācijas ; redaktore Meldra Āboliņa ; 
tulkojums: Anne Sauka, Meldra Āboliņa. — 2. papildinātais izdevums. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 271, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Tulkots no vācu va-
lodas. — Oriģinālnosaukums: Darm mit Charme: alles über ein unterschätztes 
Organ. — ISBN 978-9934-0-8040-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Džūlija Endersa strādā pie zinātniskā pētījuma un gatavojas doktora grāda 
iegūšanai Mikrobioloģijas un slimnīcu higiēnas institūtā Frankfurtē pie Mainas. Par ko ir šī grā-
mata un kam tā domāta? Grāmata ir domāta ikvienam cilvēkam — gan tiem, kam nekas fiziski 
nekaiš, gan tiem, kam ir kādas sūdzības. Izrādās, ka zarnas ir nozīmīgs smadzeņu padomnieks, 
nevis kaut kas nesaprotams vēderā, par ko pieklājīgā sabiedrībā labāk nerunāt. Autore amizantā 
veidā atklāj, cik komplekss un apbrīnojams orgāns ir zarnas, un ļauj lasītājam diskrēti iepazīt 
pašam savu iekšējo pasauli. Grāmatā sniegtas atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem.

UDK	 616.3+611.3

Kopkataloga Id: 000917709
Krastiņš, Jēkabs. Nieru funkcionālā un strukturālā bojājuma marķieru periope-
ratīvā dinamika bērniem ar iedzimtām sirdskaitēm pēc to korekcijas mākslīgā 
asinsritē : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, specialitāte — anestezioloģija un reanimatoloģija / Jēkabs Krastiņš ; 
promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.habil.med. Aigars Pētersons, Dr.med. 
Aivars Pētersons ; oficiālie recenzenti: Dr.med. Vilnis Dzērve, Dr.med. Harijs Čer-
ņevskis, PhD. Eric Hoste ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa 
universitāte], 2019. — 52 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 45.-
48. lpp.
UDK	 616.61(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916544
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916734
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917709
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Kopkataloga Id: 000917704
Krastiņš, Jēkabs. Perioperative Dynamics of Renal Functional and Structural 
Damage Markers in Children, Undergoing Open Heart Surgery : summary of the 
doctoral thesis for obtaining the degree of a doctor of medicine, speciality — an-
aesthesiology and intensive care / Jēkabs Krastiņš ; scientific supervisors: Dr.ha-
bil.med. Aigars Pētersons, Dr.med. Aivars Pētersons ; oficial reviewers: Dr.med. 
Vilnis Dzērve, Dr.med. Harijs Čerņevskis, PhD. Eric Hoste ; Rīgas Stradiņa univer-
sitāte. — Riga : [Rīga Stradiņš University], 2019. — 52 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 45.-48. lpp.
UDK	 616.61(043)

Kopkataloga Id: 000917701
Krastiņš, Jēkabs. Perioperative Dynamics of Renal Functional and Structural 
Damage Markers in Children, Undergoing Open Heart Surgery : the doctoral the-
sis for obtaining the degree of a doctor of medicine, speciality — anaesthesiology 
and intensive care / Jēkabs Krastiņš ; scientific supervisors: Dr.habil.med. Aigars 
Pētersons, Dr.med. Aivars Pētersons ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas 
Stradiņa universitāte], 2019. — 127 lp. : diagrammas, faksimili, ilustrācija, shēmas, 
tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 94.-112. lp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums 
arī latviešu valodā.
UDK	 616.61(043)

Kopkataloga Id: 000916535
O’Braiens, Toms. Zāles autoimunitātei : kā apturēt autoimūnos bojājumus, 
pirms tie pārtop slimībā / Toms O’Braiens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Va-
naga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. — [Rīga] : Lietusdārzs, 
[2018]. — 327, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 
315.-[328.] lpp. — Oriģinālnosaukums: The Autoimmune Fix. — ISBN 978-9934-
576-05-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autora izstrādātā programma ļauj ne vien savlaicīgi novērst mul-
tiplās sklerozes, osteoporozes, diabēta, vilkēdes, Alcheimera slimības un citu autoimūno trau-
cējumu attīstīšanos, bet arī tos uzveikt. Grāmata palīdz skaidri noteikt, kādā autiomunitātes 
spektra daļā atrodamies un kādas dzīvesveida un ārstniecības izmaiņas nepieciešamas. Grāmata 
ir praktisks padomdevējs, kas ļauj izprast ikdienišķas sūdzības par sliktu pašsajūtu, novērst au-
toimūnu saslimšanu vai dziedināt imūno sistēmu, kuras traucējumi jau noveduši pie hroniskām 
veselības problēmām. Šis izdevums var interesēt plašu lasītāju loku.

UDK	 616-092.19-008.6

630  Mežsaimniecība

Kopkataloga Id: 000916550
Vollēbens, Pēteris. Vai dzirdi, kā koki runā? : izzinoša pastaiga mežā / Pēteris 
Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; vāka un iekšlapu dizains: 
Dagmar Herrmann ; ilustrācijas: Stefanie Reich ; fotogrāfijas: Pēteris Vollēbens, 
Jens Steingässer ; zinātniskais konsultants Māris Lielkalns. — Rīga : Jāņa Rozes 
apgāds, [2018]. — 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Oriģinālnosaukums: Hörst 
du, wie die Bäume sprechen?. — ISBN 978-9984-23-697-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai koki naktī guļ? Un vai tie arī sarunājas? Kā tie elpo un kā tiek pie bērniem? 
Vai kokiem metas pumpas un vai tie karstumā svīst? Par ko stāsta putni, dziedot koku galotnēs? 
Kā darbojas meža internets un no kā mežā jāpiesargājas? Ja vēlaties uzzināt par kokiem un citiem 
meža iemītniekiem tādas lietas, kas pat sapņos nav rādījušās, ja vēlaties atklāt meža iemītnieku 
noslēpumus, savdabīgus ieradumus un izdzīvošanas trikus, kopā ar grāmatas autoru dodieties 
ekspedīcijā uz mežu.

UDK	 630*18+630*15+581.5:582.091+574

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917704
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917701
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916535
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916550
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631  Lauksaimniecība kopumā

Kopkataloga Id: 000909950
Zinātnisks seminārs „Ražas svētki „Vecauce-2018”” (2018 : Vecauce, Latvija). 
Ražas svētki „Vecauce-2018” : zinātniskā semināra rakstu krājums / atbildīgie par 
izdevumu: Zinta Gaile, Dace Siliņa ; angļu valodas redaktore Gundega Gaile ; vāku 
dizains: Inese Gura ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības 
fakultāte, SIA „LLU mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce””. — [Jelgava] : Lat-
vijas Lauksaimniecības universitāte, [2018]. 

Latvijai — 100, Lauksaimniecības izglītībai — 155. — 105 lpp. : diagrammas, 
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu 
valodā, kopsavilkumi angļu valodā, rakstu nosaukumi paralēli latviešu un an-
gļu valodā. — ISBN 978-9984-48-306-1 (brošēts).

UDK	 631.117(474.3)(062)+63(474.3)(062)

637  Lauksaimniecības dzīvnieku un medījamo dzīvnieku 
produkti

Kopkataloga Id: 000916327
Griņevičs, Ivans. Individuālās slaukšanas mašīnas АИД-1-01 energoefektivitātes 
paaugstināšana / Ivans Griņevičs, Armands Ekimāns ; zinātniskie recenzenti: Ge-
nādijs Moskvins, Andrejs Podgornovs. — Rembate : Starptautiskā Lauksaimnie-
cības universitāte, 2019. — 38 lpp. : faksimili, diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — (Zinātniskā monogrāfija). — Virstitulā: Starptautiskā Lauksaimniecības 
universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitā-
te, Starpuniversitāšu laboratorija. — Bibliogrāfija: 34. lpp. — Teksts latviešu va-
lodā, anotācija arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-885-34-6 (brošēts).
UDK	 637.115(474.3)

639  Medības. Zveja. Zivju audzēšana

Kopkataloga Id: 000916547
Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata / redaktors un priekšvārda autors Nor-
munds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. — [Ozolnieki] : Lat-
vijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2018].

2018, 22. gads. — 1 tiešsaistes resurss (185 lp., PDF) : diagrammas, ilustrāci-
jas, portreti, tabulas ; 6,51 MB. — „ISSN 1407-1959”—Datnes 3. lapā. — Autori: 
Olga Adamenko, Miks Veinbergs, Eduards Sproģis, Jānis Ābele, Ilze Rūtenber-
ga-Bērziņa, Georgs Korņilovs, Didzis Ustups, Inese Ozoliņa, Ivo Šics, Ludmila 
Ankviča, Elita Benga, Juris Hāzners, Irina Pilvere, Sandra Muižniece Brasava, 
Mihails Šilovs, Ruta Medne, Santa Purviņa, Kaspars Abersons, Jolanta Jēkab-
sone, Inese Bārtule, Matīss Ābiķis, Gundega Balode. — Bibliogrāfija dažu rak-
stu beigās. — Teksts latviešu valodā, satura rādītājs arī angļu valodā.

UDK	 639.2/.3(474.3)(058)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000909950
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916327
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916547
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658  Uzņēmējdarbības vadība, pārvaldība.  
Tirdzniecības organizācija

Kopkataloga Id: 000916488
International Scientific Symposium „Economics, Business & Finance” 
(2017 : Jūrmala, Latvija). Economics, Business & Finance : international sci-
entific symposium : 4-8 July, 2017 Jurmala, Latvia : abstract book / Institute of 
Researches and International Simposiums Alkona (IRIS-ALKONA). — [Rīga] : 
[IRIS-ALKONA], [2017]. — 1 tiešsaistes resurss (75 lp., PDF) ; 870 KB. — „ISSN 
2500-9745”—Datnes sākumlapā. 
UDK	 658(062)+33(062)

Kopkataloga Id: 000916490
International Scientific Symposium „Economics, Business & Finance” 
(2018 : Jūrmala, Latvija). Economics, Business & Finance : international sci-
entific symposium : 10-14 July, 2018, Jurmala, Latvia : abstract book / Institute 
of Researches and International Simposiums Alkona (IRIS-ALKONA). — [Rīga] : 
[IRIS-ALKONA], [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (65 lp., PDF) ; 804 KB. — „ISSN 
2500-9745”—Datnes sākumlapā. 
UDK	 658(062)+33(062)

67  Dažādas nozares, amatniecība un amati

Kopkataloga Id: 000912046
Morozovs, Andris. Koksnes ķīmiskā pārstrāde un aizsardzība : mācību līdzeklis 
LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem / 
Andris Morozovs, Ilze Irbe, Edgars Bukšāns ; vāka mākslinieciskais noformējums: 
Lilija Rimicāne ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts koksnes 
ķīmijas institūts. — Jelgava : [Studentu biedrība „Šalkone”] ; Rīga : Avots, 2018. — 
170, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. — Ziņas par autoriem: uz 
4. vāka. — Bibliogrāfija nodaļu beigās. — ISBN 978-9934-534-77-5 (brošēts).
UDK	 674.04(075.8)+676(085.8)+676.1(075.8)+630*82(075.8)

68  Gatavu vai samontētu preču rūpniecība, amati un arodi

Kopkataloga Id: 000907431
Leiškalne-Roka, Guna. Stils : noteikumi, prakse, konteksts / teksts: Guna Leiš-
kalne-Roka, Deniss Ševeļovs, Jūlija Malahova ; galvenā redaktore Guna Leiškal-
ne-Roka ; literārā redaktore Ulla Vaite ; dizains: Madara Krieviņa ; ilustrācijas: 
Alīna Grinpauka ; foto: Vika Anisko, Sofija Lukjanska, Polina Viļjuna ; ievads: 
Aleksandrs Vasiļjevs. — Rīga : Stila ceļvedis, 2018. — 191 lpp. : ilustrācijas, fotog-
rāfijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-604-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ir apkopoti vairāku ekspertu viedokļi un pieredze. Piemēram, 
Andreja Žagara skatījums par to, kādā tēlā labāk apmeklēt operas pirmizrādes, Irīnas Pīgoznes 
ieteikumi — kā labāk izskatīties pirmajā darba intervijā. Protams, ir arī klasiskas rubrikas par 
ģērbšanās kodiem jeb dress codes un dzīves situācijām — ko nozīmē creative black tie vai smart 
casual. Kā labāk sagatavoties lauku un pilsētas kāzām, kādā kleitā labāk saņemt diplomu un kā 
neizskatīties muļķīgi bērēs. Ir sniegtas atbildes par bāzes garderobes pamatelementiem un to, cik 
somiņām jābūt mūsdienu sievietēm, skaidrākai izpratnei piedāvājot arī ilustrācijas. Grāmatā ir 
apkopota autoru personīgā pieredze par ceļošanas garderobi, pasākumu rīkošanu mājās, sniegts 
ieskats saviesīgas runas tematos atbilstoši pieklājības rāmjiem. 

UDK	 687.01+687.5.01+159.923.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916488
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916490
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912046
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000907431
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000916353
Dzalbe, Aiga. Orbīta / Aiga Dzalbe, Ilva Skulte ; literārā redaktore Guna Pence ; 
tulkotāja angļu valodā Marianna Auliciema ; dizains: Dita Pence ; fotogrāfi: Nor-
munds Brasliņš, Laura Brokāne, Elīna Dūce [un vēl 11 fotogrāfi]. — Rīga : Neputns, 
[2018]. — 131, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — (Studijas bibliotē-
ka). — Fotogrāfi arī: Didzis Grodzs, Toms Harjo, Reinis Hofmanis, Vladimirs Leib-
gams, Margarita Ogoļceva, Andris Priedīte, Gatis Rozenfelds, Līva Rutmane, Otto 
Strazds, Vladimirs Svetlovs, Anna Volkova. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-565-51-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Par intriģējošu parādību Rīgas mākslas dzīvē tūkštošgades mijā kļuva tekst-
grupas „Orbīta” radošā aktivitāte. Grāmata ir mēģinājums aptvert grupas mākslinieku radošos 
meklējumus savdabīgā vārdnīcas formā, veidojot šķirkļus, kuros tie aplūkoti no dažādiem aspek-
tiem. Visi šķirkļi sākas ar burtu „M”, kuru kā simbolu piesaka uz grāmatas vāka redzamais kadrs 
no Sergeja Timofejeva 2007. gadā tapušā videodarba „Viena burta dzejolis”. „Orbīta” kā šī laika 
strāvojumu auglis tiekusies radīt jaunu dzeju, kas pastāv zonā starp vārda un vizuālo mākslu un 
tādējādi spēj labāk izteikt pašu dzejnieku dažādo identitāti un pieredzi. „Šķirkļu” izklāstā au-
torteksts mijas ar intervijām ar grupas pārstāvjiem — Sergeju Timofejevu, Vladimiru Svetlovu, 
Artūru Punti un Aleksandru Zapoļu (literārais pseidonīms Semjons Haņins).

UDK	 7:061(474.3)+7.038(474.3)+82-1(474.3)(092)

Kopkataloga Id: 000914522
Kopīgā vēsture = Shared History : Rīgas Birža, 22. septembris—30. novembris, 
2018 / kuratore Inga Lāce ; tulkojumi: Valts Miķelsons. — [Rīga] : Latvijas Laik-
metīgās mākslas centrs, [2018]. — 14 lpp. : plāns ; 30 cm. — Mākslinieki: Ieva 
Balode, Aleksejs Muraško, Klēra Holta, Andrejs Strokins u.c. — Teksts paralēli 
latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Izstāde pievēršas muzeja kolekcijai un stāstiem, atsedzot tos aspektus, kas 
ļauj gūt jaunu skatījumu par attiecībām starp vietējo un starptautisko, kultūras sakariem, kā arī 
kolekcionēšanu un mākslas darbu saistību ar plašākiem politiskiem un vēsturiskiem procesiem. 
Pie projekta īstenošanas strādājuši latviešu un ārvalstu mākslinieki, radot jaunus darbus. Izstādi 
papildina arhīva materiāli, kas atsaucas uz bijušā Ārzemju mākslas muzeja starptautisko sadar-
bību padomju laikā, it sevišķi Indijas festivālu 1987. gadā un citām ārvalstu izstādēm.

UDK	 7.038.55(083.824)+76.036/.038(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916353
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914522
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Kopkataloga Id: 000912468
Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme / sastādītāja Ginta Gerharde-Upe-
niece ; [ievads]: Māra Lāce ; māksliniece Inga Ģibiete ; redaktore, personu rā-
dītāja sastādītāja Antra Bula ; tekstu autori: Pēteris Bankovskis, Māris Bērziņš, 
Ginta Gerharde-Upeniece, Natālija Jevsejeva, Jānis Kalnačs, Eduards Kļaviņš, 
Dace Lamberga, Inta Pujāte, Laima Slava ; foto: Normunds Brasliņš, Jānis Pipurs, 
Aigars Altenbergs, Daina Auziņa, Armands Lācis, Māra Lāss, Eduards Melbārzdis, 
Olga Šilova, Zane Tuča. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs : Neputns, 
[2018]. — 656 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. — Uz 1. vāka: Janis Rozentāls. 
Pašportrets, 1900. Fragments. — Uz 4. vāka: Imants Lancmanis. Pašportrets pie 
ābolu vainaga, 2011. Fragments. — Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādī-
tājs: 631.-651. lpp. — ISBN 978-9934-538-23-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izstāde ir vērienīgs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projekts, kas piedāvā 
tikšanos ar spilgtāko portretu izlasi vesela gadsimta griezumā. Grāmata piedāvā pilnīgi ko jau-
nu — rakstītais vārds ir tapis tieši konkrētajam projektam. Pirmo reizi speciāli izstādei ir veltī-
ta rakstnieka Māra Bērziņa eseja „Sejas izteiksme”, kas savdabīgi atklāj portreta būtību — caur 
cilvēku, slavenību, latviešu tautas pārstāvi. Portrets tiešā vai netiešā veidā dokumentē Latvijas 
vēstures, sabiedrības, sociālās un kolektīvās atmiņas veidošanos, nacionālās identitātes izpaus-
mes, valstiskuma tapšanu, politiskos kontekstus un nodevas ideoloģijām. Izstādes spektrs ietver 
visai plašu amplitūdu no cilvēka-indivīda tēlojuma līdz vispārinājumam, no valsts pasūtījuma 
līdz brīvai interpretācijai, no reprezentācijas līdz privātumam un intimitātei. Vairāk nekā 1100 
eksponāti — glezniecība, grafika, tēlniecība, fotogrāfija, objekti, videodarbi un instalācijas sniedz 
pārskatu par žanra attīstību, stilistiskām interpretācijām, Latvijas mākslinieku-portretistu iegul-
dījumu personas (vai grupas) atklāsmē, kā arī ataino 20. gadsimtam raksturīgo ikonogrāfiju, kas, 
salīdzinot ar vēsturiskā portreta ģenēzi, ir pietuvināta laikā un attieksmē paust savu ideju.

UDK	 7.041.5(474.3)(083.824)+7.036/.037(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000916216
Serdes stāsti / sagatavoja Signe Pucena, Ieva Vītola ; redaktore Rita Treija ; māk-
slinieks Mārtiņš Ratniks. — [Rīga] : Starpnozaru mākslas grupa SERDE, 2018. — 
95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — (Tradīciju burtnīca). — Bibliogrāfija zemsvīt-
ras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8379-9-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevuma saturu veido ievads vēsturē, kas tapis, izmantojot ēku kompleksa 
Atmodas ielā 9 (Aizputē) vēsturisko izpēšu materiālus, tam seko interviju fragmenti ar vietē-
jiem iedzīvotājiem, Aizputes pilsētas valdes priekšsēdētāju Pēteri Hanku un būvarheologu Juri 
Zviedrānu. Izdevumā apkopti interviju fragmenti un atmiņas, kuras uzrakstījuši SERDES biedri, 
centra atjaunošanas darbos un kultūras pasākumu organizēšanā iesaistītie domubiedri.

UDK	 7:061(474.32)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912468
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916216
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Kopkataloga Id: 000916465
Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju : rakstu krājums = Just on Time. Design 
Stories about Latvia : collected articles / sastādītājas: Kristīne Budže, Inese Ba-
ranovska ; mākslinieks Zigmunds Lapsa ; tulkotājs Uldis Brūns ; latviešu tekstu 
literārā redaktore Jolanta Treile ; angļu tekstu literārais redaktors Filips Birzulis ; 
fotogrāfi: Jānis Deinats, Normunds Brasliņš, Gvido Kajons, Māris Kundziņš, Mār-
tiņš Lablaiks, Toms Lucāns, Ilze Martinsone, Ritvars Skuja, Ansis Starks, Pēteris 
Vīksna. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2018. — 303, [1] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Rakstu un interviju autori: Kristīne Budže, Inese Baranovska, 
Anda Boluža, Ilze Martinsone, Rūta Rinka, Jeļena Solovjova, Iliana Veinberga, 
Vents Vīnbergs, Zanda Zībiņa. — Ietver bibliogrāfiju. — Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-538-25-4 (bro-
šēts) ; ISBN 9789934122163 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Izdevums veltīts izstādei „Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju”. Grāmata 
ietver stāstus par nozīmīgām vēstures lappusēm Latvijas dizainā no 30. gadiem līdz mūsdie-
nām — par Jūlija Madernieka mantojumu, Armijas ekonomisko veikalu kā modernāko Baltijā 
1930. gados, par Kārļa Irbīša konstruētajām saplākšņa lidmašīnām, rūpnīcas „VEF” grafisko iden-
titāti, Artura Riņķa kinētiskās mākslas objektu „Sakta”. Tāpat izdevumā ir iekļautas sarunas ar 
Džemmu Skulmi, Beatrisi Kārkliņu, Jāni Borgu, Laimoni Šēnbergu, Zaigu Gaili, Ingūnu Eleri un 
Jāni Godiņu.

UDK	 7.05(474.3)(091)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000916684
Mašnovskis, Vitolds. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdi-
ja / Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Agnese Bergholde-Volfa, Māra Siliņa ; tulko-
tāja vācu valodā Agnese Bergholde-Volfa ; mākslinieki: Rihards Delvers, Mārtiņš 
Kreicbergs. — Rīga : DUE, 2018.

I [1], A-H. — 311 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 310.-
311. lpp. — Teksts latviešu valodā, satura rādītājs, priekšvārdi un paskaidroju-
mi pie attēliem arī vācu valodā. — ISBN 978-9934-8479-5-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Fotogrāfs un kultūras pieminekļu pētnieks Vitolds Mašnovskis veicis ap 1200 
Latvijas muižu kompleksu dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas izdošanai ir iz-
veidots vairāk nekā 300 tūkstošu liels fotoattēlu un dokumentu arhīvs. Pirmais enciklopēdijas 
sējums aptver 179 muižas alfabētiskā secībā no A līdz H. Vispirms tiek dota muižas atrašanās 
vieta un ekonomiskais raksturojums, tad īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus 
un beigas. Seko kungu mājas vai pils būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un parka 
raksturojums.

UDK	 728.83(474.3)(031)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916465
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916684
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Kopkataloga Id: 000916342
Zilgalvis, Jānis. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Rī-
gas rajonā un Jūrmalā / Jānis Zilgalvis ; redaktore Guna Pence ; māksliniece Inta 
Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmi-
la Kļešņina ; foto: Jānis Zilgalvis, Aivars Holms, Marika Vanaga, Gunārs Jansons ; 
baznīcu plānu zīmējumi: Jānis Zilgalvis, Mārcis Zintis Zilgalvis. — Rīga : Neputns, 
2018. — 287 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 23 cm. — (Mākslas pieminekļi 
Latvijā). — Ziņas par autoru: uz vāka atloka. — Bibliogrāfija: 230.-233. lpp. un 
personu rādītājs: 238.-241. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un attēlu 
saraksts arī angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-565-59-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  J. Zilgalvja grāmata papildina kultūras mantojumam veltīto sēriju „Mākslas 
pieminekļi Latvijā” un ir veltīta vēsturiskajam Rīgas rajonam un Jūrmalai — vietām, kas var le-
poties ar bagātīgu sakrālās arhitektūras un mākslas mantojumu, kurā ietilpst visu lielāko tra-
dicionālo konfesiju — luterāņu, katoļu, pareizticīgo, kā arī Mozus ticīgo — baznīcas un lūgšanu 
nami. Rīgas rajona vēsturiskajās robežās izdevumā aplūkots 21 dievnams, savukārt Jūrmalas 
sakrālo mantojumu atspoguļo 11 pilsētas administratīvajās robežās esoši objekti. Par katru celt-
ni sniegtas izsmeļošas vēsturiskās ziņas un detalizēts ēkas un tās iekārtojuma apraksts, izceļot 
informāciju par galvenajām arhitektūras un mākslas vērtībām. Dievnamu aprakstos ietverta arī 
informācija par gadu gaitā muzejos nodotajiem un saglabātajiem baznīcu iekārtas priekšmetiem, 
kā arī zudušajām sakrālajām celtnēm un to iekārtām, par kurām saglabājusies pietiekama doku-
mentālā un vizuālā informācija.

UDK	 726.5(474.362)+726.5(474.362.4)+27-523.42(474.362)+27-523.42(474.362.4)

73  Tēlniecība

Kopkataloga Id: 000915247
Krolle, Izabella. Izabella Krolle. Artērija = Izabella Krolle. Artery / izstādes ku-
rators, redaktors Valentīns Petjko ; foto: Baiba Priedīte, Valentīns Petjko ; dizains: 
Elīna Locika ; tulkojums: Inga Gedžūne. — [Daugavpils] : Daugavpils Marka Rot-
ko mākslas centrs : Latvijas Laikmetīgas keramikas centrs, [2018]. — 20 nenumu-
rētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots 
no latviešu valodas; nosaukums uz vāka tikai latviešu valodā, sākumlapā — angļu 
valodā. — ISBN 978-9934-535-75-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izabella Krolle savā personālizstādē (Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrs, 2018.11.16.-2019.01.15.) uzdod māksliniekam svarīgus jautājumus, uz kuriem pati arī mēģi-
na rast atbildes. Šī izstāde ir kā konceptuāls tēlu teātris, kas veido komplicētu un viengabalainu 
kompozīciju, neakcentējot atsevišķus darbus, taču uzsverot to kopumu un savstarpējo mijiedar-
bību — attiecību spēles. Kas uztur mākslinieku pie dzīvības? Kas liek radīt atkal un atkal? Kur 
rodas iedvesma, tēli un radošā enerģija jeb dzirksts?

UDK	 738.071.1(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000915254
Zeiļa, Lilija. Lilija Zeiļa. Pēdas. Pieskāriens. Daudzpusība = Lilija Zeiļa. Traces. 
Touch. Versatility / izstādes kurators, redaktors Valentīns Petjko ; foto: Baiba 
Priedīte, Valentīns Petjko ; dizains: Elīna Locika ; tulkojums: Inga Gedžūne. — 
[Daugavpils] : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs : Latvijas Laikmetīgas ke-
ramikas centrs, [2018]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas; nosaukums uz vāka 
tikai latviešu valodā, sākumlapā — angļu valodā. — ISBN 978-9934-535-76-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 2018. gada 16. novembra 
līdz 2019. gada 15. janvārim. Personālizstādi veido trīs darbu grupas — Pēdas. Pieskāriens. Dau-
dzpusība. Pēdas — plastiski veidoti akmensmasas šķīvji ar izteiksmīgiem locījumiem un dabas 
faktūru elementu rotājumiem, kas atveido daudzveidīgu dabas pieskārienu pēdas. Pieskāriens — 
sienas kompozīcija, kas gluži kā pirkstu nospiedums, ko meistars atstāj mālā uz mūžu, paliek 
skatītāja atmiņā kā spilgts, daudzkrāsains un virtuozs mākslas darbs. Daudzpusība ir tas, kas 
vislabāk raksturo gan mākslinieces daiļradi kopumā, gan arī lielformāta keramikas darbu grupu, 
kas eksponēta izstādē.

UDK	 738.071.1(474.3)(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916342
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915247
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915254
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745/749  Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība. Lietišķā māksla

Kopkataloga Id: 000913830
Gobelēnu krāsas : mūsdienu gobelēni no „Mobilier national” kolekcijas Francijā = 
La couleur des Gobelins : tapisseries contemporaines de la collection du Mobilier 
national, France = Colour of Gobelins : contemporary tapestries from the Mobi-
lier National collection, France : izstāde Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, 
06.06.-30.09.2018 / sastādītāja Inese Baranovska ; teksta autori: Marie-Hélène 
Massé-Bersani, Inese Baranovska ; kataloga dizains: Juris Petraškevičs ; tulkotā-
jas: Kristīne Sniedze, Dita Podskočija ; foto: Egils Rozenbergs, Inese Baranovska, 
Laura Štokmane-Guillopé ; literārā redakcija: Jolanta Treile, Anne-Sophie Lelong, 
Dita Podskočija, Dace Ļaviņa. — [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 
[2018]. — 95 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Teksts paralēli latviešu, 
franču un angļu valodā, tulkots no latviešu un franču valodas. — ISBN 978-9934-
538-21-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izstāde „Gobelēnu krāsas” piedāvā ieskatu Francijas „Mobilier national” 
(Nacionālā mēbeļu fonda) tekstīliju kolekcijā, kur Gobelēnu manufaktūra kopš tās dibināšanas 
17. gadsimtā arvien kultivē izcilas amatniecības tradīcijas un uztur pastāvīgu saikni ar moder-
no mākslu, atspoguļojot katra laikmeta estētisko vērtību oriģinalitāti un savu īpašo lomu uz 
mākslas skatuves. Līdzās darbiem, kas tapuši pēc daudzu slavenu mākslinieku skicēm, izstādē 
eksponēti arī pavisam nesen „Mobilier national” manufaktūrās Parīzē un Bovē izaustie latviešu 
tekstilmākslinieka Egila Rozenberga divi lielformāta gobelēni „Refleksijas — pārdomas 1948-13” 
un „Refleksijas — pārdomas 1948-20”.

UDK	 745.52(083.824)

Kopkataloga Id: 000916555
Handwoven Textiles of Latvia / authors: Inese Sirica, Uģis Niedre ; design: Anete 
Krūmiņa ; translators: Līga Kriķis and Filips Birzulis ; editor Inguna Mīlgrāve ; 
English language editors: Uldis Brūns and Līga Kriķis ; academic advisors: Māris 
Maniņš, Inese Ratniece, Aija Veipa and Ilze Ziņģīte ; photographers: Jānis Bren-
cis, Māris Kaparkalējs, Dzintars Leja, Kaspars Ratnieks ; [ievads]: Rauls Vēliņš. — 
[Rīga] : Sana Solaris, [2018]. — 528 lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti, 
tehniskie zīmējumi ; 34 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personu un 
vietvārdu rādītāji: 516.-525. lpp. — Tulkots no: Latvijas segas Latvijas tūkstošga-
dei, Rīga : Sana Solaris, 2018. — ISBN 978-9934-8749-1-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā atradīsiet vairāk nekā sešus simtus Latvijas segu. Rakstu autori tajā 
atspoguļojuši aušanas tradīciju no pirmsākumiem līdz mūsdienām dažādos Latvijas novados. 
Bagātīgi ilustrētajā izdevumā varēsiet iepazīt Kurzemes ķēžu, rožu un spoguļu segas, Zemgales 
zvaigžņu segas, Vidzemes šatiersegas, Latgales dreļļus un čosnī dečus, kā arī latgaļu, ķoniņu, lī-
biešu un suitu segas. Latvijā tapušas josliņsegas, mežģīņsegas un audējas arī ļāvušās radošiem 
eksperimentiem. Grāmata atspoguļo valsts simtgades mirkli un ir pateicība mūsu audējām. Tā ir 
aicinājums turpināt un radīt. Radīt jaunus audējus, jaunus audumus un savas dzimtas rakstus.

UDK	 746.1(474.3)+677.31.024.3:645.482(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913830
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916555
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Kopkataloga Id: 000915248
Linarte-Ruža, Ilona. Ilona Linarte-Ruža, Dace Pudāne. Līdzīgie kodi = Ilona Li-
narte-Ruža, Dace Pudāne. Similar Codes = Илона Линарте-Ружа, Даце Пудане. 
Похожие коды / redaktors Valentīns Petjko ; foto: Baiba Priedīte ; teksts: Māris 
Čačka ; dizains: Elīna Locika ; tulkojums: Inga Gedžūne. — [Daugavpils] : Daugav-
pils Marka Rotko mākslas centrs, [2018]. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
20 cm. — Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā, tulkots no latviešu va-
lodas; nosaukums uz vāka tikai latviešu valodā, pirmajā lapā — angļu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-535-72-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Viņas līdzinās daudzās lietās, īpašībās, attieksmēs, vērtībās, saskarē, uztve-
rē… Šo uzskaitījumu virkni varētu turpināt, runājot par divām atšķirīgām, taču līdzīgām perso-
nībām Latvijas tekstilmākslā un mākslas izglītībā — dvīņu māsām Ilonu Linarti-Ružu un Daci 
Pudāni. Māsu veidotās tekstīliju kompozīcijas raksturo tīra kompozīcija, minimālisms krāsās un 
ģeometrisks ritms. Vieglums un uzreiz neizprotama noskaņa caurstrāvo dažādu toņu pelēkas 
ritma līnijas un laukumus, atsaucoties uz melanholiju, mieru un nosvērtību, — tās ir arī īpašī-
bas, kas spilgti raksturo mākslinieces kā personības. Mazi un spilgti krāsu uzplaiksnījumi, vieglas 
dzirksteles kā akcenti kompozīcijām dod atraušanos no daudzveidīgi pelēkā.

UDK	 745.52.071.1(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000913832
Rīgas starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle „Tradi-
cionālais un laikmetīgais” (6 : 2018 : Rīga, Latvija). identitāte : 6. Rīgas starp-
tautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle „Tradicionālais un laikme-
tīgais” : izstādes katalogs = identity : 6th Riga international textile and fibre art 
triennial „Tradition and Innovation” : exhibition catalogue / izstādes kuratore, 
kataloga sastādītāja un redaktore Velta Raudzepa ; mākslinieks Juris Petraškevi-
čs ; latviešu teksta redakcija: Elīna Sirmā ; tekstu tulkojums: Dace Ļaviņa, Velta 
Raudzepa. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, [2018]. — 263 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 27 cm. — Ziņas par māksliniekiem: 214.-263. lpp. — Izstādes 
dalībnieki: Tatjana Aleksandra, Aija Baumane, Signe Folka, Ilze Godlevskis, Inese 
Jakobi, Lauma Kokoreviča, Rolands Krutovs, Ieva Krūmiņa, Rita Ļegčiļina-Broka, 
Baiba Osīte, Edīte Pauls-Vīgnere, Ieva Prāne, Pēteris Sidars, Ingrīda Sūna, Elīna 
Veilande-Apine u.c. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-538-19-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  6. Rīgas Starptautiskās tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāles „Tra-
dicionālais un laikmetīgais” mākslinieciski un profesionāli augstvērtīgā izstāde ar moto „Identi-
tāte” atspoguļo inovatīvās laikmeta parādības un tendences tekstilmākslas un šķiedras mākslas 
nozarē Eiropā un pasaulē, veicinot Latvijas mākslas prestižu ārpus valsts robežām. Identitātes 
tēmu mākslinieki bija aicināti aplūkot no dažādiem aspektiem: kā no vēsturiskā, sociālā, politiskā 
un nacionālā, tā no personiskā, radošā un filozofiskā. Šajā skatē tika iekļauti tie vēstījumi, kas 
mākslinieciski un idejiski vairāk pārliecināja jomas ekspertus. Pēc starptautiskās žūrijas lēmuma 
izstādē pārstāvēti 93 autori no 26 valstīm — Baltijas un Ziemeļvalstīm, Polijas, Francijas, Vācijas, 
Austrijas, Apvienotās Karalistes, Izraēlas, ASV, Krievijas, Japānas, Taivānas u.c.

UDK	 745.52(083.824)+745.5(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915248
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913832
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Kopkataloga Id: 000913833
Rīgas starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle „Tradi-
cionālais un laikmetīgais” (6 : 2018 : Rīga, Latvija). identitāte : 6. Rīgas starp-
tautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle „Tradicionālais un laikme-
tīgais” : satelītpasākumi = identity : 6th Riga international textile and fibre art 
triennial „Tradition and Innovation” : satellite events / izstādes kuratore, katalo-
ga sastādītāja un redaktore Velta Raudzepa ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; foto: 
Krišjānis Piliņš, Andris Zieds, Sindija Švāne, Ieva Zvejniece, Mārtiņš Heimrāts, 
Velta Raudzepa, Didzis Grodzs ; latviešu teksta redakcija: Elīna Sirmā, Rūta Muiž-
niece ; tekstu tulkojums, angļu teksta redakcija: Dace Ļaviņa, Velta Raudzepa. — 
Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, [2018]. — 63 lpp., 1 atsevišķa salocīta 
lp. : ilustrācijas ; 27 cm. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-
9934-538-20-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Līdztekus triennāles pamatekspozīcijai LNMM izstāžu zālē „Arsenāls” no-
tiek virkne satelītpasākumu, piemēram, „Mobilier national” (Parīze, Francija) kolekcijas izstāde 
„Gobelēnu krāsas” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Egila Rozenberga personālizstāde 
„Transfigurācija” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Ievas Krūmiņas, Rolanda Krutova perso-
nālizstādes, Latvijas tekstilmākslinieku darbu izstāde „Gadsimta griezumā” Rīgas Svētā Pētera 
baznīcā. Norišu klāstu papildina vērienīga divu dienu starptautiska zinātniskā konference „Iden-
titāte / Identity”, kas norisināsies Mākslas muzejā „Rīgas birža”. Triennāles programmu papildina 
Latvijas Mākslas akadēmijas studentu un izstādes mākslinieku radošās darbnīcas un meistar-
klases.

UDK	 745.52(083.82)+745.52(083.824)+745.5(083.824)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 000913551
Heinrihsons, Vilnis. Vilnis Heinrihsons. Viņa atnākšanas spožums : izstāde Cēsu 
izstāžu namā, 2018. gada 10. marts — 10. aprīlis / kurators, [teksta autors]: Ha-
ralds Matulis ; Viļņa Heinrihsona fotoportreta autore: Ligita Davidova. — [Latvi-
ja] : [izdevējs nav zināms], [2018]. — 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
15×21 cm.

A n o t ā c i j a :  Vilņa Heinrihsona izstādes koncepcija ir metaforisks ceļojums krēslas zonā. 
Tie ir apgabali, kuriem cilvēka racionālais prāts nepiekļūst: ticība, karš, vīzijas. Ekspresionistisko 
darbu galvenais personāžs ir citreiz ticīgais, citreiz karotājs, kurš rauga savu ceļu un tiek mijkrēš-
ļa pasaules izgaismots. Atturīgā formā izstādē iestrādāti motīvi ar kristīgās ticības tēmām un 
militārajiem konfliktiem, kas kaluši Latvijas pagātni. Autors darbus veidojis, izmantojot dažādu 
tehniku (eļļa, akrils, pasteļi, dažādas faktūrpastas, tuša un citi grafiskie materiāli) sajaukumu.

UDK	 75.071.1(474.3)(083.824)

Kopkataloga Id: 000916695
Rozenberga, Marika. Conversations with Juris Jurjāns / Marika Rozenberga ; 
translator Andra Bowditch ; editor Liene Kalniņa ; designer Anna Aizsilniece ; 
photography: Normunds Brasliņš, Aivars Drāznieks, Madara Gritāne, Didzis 
Grodzs, Aigars Hibneris, Ansis Starks. — Rīga : Aminori, [2018]. — 191 lpp. : ilus-
trācijas, portreti ; 29 cm. — Dzejolis „The Stranger Song” by Leonard Cohen, 
118. lpp. — Personu rādītājs: 186.-188. lpp. — Oriģinālnosaukums: Sarunas ar Juri 
Jurjānu. — ISBN 978-9934-19-633-1 (iesiets).
UDK	 75.071.1(474.3)(084)+75.071.1(474.3)(047.53)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913833
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913551
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916695
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Kopkataloga Id: 000916690
Rozenberga, Marika. Sarunas ar Juri Jurjānu / Marika Rozenberga ; literārā re-
daktore Ieva Lejasmeijere ; māksliniece Anna Aizsilniece ; fotogrāfijas: Normunds 
Brasliņš, Aivars Drāznieks, Madara Gritāne, Didzis Grodzs, Aigars Hibneris, Ansis 
Starks. — Rīga : Aminori, [2018]. — 191 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — Leo-
narda Koena dzejolis „Svešinieka dziesma”, atdzejojis Kārlis Vērdiņš, 118. lpp. — 
Personu rādītājs: 186.-188. lpp. — ISBN 978-9934-19-619-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Es esmu bārdains un krunkains vīrs ar kaitīgiem ieradumiem,” tā par sevi 
saka pats šīs grāmatas galvenais varonis, gleznotājs un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors 
emeritus Juris Jurjāns. Savukārt viņa līdzgaitnieki — Imants Vecozols, Džemma Skulme, Ingrī-
da Burāne un citi, kuru domas citētas grāmatā, uzskata Jurjānu par nozīmīgu personu Latvijas 
mākslā. Greznajā izdevumā iekļautas gan Jura Jurjāna darbu reprodukcijas, gan īsas, kodolīgas 
sarunas ar grāmatas sastādītāju un autori Mariku Rozenbergu. Greznums šajā gadījumā ir divē-
jāds: gan acīmredzams, jo grāmatas pamattonis ir zelta krāsā, gan arī jutekliski nojaušams glez-
notāja atveidotajos tēlos. Grāmatā apkopotas Jurjāna atziņas par dzīvi un mākslu, kā arī ieskicē-
tas Latvijas vēstures epizodes, kas saistās ar Jura Jurjāna un viņa ģimenes gaitām.

UDK	 75.071.1(474.3)(084)+75.071.1(474.3)(047.53)

Kopkataloga Id: 000915256
Starptautiskais glezniecības plenērs „Valdis Bušs” (2 : 2018 : Viļaka, Latvi-
ja). Valdis Bušs 2018 : 2. starptautiskais glezniecības plenērs = The 2nd Interna-
tional Painting Plein Air „Valdis Bušs 2018” = 2 Международный пленэр живо-
писи „Валдис Бушс 2018” / redaktors Valentīns Petjko ; teksts: Elita Teilāne ; 
foto: Dace Teilāne ; dizains: Elīna Locika ; tulkojums: Inga Gedžūne. — [Daugav-
pils] : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2018]. — 32 nenumurētas lpp. : 
ilustrācijas ; 20×21 cm. — ISBN 978-9934-535-74-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Valdis Bušs dzimis 1924. gadā Balvu rajonā. Mākslinieks savas dzīves laikā 
vienmēr uzsvēra dzimtās saknes un piederību Latgalei, tāpēc ir būtiski īstenot mākslinieka vē-
lēšanos par viņa darbu pieejamību sabiedrībai Latgalē, kā arī celt godā gleznotāja piemiņu un 
popularizēt mākslas procesus Latgales reģionā. Valdim Bušam veltītajā plenērā piedalījās seši 
mākslinieki: Jana Poppe (Nīderlande), Rix Fox (ASV), Orryelle Defenestrate-Bascule (Austrālija), 
Hanna Ilczyszyn (Polija), Giedre Riškutė (Lietuva) un Sanri (Latvija). 

UDK	 75.038(083.824)

76  Grafiskā māksla. Lietišķā grafika

Kopkataloga Id: 000915264
Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs (7 : 2018 : Daugavpils, Latvija). 
VII [7.] starptautiskais Latgales grafikas simpozijs : simpozija katalogs = The 7th 
International Latgale Graphic Art Symposium : symposium catalogue / kura-
tors Māris Čačka ; redaktors Valentīns Petjko ; teksts: Zane Melāne ; foto: Baiba 
Priedīte ; dizains: Elīna Locika ; tulkojums: Inga Gedžūne. — Daugavpils : Dau-
gavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2018. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
20×20 cm. — Mākslinieki: Inese Lieckalniņa, Oksana Vronska u.c. — Ziņas par 
māksliniekiem: [32.-35.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, uz vāka 
nosaukums tikai latviešu valodā, bet titullapā — tikai angļu valodā. — ISBN 978-
9934-535-73-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jau septīto reizi Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar Mākslu 
pedagogu apvienību organizē starptautisko Latgales grafikas simpoziju. Šoreiz tas pulcēja desmit 
grafikas mākslinieces no Polijas, Portugāles, Grieķijas, Lielbritānijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas 
un pat Brazīlijas. Laika gaitā augot un pilnveidojoties, simpozijs ir kļuvis par nopietnu grafiķu 
pulcēšanās un izstādīšanās vietu reģionā. 

UDK	 76.038(083.824)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916690
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915256
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915264
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791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 000915368
Starptautiska zinātniska konference „Vēstures poētika un politika teāt-
rī un kino” (2018 : Rīga, Latvija). Vēstures poētika un politika teātrī un kino : 
starptautiska zinātniska konference = Poetics and Politics of History in Film and 
Theatre : international research conference : Rīga, 2018. gada 29. novembris — 
1. decembris : programma un tēžu krājums / krājumu veidojuši: Anete Krūmi-
ņa (mākslinieciskais noformējums), Ēriks Bormanis, Dārta Ceriņa, Ilze Norvele, 
Inga Pērkone-Redoviča, Elīna Veinberga, Lelde Vozņesenska ; Latvijas Kultūras 
akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs. — Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 
[2018]. — 39 lpp. ; 23 cm. — Uz 1. vāka: Skats no filmas „Lāčplēsis” (Latvija, 1930), 
Rīgas Kino muzeja kolekcija. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Konferences „Vēstures poētika un politika teātrī un kino” referenti pievērsās 
un padziļināti analizēja tēmu, kā skatuves un audiovizuālā māksla modelējusi, interpretējusi un 
atspoguļojusi Latvijas un citu Baltijas jūras reģiona valstu vēsturi un cilvēkus. Konferencē pie-
dalījās referenti, kino un skatuves mākslas, semiotikas un vēstures profesionāļi no Latvijas, Lie-
tuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas, Francijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Krievijas u.c. Īpaša 
uzmanība konferencē tika veltīta Somijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas valstu simtgadei veltīto 
skatuves un ekrāna darbu izpētei un analīzei.

UDK	 791.23(062)+792.24(062)

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000912558
Mellēna-Bartkeviča, Lauma. Riharda Vāgnera operu režija 21. gadsimtā: cikla 
„Nībelunga gredzens” Rīgas iestudējumi un to kontekstualizācija : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai mākslas zinātņu nozarē, apakšno-
zare: teātra un kino teorija un vēsture / Lauma Mellēna-Bartkeviča ; darba zināt-
niskā vadītāja Dr.habil.art./Dr.philol. Silvija Radzobe ; darba recenzenti: Dr.art. 
Guna Zeltiņa, Dr.art. Rūta Muktupāvela, Dr.art. Jānis Kudiņš ; Latvijas Universi-
tāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = Stage Direction of Richard Wagner’s Op-
eras in the 21st Century: Productions of „The Ring of the Nibelung” in Riga and 
their Contextualization : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral 
degree in art, subfield of theatre and film theory and history / Lauma Mellēna-
Bartke viča ; supervisor Dr.habil.art./Dr.philol. Silvija Radzobe ; reviewers: Dr.art. 
Guna Zeltiņa, Dr.art. Rūta Muktupāvela, Dr.art. Jānis Kudiņš ; University of Latvia. 
Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 63 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 30.-32. un 61.-63. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atse-
višķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-556-40-1 
(brošēts).
UDK	 792.54(474.362.2)(043)

Kopkataloga Id: 000912527
Mellēna-Bartkeviča, Lauma. Riharda Vāgnera operu režija 21. gadsimtā: cikla 
„Nībelunga gredzens” Rīgas iestudējumi un to kontekstualizācija : promocijas 
darbs doktora grāda iegūšanai mākslas zinātņu nozarē, apakšnozare: teātra un 
kino vēsture un teorija / Lauma Mellēna-Bartkeviča ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.
artis Silvija Radzobe ; Latvijas Universitāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2018. — 146 lp., 10 nenumurētas lp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
138.-146. lp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 792.54(474.362.2)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915368
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912558
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000912527
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796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000916494
Olympic Encyclopedia / researcher and editor Genadijs Maricevs ; art director 
Rauls Liepins ; design: Al secco ; foreword: Aldons Vrublevskis, Genadijs Mari-
cevs. — Riga : Latvian Olympic Committee : Izdevniecības nams „Medols”, 2018.

Volume VI [6], The Olympic Games 1988-1996. — 620 lpp. : ilustrācijas, portre-
ti ; ietvere (30×22×5 cm). — ISBN 978-9934-8616-5-9 (iesiets).

UDK	 796.032.2(091)(03)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916494
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000915335
Eglīte, Inese. Латышский язык : первый учебник = Latviešu valoda : pirmā 
mācību grāmata / Inese Eglīte, Gita Andersone, Oļesja Burkevica ; Edgara Švanka 
ilustrācijas, vāka un grāmatas dizains ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2018]. — 53, [2] lpp., 2 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 29 cm. — 
Teksts krievu un latviešu valodā. — ISBN 978-9934-0-7696-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata sagatavota pēc Ineses Eglītes mācību komplekta „Tip Top: 6 gadi : 
latviešu valoda mazākumtautību bērniem” un paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem latviešu 
valodas apguvei. To var izmantot, mācot latviešu valodu gan nelielās grupās, gan individuāli. Dar-
bojoties ar šo grāmatu, bērni aktīvi iesaistās nodarbībā, klausās, runā, pēta attēlus, veic dažādus 
uzdevumus un tādējādi apgūst valodu.

UDK	 811.174’243(075.2)

Kopkataloga Id: 000916020
Kalviša, Liene. Evidencialitāte latviešu valodā / Liene Kalviša ; redaktors Ojārs 
Lāms ; redakcijas kolēģija: Māra Grudule, Andra Kalnača, Linda Lauze [un vēl 6 
redaktori] ; recenzenti: Dr.philol. Linda Lauze, Dr.philol. Daiki Horiguchi ; kopsa-
vilkumu tulkojusi Dr.philol. Brigita Cīrule ; angļu valodas redaktore Andra Dam-
berga. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 166 lpp. : faksimili, ilustrāci-
jas, tabulas ; 21 cm. — (Res latvienses: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu 
fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti, ISSN 2256-0262 ; V [5]). — 
Redaktori arī: Lidija Leikuma, Ilze Lokmane, Valdis Muktupāvels, Silvija Radzobe 
u.c. — Ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: 133.-142. lpp. un terminu rādī-
tājs: 131.-132. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
978-9934-18-162-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija par galveno analīzes objektu izvirza evidencialitāti un tās iz-
pausmi latviešu valodā. Evidencialitāte ir semantiska kategorija, kuras galvenā funkcija ir norā-
de uz informācijas ieguves avotu. Darba teorētiskajā daļā aplūkota evidencialitātes jēdziena iz-
pratne valodniecībā un analīzes iespējas, tās vēsturiskie aizsākumi un attīstība līdz mūsdienām, 
tipoloģija, tiešas un netiešas informācijas šķīrums un ar to saistītā problemātika, epistēmiskās 
modalitātes un evidencialitātes attieksmes. Praktiskajā daļā analizēta evidencialitātes izpausme 
latviešu valodā, aplūkoti galvenie evidenciālo nozīmju tipi (renaratīvs, inferencialitāte, admira-
tīvs) un to izteikšanas līdzekļi.

UDK	 811.174’366.5+811.174-114

Kopkataloga Id: 000916641
Sarma, Inga. Latviešu valoda studentiem / Inga Sarma, Signe Ābola ; ilustrācijas 
un dizains: Annija Grosa ; redaktore Sanita Lazdiņa. — Rīga : Latviešu valodas 
aģentūra, 2018.

Lasīšanas tekstu un uzdevumu krājums, II [2]. — 170 lpp. : ilustrācijas, tabu-
las ; 24 cm. — ISBN 978-9984-829-56-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lasīšanas tekstu un uzdevumu krājums ir veidots kā pielikums mācību grā-
matai „Latviešu valoda studentiem”, lai pilnveidotu latviešu valodas kā svešvalodas apguvi. Šis 
mācību materiāls ir „Lasīšanas tekstu un uzdevumu krājuma” pirmās daļas turpinājums, kas vei-
dots pēc tādiem pašiem struktūras un satura izveides principiem. Krājuma otrā daļa gan tema-
tiski, gan arī apgūstamo valodas jautājumu ziņā ir saistīta ar mācību grāmatas „Latviešu valoda 
studentiem” 11.-20. nodaļu. Krājums noteikti būs noderīgs papildu mācību līdzeklis ikvienam, kas 
apgūst latviešu valodu Latvijā vai ārvalstīs, mācoties kopā ar skolotāju vai individuāli.

UDK	 811.174’243(075.8)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915335
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916020
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916641
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Kopkataloga Id: 000916731
Talce, Ārija. Mācos latviešu valodu : svarīgākie likumi, vingrinājumi, testi / Ārija 
Talce ; redaktore Inese Auziņa ; Guntas Plotkas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 93, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — (Mācību materiāli lat-
viešu valodā). — ISBN 978-9934-0-7808-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autore Ārija Talce savu darba dzīvi ir veltījusi cēlam mērķim, cen-
šoties integrēt krievvalodīgos jauniešus mūsu sabiedrībā, mācot tiem ieklausīties latviešu valo-
das skaistajā skanējumā un palīdzot izprast gramatikas sarežģītos likumus. Autore dalās piere-
dzē, kā viegli iemācīties latviešu valodu. Šī grāmata palīdzēs pareizi lietot atsevišķu vārdšķiru 
vārdu formas un iesaistīt tās teikumos, iemācīties dažādu vārdšķiru vārdu izrunu un rakstību, 
paplašināt vārdu krājumu, pievērst uzmanību svarīgākajiem sintakses un interpunkcijas jautāju-
miem, attīstīt interesi par latviešu valodu un pareizu tās lietojumu.

UDK	 811.174’36(07)

Kopkataloga Id: 000916708
Tomme-Jukēvica, Ingēra. Bilingvālo rusofono pirmsskolas vecuma bērnu latvie-
šu runas specifika : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora zinātnis-
kā grāda iegūšanai valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē / 
Ingēra Tomme-Jukēvica ; zinātniskā vadītāja Dr.philol. Anna Vulāne ; recenzen-
tes: Dr.habil.philol. Dace Markus, Dr.philol. Sanita Lazdiņa, Dr.philol. Marina Pla-
tonova ; Ventspils Augstskola. Tulkošanas studiju fakultāte = The Latvian Speech 
Specifics of the Russophone Bilingual Preschoolers : summary of doctoral thesis 
submitted for the doctoral degree in linguistics, subfield: applied linguistics / In-
gēra Tomme-Jukēvica ; scientific advisor Dr.philol. Anna Vulāne ; Ventspils Uni-
versity College. Faculty of Translation Studies. — Ventspils : Ventspils augstskola, 
2018. — 79 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 70.-79. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
UDK	 811.174’243(043)

Kopkataloga Id: 000916706
Tomme-Jukēvica, Ingēra. Bilingvālo rusofono pirmsskolas vecuma bērnu lat-
viešu runas specifika : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai va-
lodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē / Ingēra Tom-
me-Jukēvica ; zinātniskā vadītāja Dr.philol. Anna Vulāne ; Ventspils Augstskola. 
Tulkošanas studiju fakultāte. — Ventspils : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 
266 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 149.-173. lp.
UDK	 811.174’243(474.3)(043)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000916733
Lūiss, Klaivs Steiplzs. Pēdējā kauja / Klaivs Steiplzs Lūiss ; no angļu valodas 
tulkojusi Ilga Melnbārde ; [ilustrācijas]: Pauline Baynes. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 204, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Nārnijas hronikas / K.S. Lūiss ; 
7). — Grāmata sagatavota pēc 2007. gada izdevuma. — Oriģinālnosaukums: The 
Last Battle. — ISBN 978-9934-0-6907-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaulslavenās grāmatu sērijas „Nārnijas hronikas” septītā daļa „Pēdējā kau-
ja” vēsta par maģiskās Nārnijas pasaules pēdējām dienām. Ļaunākais ienaidnieks zemi apdraud 
ne jau no ārpuses, bet iekšienes, un Nārnijas pēdējam karalim un tā uzticamajiem sekotājiem 
jādara viss iespējamais, lai neatdotu savu zemi bez cīņas. Bet kur šajā kara postā ir Aslans? Vai 
Lielais Lauva tiešām atstājis Nārniju uz visiem laikiem?

UDK	 821.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916731
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916708
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916706
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916733
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Kopkataloga Id: 000916162
Pračets, Terijs. Pilna cepure debesu : romāns / Terijs Pračets ; no angļu valodas 
tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2018]. — 350, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Diska pasaule / Terijs Pračets ; 
[32]). — (Tifānijas Smelgas piedzīvojumi / Terijs Pračets ; 2). — Otrā grāmata 
romānu sērijā par Tifānijas Smelgas piedzīvojumiem. — Teksts latviešu valodā, 
tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: A Hat Full of Sky. — ISBN 978-
9934-0-7844-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Tifānija Smelga ir gatava sākt apgūt raganu mākslu. Taču viņa no apmācībām 
sagaida maģiju un buramvārdus — nevis mājas darbiņu veikšanu un negantu kazu slaukšanu! 
Vai tad būt par raganu nenozīmē kaut ko vairāk? Taču Tifānija nezina, ka viņu izseko bīstams, 
bezmiesisks radījums. Un šoreiz meiteni nespēs pasargāt ne pasaulē izcilākā ragana Vējkaliene, 
ne mazā, brīvā zilādaino vīriņu cilts. Beigu beigās Tifānijai būs jāpieliek visi spēki, lai glābtos no 
baisa likteņa… ja vien tas vispār ir iespējams.

UDK	 821.111-93-32

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000917072
Rasela, Reičela Renē. Maksa Kramblija dēkas / Reičela Renē Rasela kopā ar Ni-
kiju Raselu ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Margita Kras-
nā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

2. grāmata, Pamatskolas haoss. — 228, [4] lpp : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: The Misadventures of Max Crumbly. 2, Middle School Mayhem. — 
ISBN 978-9934-0-7508-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai Maksam Kramblijam izdosies novērst skolas jauno datoru zādzību un 
kļūt par supervaroni? Vai noziedznieki viņu nesaplosīs gabalos kā mocarellas sieru uz cietas un 
kraukšķīgas LIKTEŅA PICAS GAROZAS? Un pats svarīgākais: vai datorkluba prezidente Ērina pa-
līdzēs viņam izkļūt no šīs ķezas sveikam un veselam? To visu jūs uzzināsiet, izlasot otro grāmatu 
par Maksa Kramblija dēkām.

UDK	 821.111(73)-93-32

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000915889
Dēnerte, Rodika. Zahera viesnīca : romāns par kārdinājumu / Rodika Dēnerte ; 
no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2018]. — 303, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Das Sacher. — ISBN 
978-9934-0-7820-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vīne, 1892. gads. Pēc sava vīra pēkšņās nāves Anna Zahere grib pati vadīt 
viesnīcu. Par spīti visiem šķēršļiem, jaunā atraitne beidzot izcīna sev patroneses vietu. Kamēr 
Anna, kūpinādama cigāru, savu iemīļoto bulterjeru ielenkta, kopā ar uzticamo personālu padara 
viesnīcu par leģendu, tajā sastopas divi laulāti pāri: princis un princese fon Traunšteini un Marta 
un Maksimilians Āderholdi, apgāda īpašnieki no Berlīnes. Un Zahera viesnīcā savērpjas mīlas 
drāma… Autore meistarīgi parāda laikus, kas šķiet sen aizmirsti, stāsta par savu varoņu tiekšanos 
pēc dvēseles brieduma un seko viņu gaitām caur Eiropas monarhiju norietu līdz 20. gadsimta 
pretrunām.

UDK	 821.112.2-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916162
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917072
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915889
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Kopkataloga Id: 000916623
Velss, Benedikts. Vientulības gals : romāns / Benedikts Velss ; no vācu valodas 
tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā redaktore Raita Saleniece ; mākslinieks To-
mass Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 271, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Vom Ende der Einsamkeit. — ISBN 978-9984-23-722-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Žilam un viņa brālim un māsai ir mīlestības piepildīta un bezrūpīga bērnība, 
līdz viņu vecāki iet bojā autoavārijā. Bērni nonāk internātā, atsvešinās un pazaudē cits citu no 
redzesloka. Trauslais un jūtīgais Žils patvērumu meklē sapņu un iztēles pasaulē, un vienīgi noslē-
pumainā meitene Alva atrod ceļu uz viņa dvēseli. Tikai pēc daudziem gadiem abi saprot, ko viens 
otram nozīmē, un mēģina atgūt zudušo laiku. Tomēr pagātne seko viņiem pa pēdām.

UDK	 821.112.2-31

Kopkataloga Id: 000916634
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts apciemo Ziemassvētku vecīti / Ingo 
Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2018]. — 64, [6] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Der kleine Dra-
che Kokosnuss besucht den Weihnachtsmann. — ISBN 978-9984-23-711-4 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Kas ir Ziemassvētku vecītis — kāds pirāts vai burvis? Mazais pūķis Kokos-
rieksts un viņa draudzene Matilde par tādu nekad nav dzirdējuši, jo Pūķu salā viņš savu kāju 
vēl nav spēris. Bet pūķi arī grib svinēt Ziemassvētkus un saņemt dāvanas! Tāpēc draugi nolemj 
doties pie Ziemassvētku vecīša un uzaicināt viņu ciemos uz Pūķu salu.

UDK	 821.112.2-93-32

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000917109
Hāgerups, Klauss. Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas / Klauss Hāgerups ; Lī-
sas Aisatū ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Ma-
rika Taube. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 54 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — Oriģinālnosaukums: Jenta som ville redde bøkene. — ISBN 978-9934-
0-7904-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Anna ir gandrīz desmit gadus veca, un viņai ļoti patīk lasīt grāmatas. Tā-
pat kā vienai no viņas labākajām draudzenēm — bibliotekārei Monsenas kundzei. Kādu dienu 
Monsenas kundze pastāsta Annai par to grāmatu likteni, kuras guļ bibliotēku plauktos nevie-
na nelasītas, — tās tiek iznīcinātas. Anna aizdomājas, kas notiek ar cilvēkiem, kas „dzīvo” šajās 
grāmatās. Vai arī viņi pazūd? Tā tas nevar palikt! Grāmatas ir jāglābj. Bet kā? Šis ir brīnumains, 
krāšņi ilustrēts stāsts lasīšanas gardēžiem jebkurā vecumā par mīlestību uz grāmatām un tiem, 
kas tajās mīt.

UDK	 821.113.5-93-32

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000916639
Hašemzāde Bunde, Golnāza. Tie bijām mēs : romāns / Golnāza Hašemzāde 
Bunde ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā konsultante Re-
nāte Punka. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. — 206, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Det var vi. — ISBN 978-9984-23-716-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Golnāza Hašemzāde Bunde dzimusi Irānā 1983. gadā un kā maza meitenīte 
kopā ar vecākiem atbēgusi uz Zviedriju. „Tie bijām mēs” ir viņas otrais romāns. Šis pārsteidzoši 
godīgais, ar rūgtu gudrību un kaismi caurstrāvotais stāsts vēsta par mīlestību, vainas apziņu un 
sapņiem par labāku nākotni, tas burtiski vibrē skumjās un neremdināmā dzīvespriekā. Jaunā, 
talantīgā autore mums uzdod sarežģītus jautājumus: cik svarīgas katram ir viņa saknes? Ko mēs 
atstājam saviem bērniem? Vai esam parādā tiem, ko mīlam?

UDK	 821.113.6-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916623
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916634
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917109
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916639
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Kopkataloga Id: 000915890
Lindgrēne, Astrida. Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta / Astrida Lindgrē-
ne ; Anatolija Savčenko ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene ; 
redaktore Marika Taube ; vāka dizaina autore Inguna Kļava Švanka. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2018]. — 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Lillebror och Karlsson på taket. — ISBN 978-9934-0-7922-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jā, šī ir tā pati brīnišķīgā grāmata par Karlsonu, un tomēr šis izdevums ir arī 
īpašs. Tajā labi zināmais, asprātīgais Astridas Lindgrēnes teksts ir papildināts ar nu jau vairāku 
paaudžu iemīļotajām populārā krievu mākslinieka un multiplikatora Anatolija Savčenko ilustrā-
cijām. Viņa radītais Karlsona tēls priecē lasītājus un skatītājus jau piecdesmit gadus.

UDK	 821.113.6-93-32

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000916187
Abdullajevs, Čingizs. Labie puiši ne vienmēr ierodas pirmie / Čingizs Abdul-
lajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka 
noformējums: Normunds Tiltiņš. — [Rīga] : Literārā brālība, [2018]. — 277 lpp. ; 
21 cm. — (Kriminālnoslēpumu meistars). — Oriģinālnosaukums: Хорошие пар-
ни не всегда бывают первыми. — ISBN 978-9984-880-35-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Slavenajam ekspertam un analītiķim Drongo šis jūras brauciens solījās būt 
neaizmirstams. Un kā gan ne? Franču Polinēzijas salas, eksotika, milzīgais, komfortablais okeāna 
laineris, kas tīri vai satriec ar savu varenumu… Tā vietā, lai beidzot baudītu atpūtu, Drongo atkal 
nākas ķerties pie kārtējās slepkavības atšķetināšanas. Vienā no kuģa kajītēm tiek uziets nogali-
nāts krievu tūrists, viens no uzņēmuma „Jakutijas dimanti” vadītājiem Ignats Severcovs. Turklāt 
slepkava, acīm redzami vēlēdamies izmeklēšanai jaukt pēdas, iebāž Severcova kajītes atslēgu 
paša Drongo kabatā…

UDK	 821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 000916191
Abdullajevs, Čingizs. Sarautā saikne / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas 
tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds 
Tiltiņš. — [Rīga] : Literārā brālība, [2018]. — 276, [3] lpp. ; 21 cm. — (Krimināl-
noslēpumu meistars). — Oriģinālnosaukums: Разорванная связь. — ISBN 978-
9984-880-36-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Divi laulāti pāri nolēmuši padraiskoties — nodoties grēcīgām svingeru iz-
klaidēm. Bauda izrādās visai apšaubāma, turklāt nākamajā dienā viens no neveiksmīgajiem svin-
geriem viesnīcas numurā tiek atrasts nogalināts. Pats interesantākais, ka aizdomās slepkavībā 
tiek turēts eksperts analītiķis Drongo. Šoreiz viņam tas ir goda jautājums — atrast īsto slepkavu.

UDK	 821.161.1-312.4

Kopkataloga Id: 000916201
Ivanoff, Andrej. Избранная лирика : …пишу, пишу, пишу… / автор-состави-
тель, оформление, фотографии: Andrej Ivanoff. — Рига : [Andrejs Ivanovs], 
[2018]. — 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — Ziņas par autoru: [144.] lpp. — ISBN 
978-9934-19-714-7 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000916105
Зиненко, Татьяна. Мои стихи / Татьяна Зиненко. — [Liepāja] : LiePA, 2018. — 
114 lpp. ; 20 cm.
UDK	 821.161.1-1(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915890
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916187
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916191
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916201
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916105
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Kopkataloga Id: 000916076
Иванова, Галина. Компьютерные каникулы : стихи для современных 
мальчишек и девчонок / Галина Иванова ; художник-иллюстратор Алёна 
Кондратович ; редактор сборника Жанна Романовская. — Даугавпилс : Lat-
gales Media Centrs, 2018. — 56 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-8406-
1-6 (iesiets).
UDK	 821.161.1-93-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000916045
Нестеренко, Андрей. Заметки мимоходом / Андрей Нестеренко ; редактор 
Ольга Криль. — [Liepāja] : LiePA, [2018]. — 95 lpp. : portrets ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-569-44-9 (brošēts).
UDK	 821.161.1-1(474.3)

Kopkataloga Id: 000916652
Попова, Ирина. Ирина Попова : собрание воспоминаний / Ирина Попо-
ва. — [Rīga] : [Lazars Vasermanis], [2018]. — 176 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-19-557-0 (iesiets).
UDK	 821.161.1-94(474.3)

821.162.1  Poļu literatūra

Kopkataloga Id: 000917240
Buiņickis, Kazimirs. Priestera Jordāna atmiņas : Inflantijas aina XVII gadsim-
tā, ko tēlojis Kazimirs Buiņickis / no poļu valodas tulkojis Rišards Labanovskis ; 
redaktore Valentīna Unda. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 
2018. — 314 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Grāmatas 1. vāka noformējumam iz-
mantota Osvalda Zvejsalnieka glezna „Sīvera ezers”. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9984-29-315-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kazimirs Buiņickis — aizmirstais un no jauna gaismā celtais, Latgalē (Dagdā) 
dzīvojušais, demokrātiskais, talantīgais 19. gs. poļu rakstnieks. Savā kultūrvēsturiskajā romānā 
par 17. gs. Latgali „Priestera Jordana atmiņas” poļu-zviedru kara un citu vēsturisku norišu fonā K. 
Buiņickis spraigā, dažbrīd intriģējošā vērtējumā atklāj neparastus cilvēku likteņus un kolīzijas, 
izmaiņas Latgales zemnieku dzīvesveidā un pasaules uztverē.

UDK	 821.162.1(474.38)-311.6

Kopkataloga Id: 000916179
Čajkovskis, Adrians. Laika bērni : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu va-
lodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Artūrs Bēr-
ziņš. — [Rīga] : Prometejs, [2018]. — 493, [2] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Children of Time. — ISBN 978-9934-553-24-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Cilvēces pēdējie pārstāvji ir pametuši mirstošo Zemi, izmisīgi meklējot jau-
nas mājas izplatījumā starp zvaigznēm. Sekojot senču pēdās, viņi atklāj aizgājušo laiku lielāko 
dārgumu — teraformētu planētu, kas piemērota cilvēkiem. Bet jaunajā paradīzē ir arī savi no-
slēpumi… Pamestības gados tās radītāju sētajām sēklām aizmetušies baisi augļi. Atnācējus ne-
gaida tīra un neskarta planēta. Tās jaunie pavēlnieki cilvēces pēdējo patvērumu ir pārvērtuši tās 
ļaunākajā murgā. Tagad divas attīstītas civilizācijas sastopas uz kara takas, un abām ir jāpārkāpj 
savu spēju robežas, lai izdzīvotu. Cilvēces liktenis karājas mata galā. Kas gan būs jaunās Zemes 
īstie saimnieki?

UDK	 821.162.1-311.9

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916076
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916045
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916652
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917240
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916179
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821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000916792
Akmentiņa, Daiga. Baltai laimei / Daiga Akmentiņa. — [Varakļāni] : Domu Pēr-
les, [2018]. — 26 lpp. : portrets ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-37-0 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000917132
Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls : rakstu krājums / sastādītājs, 
zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Jānis Ozoliņš ; recenzenti: Dr.phi-
lol. Raimonds Briedis, Dr.philol. Zanda Gūtmane, Dr.philol. Ausma Cimdiņa ; li-
terārā redaktore Sanda Rapa ; dizains: Aleksejs Muraško. — Rīga : LU Literatū-
ras, folkloras un mākslas institūts, [2018]. — 222, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
23 cm. — Personu rādītājs: 212.-215. lpp. — Bibliogrāfija: 185.-211. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-
9984-893-38-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājumā apkopotie tekstu lasījumi tematiski sakārtoti četrās nodaļās: 
„Konteksti”, „Stāstījums”, „Valoda” un „Attēli”, sniedzot starpdisciplināru skatījumu uz rakstnieces 
daiļradi, izmantojot dzimtes studiju, materiālisma, adaptācijas, naratīvu u.c. teorijas, kas rakstu-
ro plašās iespējas tekstu analīzē.

UDK	 821.174-3.09(082)+821.174(092)(082)

Kopkataloga Id: 000916211
Anševics, Gunārs. Mijkrēšļu atspulgi : ar zīmuli caur dzīvi / Gunārs Anševics ; 
vāka dizains: Nauris Graudiņš. — [Līvāni] : [Aija Pastare], [2018]. — 358, [1] lpp. : 
ilustrācijas, portrets ; 20 cm. — „Pusdullais Pitradznieks”—Uz 1. vāka. — ISBN 
978-9934-8763-6-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Šī nav dzeja arī mūsdienu modernisma dižgaru izpratnē. Dominē reālisms 
un vienkāršība: gandrīz nekas nav jāuzmin, viss ir saprotams. Šī grāmata domāta interesējošām 
personām diezgan šauram lasītāju lokam: radiniekiem, tuviniekiem, draugiem, varbūt vēl kādam. 
Priekš manis viss šis ir sirdij mīļš eksperimentāls vaļasprieks, kas galvenokārt balstīts uz ne-
samākslotības, visiem saprotamas valodas un vienkāršotības pamatiem”, saka Gunārs Anševics.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915763
Berķis, Uldis. Mātes svētā asara : dzeja / Uldis Berķis ; redaktore Agnese Piļā-
ne. — [Rīga] : EZERROZES grāmatas, [2018]. — 161 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-558-70-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  U. Berķa dzeja ir tik patiesa un īsta, kā mājās cepta rupjmaize, kas nav mākslī-
gi radīta, bet spēcina. Kas smaržo pēc svaiguma, mīlestības un rūpēm. Tu kod tajā maizes rikā un 
izbaudi ar katru šūniņu tās sastāvdaļas. Un, kad tu esi notiesājis to doniņu, tu esi pabarojis savu 
dvēseli. Grāmata ir veltījums mātei Latvijai un Mātei — dzīvības devējai.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916792
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917132
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916211
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915763
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Kopkataloga Id: 000916524
Cielēna, Māra. Pētera vaigi : deviņas pasakas / Māra Cielēna ; māksliniece Gun-
dega Muzikante. — [Rīga] : Lietusdārzs, [2017]. — 47 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — 
ISBN 978-9984-869-98-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieces Māras Cielēnas un mākslinieces Gundegas Muzikantes grāmata 
„Pētera vaigi” ir burvīgs izdevums maziem un lieliem pasaku mīļotājiem. Tajā rodamas deviņas 
pasakas, kuras reizē ir ikdienišķu un kosmisku brīnumu pilnas. Cimda raksts grib nevis atkārtot 
tradicionālo gaitu, bet kļūt moderns, puikas vaigi aiz aukstuma nokrīt un aizripo nezin kur, pi-
parkūku formiņas nolemj iet budēļos un pabaidīt cilvēkus, Ziemsvētki vasarā, kad makšķernieks 
tos grasās likt uz āķa, paslēpjas riekstā un vēlāk netiek laukā.

UDK	 821.174-343+821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000915968
Cīrule, Baiba. Ūšuki / Baiba Cīrule. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 
63 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — ISBN 978-9934-579-24-0 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915832
Debesu asaras : poētiskas pārdomas un dzeja / Dzintra Dzeguze, Agita Freiber-
ga, Ziedīte Kalna, Marta Lāce, Antoņina Logina, Līga Slišāne, Māra Timma. — [Va-
rakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 203 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-
579-13-4 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000917272
Deviķe, Ligita. Krūzīte mīlestības : liriskas pārdomas dzejā / Ligita Deviķe ; Pau-
la Bračkus ilustrācijas. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 116 lpp. : ilustrāci-
jas, portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-579-17-2 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000917049
Druva, Māris. Skumjās dzemdības : romāns / Māris Druva ; redaktores Rūta Jā-
kobsone un Ilga Sarceviča. — Otrais izdevums. — Rīga : Sol Vita, [2018]. — 577 lpp. ; 
22 cm. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN 9789934860478. — ISBN 
978-9984-894-86-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izsūtījumā visas dzemdības ir skumjas. Cilvēkiem, kaķiem un valstij. Latvija 
ir dzimusi izsūtījumā. Dzemdības deviņu gadu garumā. Bībeli lasot. Pasaku stāstot.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000915797
Dzeguze, Dzintra. Rītausmas ziedos : liriskas pārdomas vārsmās / Dzintra Dze-
guze. — [Varakļāni] : Domu pērles, [2018]. — 202 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-579-25-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dz. Dzeguzes dzeja periodiskajos izdevumos publicēta jau no 1998. gada. Sā-
kot ar 2003. gadu, savus darbus autore publicējusi vairākos kopkrājumos. Pirms trim gadiem iz-
nāca viņas pirmais dzeju krājums „Neatrauj roku no manējās”, šogad varam lasīt jau otro Dzintras 
Dzeguzes krājumu, kuru viņa pati dēvē par liriskām pārdomām vārsmās.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916524
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915968
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915832
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917272
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917049
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915797
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Kopkataloga Id: 000916358
Eglīte, Ināra Kaija. Kliedziens starp āboliem : piecdesmit gadu vēlāk. Tieši lai-
kā / Ināra Kaija Eglīte ; sastādītāja Ieva Kalniņa ; literārā redaktore Cilda Redliha ; 
dizains: brālis Y ; foto: Anna Bētiņa, Normunds Brasliņš, Māra Brašmane, Juris 
Brūveris, Andris Eglītis, Mārtiņš Eglītis, Atis Ieviņš, Jānis Kreicbergs, Andris Sla-
piņš, Imants Tilbergs. — Rīga : Neputns, [2018]. — 202 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
22 cm. — Ziņas par autori: 146.-147. lpp. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
personu rādītājs: 198.-202. lpp. — ISBN 978-9934-565-58-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Mākslas zinātnieces Ievas Kalniņas sastādītais Ināras Kaijas Eglītes dzejas 
krājums turpina Māras Brašmanes fotoalbuma „Manas jaunības pilsēta” (2005, Neputns) iesākto 
misiju — sniegt ieskatu 60.-70. gadu dumpīgās jaunatnes un tās alternatīvās kultūras izpausmēs, 
kuras, no laika distances skatītas, atklāj emocionāli, radoši un intelektuāli piesātinātu „paralēlo 
dzīvi”, kas ritējusi padomju īstenības noteiktās „oficiālās” ēnā. Dzejoļu krājums veido piecas da-
ļas, kopumā saglabājot arī autores rakstības īpatnības. Zem krājuma nosaukuma lasāmie vārdi 
„Piecdesmit gadu vēlāk. Tieši laikā” norāda uz faktu, ka Ināra Eglīte visus šo gadus bijusi dzej-
niece bez savas grāmatas: kaut viņas dzejoļi publicēti preses izdevumos, tie vēl nekad nav tikuši 
apkopoti un izdoti krājumā.

UDK	 821.174-1+821.174(092)

Kopkataloga Id: 000916788
Es klausos, kā klusums skan… : poētiskas pārdomas un dzeja / Lolita Buša, Ilma 
Jansone, Dzidra Melnudre, Agrita Priedoliņa, Inga Zandausa. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, [2018]. — 123 lpp. : portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-32-5 
(brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000916752
Gailis, Imants. Mēs Latvijai : dzejoļu krājums / Imants Gailis. — [Rēzekne] : Aija 
Mikele, [2018]. — 192 lpp. : portrets ; 19 cm. — Teksts latviešu valodā, daži dzejoļi 
latgaliešu rakstu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-19-649-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Iecerētais dzejoļu krājums tapis laikā, kad valsts un tauta gatavojas spilgtam 
notikumam mūsu vēsturē — Latvijas valsts simtgades svētkiem. Krājumā atspoguļotas visas tās 
emociju un notikumu nianses, ar kurām autors sastapies laika gaitā.

UDK	 821.174-1+821.174’282-1

Kopkataloga Id: 000916753
Grosmane, Ligita. Mūsu prieks : pārdomas vārsmās un ilustrācijas / Ligita Gros-
mane. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 49 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 
20 cm. — Krājumā Ventspils dienas centra bērnu ilustrācijas. — ISBN 978-9934-
579-38-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000916787
Grundmane, Inga. Bloķīša un Bruķīša piedzīvojumi / Inga Grundmane, teksta 
un ilustrāciju autore ; literārās konsultantes: Astra Feldmane, Liene Pavlovska. — 
[Rīga] : Pliekšāni, [2018]. — 126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 16×22 cm. — ISBN 978-
9934-19-707-9 (iesiets).
UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916358
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916788
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916752
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916753
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916787
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Kopkataloga Id: 000916738
Gūtmane, Edīte. Viņu laiks. Egons un Edīte : piemiņas grāmata Egonam Līvam / 
Edīte Gūtmane, Ēriks Kūlis ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers ; 
foto: Uldis Briedis, Andra Kūla, Aigars Truhins, Aldis Vēvers, Egons Zīverts. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 189, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — ISBN 
978-9934-0-7918-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Izcilais prozas meistars Egons Līvs (1924-1989) pieder paaudzei, kas piere-
dzēja latviešu tautas Trešās Atmodas priekšpavasari. Rakstnieka dzīvesbiedre Edīte Gūtmane 
un ģimenes draugs, spalvasbrālis no Liepājas Ēriks Kūlis ar mīlestību un rūpību ir sakārtojuši 
grāmatu „Viņu laiks. Egons un Edīte”, kas ietver dažādas dokumentālas un emocionālas liecības, 
kuras atklāj Egona Līva sarežģītā likteņa, rakstura un ar viņa dzīvi saistītās pagātnes epizodes — 
gan ikdienišķās, gan īpašās. Līdz šim nepublicētie teksti, līdzgaitnieku atmiņu stāstījumi, vēstu-
les, Latvijas Radio raidījumu atšifrējumi ļauj ieskatīties pagājušā gadsimta notikumu mozaīkā, 
vienlaikus rādot, ka rakstnieka sirdī un daiļradē visnozīmīgākā ir bijusi jūra un ļaudis, kuri sevi 
veltījuši šai skarbajai un cildenajai dabas stihijai.

UDK	 821.174(092)

Kopkataloga Id: 000916790
…ik vakaru, ik rītu… : poētiskas pārdomas un dzeja / Eseja, Vilnis Ezers, Anita 
Ķēķe, Vilnis Orlovskis. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 117, [2] lpp. : por-
treti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-22-6 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000915633
Jansons, Edvīns. Grēka maratons / Edvīns Jansons ; redaktore Agnese Piļāne ; 
vāka dizains: Gundars Vallis. — Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018.

II [2. grāmata], Kara ceļos. — 488 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Leonīda Breik-
ša dzejolis „Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai”, 487. lpp. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-558-65-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pirmā „Grēka maratona” grāmata „Distances sākums” uzrakstīta kā literārs 
darbs, kurā reāls un vēsturiski patiess ir tikai mazā zēna Ināra Zilgmes piedzīvojumu apraksts. 
Otrajā daļā „Kara ceļos” dzīves skrējiena distance notiek tā saucamajā „Kurzemes katlā”, tieši pašā 
kauju epicentrā — Lestenes apkārtnē un turpinās Kandavas pusē. Katru brīdi pie katra soļa va-
rēja atskanēt šāvieni, bumbu, lielgabala lādiņu un mīnu sprādzieni. Šajā vidē turpinās bērnības 
gadu sūrais autobiogrāfiskais stāsts. Izdevumu ievada Ausmas Mellumas biogrāfiska apcere par 
autoru.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000916102
Kārkliņš, Ivars. Vienoti Latvijai / Ivars Kārkliņš (Lestiņš), autors, vāka dizaina 
autors, izdevējs ; redaktore Solveiga Vītola. — [Vecumnieki] : [Ivars Kārkliņš], 
[2018]. — 36, [4] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-
735-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata vēsta par autora dzimtu, dzīvi, radošo darbu, ticību un kalpošanu. 
Izdevums vienlaikus ir kā reklāma topošajai stāstu grāmatai „(Ne)nogalināt patiesību”, kuru au-
tors cer izdot nākamajā gadā, bet jau šajā izdevumā ir iekļauti daži stāsti gan pilnībā, gan frag-
mentāri.

UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916738
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916790
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915633
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916102
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Kopkataloga Id: 000916209
Latvijas suvenīri : Austrumlatvijas literārās akadēmijas tekstu krājums / Meldra 
Gailāne, Jana Ķapsņa, Zaiga Lāce, Valentīns Lukaševičs, Linda Mozumača, Jana 
Skrivļa-Čevere ; sastādītāja Maija Burima ; redaktore Ingrīda Kupšāne ; Māra 
Garjāņa dizains ; fotogrāfi: Sintija Auslande, Anna Maskava, Viktorija Paegle, 
Linda Šabliko, Alnis Stakle. — [Rīga] : Mansards, [2018]. — 45, [1] lpp. — Teksts 
pārsvarā latgaliešu rakstu valodā, daži dzejoļi latviešu valodā. — ISBN 978-9934-
12-222-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Austrumlatvijas literārās akadēmijas” autoru krājums ir poētisks veltījums 
Latvijas simtgadei. Autori lasītājiem dāvina pašu dārgāko — Latvijas telplaikā gūtos iespaidus, 
piedzīvojumus un pārdzīvojumus. Krājumu veido rakstnieku un fotogrāfu vēstījuma saplūsme. 
Grāmatas tēli un motīvi ir iemiesoti asociativitātē, saziņā, jutekliskumā, reālās un virtuālās pa-
saules uztverē, krāsās, skaņās, mīļlietiņās un tuvcilvēkos, konvertējot dzīves un estētisko pieredzi 
dzejiskos suvenīros ar Latvijas piederības zīmi.

UDK	 821.174-1(082)+821.174’282-1(082)+821.174’282-3(082)

Kopkataloga Id: 000913078
Literārā Akadēmija : prozas meistardarbnīca / redaktore Liepa Rūce ; [priekš-
vārds]: Inga Žolude. — [Ķekava] : Publicētava, [2017].

2017, Sālsmaize pagrabstāvā. — 1 tiešsaistes resurss ; 1,09 MB (ePUB). — ISBN 
978-9984-899-69-5 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Šajā „Literārās Akadēmijas” 2017. gada absolventu stāstu krājumā lasītāju 
uzmanībai tiek piedāvāti vienpadsmit Ingas Žoludes vadītās prozas meistardarbnīcas audzēkņu 
darbi. Kā krājuma priekšvārdā norāda pati Inga Žolude, katram jaunam autoram veidojies indi-
viduālais rokraksts rakstniecībā — „kāds pārliecinoši raka zinātniskās fantastikas lauciņā, kāds 
izkopa donžuāniskās tematikas iespējas, kāds neatlaidīgi turējās pie humoristiskās stīgas, kādam 
vienmēr sekmējās atrast visoriģinālākos tēlus un visjocīgākos sižetus”.

UDK	 821.174-34(082)

Kopkataloga Id: 000916793
Mežābele, Santa. Vilkam cēla dvēselīte / Santa Mežābele. — [Varakļāni] : Domu 
Pērles, [2018]. — 152 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9934-579-
35-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Šī ir jau devītā grāmata, ko uzrakstījusi Antoņina Ločmele, kura saviem dar-
biem izvēlējusies pseidonīmu Santa Mežābele. Grāmatā „Vilkam cēla dvēselīte” aprakstīti triju 
Vecumu pagasta Viļakas novada ģimeņu dzīves stāsti, sākot ar 1949. gada 25. marta izvešanu uz 
Sibīriju, līdz mūsu dienām. Tie ir stāsti par tēvu sētām, kuru vairs nav, par stiprajām latviešu ģi-
menēm, kuras pastāvošā vara toreiz mēģināja iznīdēt, bet kuras izturēja, apvienojās un no jauna 
kļuva stipras. Tie ir dzīves stāsti par Loginu, Circānu un Svātiņu stiprajām dzimtām.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000916016
Migla, Andrejs. Dzintara stars : vēsturisks romāns par 1918.-1919. gada notiku-
miem Liepājā / Andrejs Migla ; redaktores: Uljana Gintnere, Linda Ulāne ; māk-
slinieks Uldis Baltutis. — Liepāja : LiePA, 2018. — 287 lpp., 24 nenumurētas lpp. 
ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — ISBN 978-9934-569-45-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Andreja Miglas vēsturiskais romāns par Liepāju ir spraigu notikumu bagāts. 
Romāna darbība aptver vienu gadu no 1918. gada aprīļa līdz 1919. gada martam. Tas ir nevienno-
zīmīgi traktējamiem notikumiem pārpilns un ārkārtīgi sarežģīts gads, kad latvieši no krievu cara 
nokļuva pie vācu ķeizara ar stingro vācu pārvaldi. Gads, kad vācieši sāka izvest rūpnīcu iekārtas 
un citus labumus, ko krievi nebija paguvuši izdarīt, kad pilsētā ieplūda tūkstošiem bēgļu un ka-
ragūstekņu, un Liepājā sākās bads un slimības. Gads, kurā sākotnēji neiznāca neviens laikraksts 
latviešu valodā, līdz ar to trūka jebkādas informācijas, kas savukārt deva vaļu baumām. Līdz ar 
bēgļiem pilsētā paradījās arī anarhisti, kas pēc 1905. gada revolūcijas neveiksmīgā iznākuma bija 
devušies emigrācijā… Taču Liepājā rosījās ne tikai anarhisti un sociāldemokrāti, te bija arī somu 
jēgeri, kas tolaik cīnījās par savu neatkarību un necieta latviešus, jo bija pret krieviem, kuru ar-
mijas rindās savukārt cīnījās latvieši, kas bija pret vāciešiem.

UDK	 821.174-311.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916209
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000913078
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916793
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916016
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Kopkataloga Id: 000916780
Mīlestībā un svētībā : poētiskas pārdomas un dzeja / Daiga Akmentiņa, Staņis-
lava Karlsone, Silva Rēfelde, Inta Zaļuma. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 
105 lpp. : portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-39-4 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000916082
Ozoliņa, Aija. Acis vaļā : mēģinājumi rakstīt dzejoļus / Aija Ozoliņa ; sakārtoja 
Lidija Ozoliņa ; Aijas Ozoliņas zīmējumi ; vāka zīmējuma autors Roberts Rūdolfs 
Apiņš. — [Pilskalne, Neretas novads] : [Lidija Ozoliņa], 2018. — 32 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8660-2-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vecāki audzina bērnu, runā ar viņu, skaidro lietas un notikumus. Skolotāji ie-
vada zinātņu noslēpumos. Grāmatas, televīzija stāsta un rāda. Par ko domā bērns? Kā viņš saprot 
pieaugušo sacīto, skolotāju mācīto, grāmatās lasīto un televīzijā redzēto? Grāmatiņā ir sakārtots 
3. klases skolnieces Aijas pasaules redzējums un pārdomas, ko viņa salikusi 27 īsās dzejas rindās.

UDK	 821.174-9+821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000916545
Pastuhovs, Aldis. Ziema klāt! : dzeja / Aldis Pastuhovs ; Viktora Valdmaņa zī-
mējumi ; Ginta Andersona vāka noformējums. — [Rīga] : [Aldis Pastuhovs], 
[2017]. — 112 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. vāka. — ISBN 
978-9934-19-378-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Aldis Pastuhovs grāmatas priekšvārdā lasītājiem paskaidro: „Arī šo krājumu, 
tāpat kā iepriekšējo, centos izveidot tā, lai tur būtu ko atrast sev, bērniem, viņu vecākiem un vec-
vecākiem. Tā kā piedāvājums domāts plašam lasītāju lokam, krājumā iekļautos dzejoļus centos 
sakārtot pēc nopietnības pakāpes: no nopietna uz jautrāku”.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915252
Pelīte, Miķelis. Mūžs manām acīm : veltījums manai Anniņai / Miķelis Pelīte ; 
redaktore Anita Helviga ; māksliniece Samanta Kalēja ; [ievads]: Ausma Padal-
ka. — [Rucava] : Rucavas novada dome ; Rīga : Drukātava, 2018. — 161, [2] lpp., 
20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-9934-19-579-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad dzīves pievakarē cilvēks ķeras pie rakstāmrīkiem, lai iemūžinātu savas 
atmiņas, tad neapšaubāmi virspusē uzpeld personīgi svarīgākais, liktenīgi nozīmīgākais, emocio-
nāli aizkustinošākais un skaudri pārdzīvotais. Varbūt tieši tādēļ šī grāmata ir jau ieguvusi savu 
lasītāju uzticību. Te atrodami tik daudz cilvēku uzvārdi, vietu nosaukumi, fotoattēli, vēsturiski 
nozīmīgi fakti, kas ļauj noticēt aprakstītajam simtprocentīgi, bet, zināms taču, ka nekas nav tik 
subjektīvs kā viena cilvēka atmiņas. Tas jāpatur prātā, ja lasītājs saskata kādas faktu nesakritības 
vai datu neprecizitātes.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000915843
Pieskarties Debesīm : liriskas pārdomas vārsmās / Romāns Čaupals, Ieva Mal-
teniece, Līva Rubeze. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 68 lpp. ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-579-29-5 (brošēts).
UDK	 821.174-141(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916780
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916082
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916545
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915252
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915843
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Kopkataloga Id: 000915786
Prancāns, Uldis. Laika aizvilnī : dzeja / Uldis Prancāns, teksts, ilustrācijas. — 
[Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 128 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-
9934-579-19-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  U. Prancāna dzejas tēliem ir milzu diapazons — no zīles kritiena un zīlītes, 
kas ieskrien logā, vēsti nesot, līdz mūžībai. Oktobra lapa „dejo mīļi ar slepkavu vēju” jau domājot 
par maija dienām, kad saknēs plūdīs zaļš piens. U. Prancāna dzeja lasāma nevis kā sarežģītu jē-
dzienu rēbuss, bet gan kā noskaņa.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915822
Pudāne, Iveta. Citas vērtības : liriskas pārdomas dzejā / Iveta Pudāne ; Dite Frī-
denberga, vāka un autores foto. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 70 lpp. : 
portrets ; 21 cm. — ISBN 978-9934-579-16-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dzeja, vispirms kā lasītājai, vēlāk — kā rakstītājai ir bijusi vienmēr kopā ar 
Ivetu Pudāni. Autore pateicīga stiprajām saknēm, kuras viņai devušas spēku — skaistajam li-
dojumam dzejā. Iespējams, dzejdares talants pārmantots no vectēva Andreja Priedes, kurš arī 
rakstīja dzeju.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915924
Salējs, Māris. Tuvošanās / Māris Salējs ; Zanes Ernštreites grāmatas un vāka di-
zains ; redaktore Zane Daugule. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 60, [3] lpp. : 
ilustrācijas ; 16 cm. — ISBN 978-9934-0-7687-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  M. Salējs latviešu mūsdienu dzejas ainavā ir viens no tiem autoriem, kuriem 
padodas šķietami neiespējamais, proti, apvienot labāko no klasiskās dzejas saturiskajām vērtī-
bām ar formas un izteiksmes novatoriskumu. Dzejnieka piektais krājums ir „stāsts par tuvošanos 
pasaulei un dzīvei caur dažādiem uztveres uzzibsnījumiem, kuros pasaule ir ļāvusi uz īsu mirkli 
sevi ieraudzīt un saprast. Ik brīdi līdzsvarojoties noteiktā dzīves posmā pārdzīvotā vieglumam 
un smagumam, izteiksmes precizitāte saduras ar dzejoļa fonētiskā slāņa tiecību uzplēst loģiku ar 
melodiju. Zināmā mērā šis krājums ir nebeidzams līdzsvara punkta meklēšanas, atgūšanas ceļš”.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000915820
Sapņu trauslumā : poētiskas pārdomas un dzeja / Agita Freiberga, Egīls Lukjans-
kis, Andris Marts, Una Imula. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 107 lpp. : 
portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-15-8 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000916129
Skujiņš, Zigmunds. Aplikācija par rakstnieku un laikmetu / Zigmunds Skujiņš ; 
redaktori: Silvija Ūdre un Jānis Oga ; vāka dizains: Zigmunds Lapsa. — Ķekava : 
las.ām, [2018]. — 479, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — Personu rādītājs: 
465.-[478.] lpp. — Uz vāka Ulda Zemzara darināts siluetportrets. — Bibliogrāfija 
zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8728-6-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Šajā grāmatā kā kosmosa baltajā pundurī es centīšos saspiest vienuviet sava 
mūža kvintesenci, atklāt savu sižetu aizmetņus, komentēt agrāk nesaprasto, bet gadu gaitā ap-
jēgto. Apliecināt to, kam joprojām ticu, neslēpjot, ko nespēju un negribu atzīt, jo uzskatu par 
kļūdu. Raibo aplikāciju papildināšu ar dokumentiem, vēstulēm, citātiem, fragmentiem no saviem 
romāniem un laikabiedru domām par tiem. Šo grāmatu varētu saukt par ceļvedi pa rakstnieka 
vēl neizdzisušām pēdām”, saka Zigmunds Skujiņš. Grāmata veidota kopā ar rakstnieka meitu Ingu 
Skujiņu.

UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915786
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915822
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915924
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915820
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916129
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Kopkataloga Id: 000916553
Stalažs, Arturs. Uz ziemeļiem pēc mīlestības : romāns / Arturs Stalažs. — Dobe-
le : RPD Science, 2018. — 183 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8502-5-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kad romāna varone Evelīna piekrita dalībai starptautiskā skaistumkonkursā, 
viņa nemaz neiedomājās, ka gaidāmais brauciens uz Ameriku izmainīs visu viņas dzīvi. Jaunā sie-
viete nāca no citas pasaules, un vēl bija jaunības sapņu pārņemta, tāpēc savā naivumā viņa iekrīt. 
Evelīna vēl nenojauta, ka pēc vairākām dienām viņai jau būs grūti domāt par atgriešanos mājās, 
kur atkal būs jānonāk vientulībā.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000916551
Stalažs, Arturs. Vai tu mani vēl mīli? : romāns / Arturs Stalažs. — Dobele : RPD 
Science, 2018. — 197, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-8502-4-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  A. Stalaža romāna varone Emīlija komandējuma braucienā devās ātrāk, lai 
nedaudz atpūstos no ģimenes problēmām. Taču viņai pat prātā neienāca, ka šis ceļojums izmai-
nīs visu viņas dzīvi. Viņa uzzinās, ka attiecībās ar vīrieti var būt arī kaisle un maigums, kas rada 
vēlmi to visu atkārtot atkal un atkal. Tāpēc Anglijā piedzīvotais dos Emīlijai stimulu veidot jaunu 
ģimeni. Viņa izmantos iespēju labot savā dzīvē pieļauto kļūdu, lai atgūtu gan dzīves prieku, gan 
iespēju piepildīt sapni, gan iespēju beidzot būt laimīgai.

UDK	 821.174-3

Kopkataloga Id: 000915825
Starp debesīm un zemi : poētiskas pārdomas un dzeja / Vilnis Ezers, Anita Ķēķe, 
Vilnis Orlovskis, Evelīna Visocka ; redaktore Laimdota Vištarte. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, [2018]. — 117 lpp. : portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-18-9 
(brošēts).
UDK	 821.174-1(082)+821.174-3(082)

Kopkataloga Id: 000916601
Strautniece, Anna. Kaķi, kamoli un sapņi / Anna Strautniece ; autores ilustrāci-
jas. — Rīga : Alis, [2018]. — 293, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — ISBN 978-9934-
504-32-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jaunākajā Annas Strautnieces grāmatā „Kaķi, kamoli un sapņi” ciešā kamolā 
savijušies tās nosaukumā minētie vārdi, cilvēku un kaķu likteņi. Laikā, kad mūsu valodā, domā-
šanā un rīcībā arvien retāk sastopami jēdzieni „žēlsirdība” un „iejūtība”, un tos vietā un nevietā 
nomainījis skanīgais vārds — aizgūtenis „empātija”, grāmatas teksts ir kā atgādinājums un mudi-
nājums. Grāmata, kas ne tikai aizrauj un aizkustina, bet arī rosina vērtīgas pārdomas par cilvēku 
un dzīvnieku attiecībām.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000917285
Tarvids, Oskars. Gastarbaitera dienasgrāmata / Oskars Tarvids ; Armanda Ērgļa 
vāka dizains. — Rīga : Antava, [2018]. — 197, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
8612-5-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Intriģējoši un vienlaikus dziļi intīmi Oskars Tarvids raksta par sava kā gas-
tarbaitera (viesstrādnieka) piedzīvoto, izjusto un pārdzīvoto tālu prom no dzimtenes — Anglijā. 
Atklāti skarba un patiesi personiska ir šī dienasgrāmata.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000916795
Tavas acis sapņu pilnas : poētiskas pārdomas un dzeja / Helga Beks, Daina 
Bergmane, Sarma Cīrule, Renāte Kurtiša, Skārleta. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018]. — 113 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-26-4 (bro-
šēts).
UDK	 821.174-1(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916553
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916551
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915825
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916601
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000917285
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916795
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Kopkataloga Id: 000915835
Timma, Māra. Debesu Valstība Tuvu Klāt Pienākusi : dzeja / Māra Timma. — 
[Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 158 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-23-3 
(brošēts).
UDK	 821.174-141

Kopkataloga Id: 000915701
Trauslums : izdevniecības „Ezerrozes grāmatas” dzejas konkurss / vāka dizains: 
Agnese Piļāne. — Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. 

2018. — 68 nenumurētas lpp. ; 21 cm. — Autori: Harijs Krūze, Aina Dravniece, 
Lidija Bērze, Ināra Medvedeva, Biruta Locika, Inese Puricka, Oniksa Cvetkova, 
Astra Tomsone, Uldis Berķis, Agris Rīts, Aija Celma, Monta Krūmiņa, Arvis De-
gums, Daina Ernsone, Valentīna Erele, Kitija Lūcija Gristiņa, Ināra Mitkus, Ino-
nanta Millere, Inta Špillere, Staņislava Karlsone, Maruta Avramčenko, Māra 
Šnē, Anna Lipšāne, Rihards Kalnmals, Arnolds Ščuckis, Lidija Dundure, Valdis 
Vitkovskis, Antoņina Logina, Henita Kupjanska, Rūdolfs Linužs, Osvalds Bam-
bis, Ilze Šaicāne, Inese Strautmale, Una Imula, Baiba Perot, Silvija Šterna, Rita 
Cvetkova, Inta Zaļuma, Ivars Vrubļevskis, Dina Rahimova, Aina Baltā, Gunta 
Baumane, Jānis Zīmeļs, Agita Freiberga, Silvija Kancere, Egils Dambis, Vija 
Baltgaile, Ivars Vācers, Ivo Bierands, Ilma Jansone, Mareks Radevičs, Ausma 
Uļjanova, Laura Lūciņa, Jans Ikes, Anita Rubene, Anrijs Kārkliņš. 

UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000916755
Un par tevi esi… : poētiskas pārdomas un dzeja / Gatis Beinārs, Inga Dirveika, 
Skaidrīte Grasmane, Monta Krūmiņa, Baiba Mazure, Ināra Mitkus, Atis Reiņi-
kovs. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 201, [2] lpp. : portreti ; 20 cm. — 
ISBN 978-9934-579-36-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Gan jau tev, lasītāj, ir pazīstamas sajūtas, kad sirds spēj domāt tikai par kaut 
ko vienu, kad rīti sākas ar tiešu vai neklātienes sveicienu savam mīļotajam cilvēkam, kādam var-
būt — ar lūgšanām par viņu. Un tad ir tik svarīgi šie vārdi: „Par tevi es uztraucos, domāju, lū-
dzos…”.

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

Kopkataloga Id: 000916784
Uzdāvini man… : poētiskas pārdomas un dzeja / Skaidrīte Grasmane, An-
dris Marts, Māra Timma, Elita Viškere-Šmarova. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2018]. — 117, [2] lpp. : portreti ; 20 cm. — (Pārdomas vārsmās). — ISBN 978-
9934-579-33-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šīs grāmatas katrā rindiņā ir tiekšanās uz gaismu, dvēselisku siltumu, pie-
došanu un vēlmi sadzirdēt ar sirdi. Tā ir pierakstīta pilna ar mīlestību, sauli un baltā sniega stās-
tiem, ar gaidām un vēlmi dodot saņemt.

UDK	 821.174-1(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915835
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915701
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916755
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916784
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Kopkataloga Id: 000916007
Vecgrāvis, Viesturs. Mani sveicina zvaigznes… : romantiskā pasaules izjūta lat-
viešu dzejā : impresijas un ieskati / Viesturs Vecgrāvis ; recenzenti: Dr.philol. 
Edgars Lāms, Dr.philol. Inguna Daukste-Silasproģe ; redkolēģija: Dr.philol. Ieva 
Kalniņa, Dr.philol. Ojārs Lāms, Dr.philol. Māra Grudule, Dr.philol. Pāvels Štolls, 
Dr.philol. Inga Stepukoniene ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; kopsavilkumu an-
gļu valodā tulkojusi Andra Damberga ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. — Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 279 lpp. ; 20 cm. — (Latvijas gadu gredzeni lite-
ratūrā / LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas sērija). — Vāka noformējumā 
izmantots K.D. Frīdriha gleznas „Der Mönch am Meer” fragments. — Bibliogrāfi-
ja: 236.-241. lpp. un rādītājs: 271.-279. lpp. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums 
angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-380-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata veltīta latviešu dzejnieku romantiķu garīgās un emocionālās pa-
saules raksturojumam, parādot viņu dzeju kā ilglaicīgu un īpašu latviskās identitātes atveidu. Tā 
rakstīta kā atgādinājums, lai šai steidzīgajā un nereti pārracionalizētajā, ikdienišķības prioritāšu 
laikmetā atceramies vērtības, kuras aktualizēja un aizstāvēja tādi mūsu romantiķi kā Auseklis un 
Kārlis Skalbe, Aspazija un Velga Krile, Jānis Poruks un Ojārs Vācietis, Elīna Zālīte un Anna Ran-
cāne, Linards Tauns un Leons Briedis un vēl daudzi citi. Latviešu romantiķu lirika aptver plaša 
spektra tematiku, sākot no dabas apceres un intīmo jūtu atklāsmēm līdz eksistenciālām pārdo-
mām un patriotiskiem akcentiem, cilvēka pašpilnveidošanās un ideāla alkām. Autors sniedzis 
arī īsu pārskatu par romantisma un neoromantisma īpatnībām cittautu literatūrā. Romantisms 
latviešu dzejā akcentēts kā nozīmīga mūsu nacionālās identitātes izpausme pusotra gadsimta 
ilgumā.

UDK	 821.174-1.09

Kopkataloga Id: 000916782
Vienā elpas vilcienā : poētiskas pārdomas un dzeja / Daiga Akmentiņa, Evija Ma-
rija Ezeriņa, Evita Gūtmane, Karīna Kinovska, Alisa Marčenkova, Baiba Mazure, 
Pastarīte, Signe Paula, Rigonda Visocka-Melbārde ; ilustrācija: Dace Krailo. — 
[Varakļāni] : Domu Pērles, [2018]. — 119 lpp. : ilustrācija, portreti ; 20 cm. — ISBN 
978-9934-579-31-8 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000916749
Vincūne, Evita. Miega čukčukbānis / Evita Vincūne ; mākslinieks Edwin Maximi-
liano Daboin Aranguibel ; mākslinieciskais noformējums: Liega Krūklīte ; literārā 
redaktore Linda Kalniņa. — [Birzgale, Ķeguma novads] : Evita Vincūne, [2018]. — 
47 lpp. : ilustrācijas ; 16×16 cm. — ISBN 978-9934-8697-1-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bērns klausās skaņās, tonī un intonācijā. Tādam nolūkam ir radīta šī grāma-
ta — jautrā skaņu virknē izzinot, mācoties skaņas un palīdzot attīstīt bērna radošo domāšanu un 
iztēli. Jautra, radoša grāmatiņa bērniem un vecākiem.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916007
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916782
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916749
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Kopkataloga Id: 000916549
Zemgales Vācelīte : literārais almanahs / grāmatas sastādītāji un priekšvārdu 
autori: Jānis Zariņš, Rasma Urtāne ; vāka noformējums un dizains: Endijs Zariņš, 
Jānis Zariņš ; foto: Jānis Belovs. — Jelgava : Jelgavas Latviešu biedrība, 2017.

2017. — 347, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 
20 cm. — Autori: Modris Andžāns, Austra Ālmane, Ruta Zanda Berkmane, 
Ilga Bindre, Velta Brinza, Vija Čerņaka, Juris Čuričevs, Broņislava Dzene, Ināra 
Gaile, Sarmīte Gausiņa-Elksne, Nauris Gekišs, Aija Hermane, Zane Indriksone, 
Edvīns Jansons, Ziedīte Kalna, Brigita Kārkliņa, Ivars Kārkliņš, Ligija Kova-
ļevska, Anita Ķēķe, Mairita Ķērpe-Dūze, Biruta Laijere, Ineta Lazdiņa, Ingūna 
Lipska, Marianna Madžule, Ilze Magone, Benedikta Mežale, Velga Petņičenko, 
Māra Puriņa, Vera Roķe, Ieva Romaško, Sandra Rumba, Baiba Talce, Veronika 
Uršuļska, Rasma Urtāne, Elita Viškere-Šmarova, Petra Agnija Lasmane, Laim-
dota Vištarte, Jānis Zariņš, Elīna Zālīte, Ilze Zeimule-Stepanova, Anita Zvaig-
zne. — ISBN 978-9934-19-318-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krājums „Zemgales Vācelīte” izdots jau 11. reizi un tajā publicēti 41 autora 
darbi. Kopkrājumā publicējušies autori no Jelgavas, Jelgavas novada, Rīgas un citām Latvijas vie-
tām. Dzejoļi vēsta par Latviju, tās dabu, par mīlestību, par cilvēku attiecībām un citām tēmām.

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

Kopkataloga Id: 000916727
Ziemanis, Ilmārs. Peļķīte / Ilmārs Ziemanis ; vāka dizains un ilustrācijas: Andis 
Reinbergs ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 26 nenu-
murētas lpp. : ilustrācijas ; 23×21 cm. — ISBN 978-9934-0-7924-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Šī ir grāmata, kas stiprina bērna pašapziņu,” saka autors. Pasaule ir tik skais-
ta, cik skaistu mēs to un paši sevi redzam. Tāpēc brīžos, kad nevaram sagaidīt atbalstu vai prieku 
no malas, der atcerēties, ka viss jau ir mūsos. Katrā cilvēkā ir visas iespējas, un katrā Peļķītē — 
visas debesis. Galvenais ir pašam tās saskatīt un novērtēt.

UDK	 821.174-93-32

821.411.16  Ebreju literatūra ivritā

Kopkataloga Id: 000916628
Grosmans, Dāvids. Bārā ienāk zirgs : romāns / Dāvids Grosmans ; no ivrita tul-
kojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 
[2018]. — 190, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Sus echad nichmas lebar. — 
ISBN 978-9984-23-718-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nelielā Izraēlas pilsētiņā uzstājas komiķis Dovs Grinšteins. Viņš iecerējis, ka 
šī vakara priekšnesums atšķirsies no ierastajiem stendapa jociņiem, un ielūdzis uz izrādi savu 
bērnu dienu paziņu — bijušo tiesnesi Avišaju Lazaru un vēl dažus citus, kuri atceras savādo 
puišeli, kurš staigāja uz rokām un nelikās zinis par apkaimes resgaļu nežēlīgo ķircināšanu. Pakā-
peniski kā skatītāji, tā lasītāji tiek arvien dziļāk ievilkti viņa atmiņu virpuļos un, elpu aizturējuši, 
seko tam, kā šajā viena aktiera teātrī tiek izspēlēts neiespējamais.

UDK	 821.411.16-31

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000916742
Dambo : ņem līdzi stāstu! / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Dis-
ney. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
28 cm. — Oriģinālnosaukums: Dumbo. Grab a Story!. — ISBN 978-9934-16-595-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ļauj vaļu iztēlei kopā ar „Disney” animācijas filmas varoņiem! Lasot aizrau-
jošos Dambo piedzīvojumus un pildot uzdevumus kopā ar viņa sirsnīgajiem draugiem, tev būs 
patiešām jautri.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916549
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916727
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916628
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916742
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902  Arheoloģija

Kopkataloga Id: 000916087
Arheologu pētījumi Latvijā 2016.-2017. gadā / sastādītāji un redaktori: Juris Ur-
tāns, Ingrīda Līga Virse ; mākslinieks Rihards Delvers ; redakcijas kolēģija: Dr. Val-
dis Bērziņš, Dr.hist. Artūrs Tomsons, Dr.hist., Dr.habil.art. Juris Urtāns (redakcijas 
kolēģijas vadītājs), Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Antonija Vilcāne, Dr.hist. 
Ingrīda Līga Virse ; Latvijas Arheologu biedrība. — [Rīga] : NT Klasika, 2018. — 
302, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni ; 20 cm. — Bibliogrāfija: 273.-[293.] lpp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi un satura 
rādītājs angļu valodā. — ISBN 978-9934-8757-4-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā ietvertas pamatatziņas par pēdējo divu gadu arheoloģiskajiem pē-
tījumiem akmens laikmeta apmetnē (Riņņukalns), dzelzs laikmeta pilskalnos (Grobiņas Skabārž-
kalns, Alūksnes Tempļa kalns, Ciblas Ķīšukalns), Livonijas mūra pilīs (Ludza, Dobele), vecpilsētās 
(Rīga, Cēsis) un apbedījumu vietās (bioarheoloģiskā materiāla paleopatoloģiskais izvērtējums), 
kā arī mežu saimnieciskās vēstures piemineklī (darvas tecinātava). Pētījumi atspoguļo arheologu 
centienus arheoloģiskajos izrakumos izmantot jaunas izpētes un kultūrslāņa fiksācijas metodes 
(flotācija, fotogrammetrija), kā arī starpdisciplināru pieeju izrakumos iegūtā materiāla izvērtēju-
mā, sadarbojoties dažādu valstu un zinātnes nozaru pētniekiem.

UDK	 902(474.3)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000914097
Cesvaines grāmata / sakārtotāja, redaktore Sanita Dāboliņa ; konsultantes: Dace 
Zvirgzdiņa, Ilga Holste ; māksliniece Linda Prātniece. — Cesvaine : Cesvaines kul-
tūras veicināšanas biedrība, 2018.

IV [4]. — 848 lpp., 32 nenumurētas krāsainas lpp. ielīmes : ilustrācijas, por-
treti, tabulas ; 31 cm + 1 pielikums (10 nenumurētas lpp.). — Personu rādītājs: 
804.-832. lpp. — Bibliogrāfija šķirkļu beigās. — ISBN 978-9934-8722-2-8 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  „Cesvaines grāmata” ir daudzu autoru kopdarbs un turpina iepriekšējās des-
mitgadēs veikto novadpētniecības darbu un Cesvaines novada dzīves dokumentēšanu. Tas ir iz-
devums, kurā tiek dokumentēta novada vēsture saistībā ar apkārtējo pasauli, publicēti pētījumi, 
dokumenti, atmiņas, melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas. Cesvainieši no sava skatpunkta aplūko 
arī visai Latvijai un Eiropai būtiskus notikumus, atklāj vēl neizzinātas vēstures lappuses, savu-
kārt Cesvaines notikumi iekļaujas pasaules kontekstā, savienojot gadsimtus, valstis un kontinen-
tus. Cesvaines grāmatas leļļu burtnīcā iekļauta zīmola „Claudia” papīra lelle Līga no Cesvaines 
novada.

UDK	 908(474.36)

Kopkataloga Id: 000915962
Stikāns, Dagnis. Izkrāso Preiļus / Dagnis Stikāns. — Preiļi : Preiļu novada dome, 
2018. — 20 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmata bērniem ir Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa 
Dagņa Stikāna veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienā un Preiļu pilsētas 
90. dzimšanas dienā. Grāmata „Izkrāso Preiļus” sniedz iespēju ģimenei darboties kopā, atjaunot 
zināšanas par pilsētas vēsturiskajām vietām un nozīmīgākajiem objektiem.

UDK	 908(474.387)(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916087
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000914097
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915962
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929  Biogrāfijas un līdzīga rakstura pētījumi

Kopkataloga Id: 000916640
Turkopuls, Pēteris. Koks vēl nelūst : par Turkopulu dzimtu un Latviju / Pēteris 
Turkopuls ; vāku dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra iz-
devniecība, 2018. — 331, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — ISBN 978-9984-
29-313-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Nodoms atainot savas dzimtas dzīves gājuma aspektus ir piepildīts. Satura 
izklāsts balstīts uz piedzīvotām atmiņām, dažiem arhīva materiāliem, izmantotas radu atmiņas, 
vēstules, paša piezīmes daudzu gadu garumā, foto no ģimenes un radu albumiem u.c.

UDK	 929.52(474.3)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000916220
Atmiņu nesējs : Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija : katalogs / sastā-
dītāja Olga Miheloviča ; literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkotāji: Gunta 
Nalivaiko, Dāvids Stasuns ; fotogrāfs: Harijs Daina Liepiņš ; priekšvārds: Gaidis 
Graudiņš ; Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. — Rīga : Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs, 2018. — 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabu-
las ; 30 cm. — Gaida Graudiņa dzīves gājums: 10.-14. lpp. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkums arī angļu un vācu valodā. — ISBN 978-9984-747-46-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katalogā atspoguļota latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra Gaida 
Graudiņa pēckara gados trimdā izveidotā kolekcija, kas sākotnēji bija pamatā viņa radītajam 
„Latviešu muzejam” Vācijā. Atmodas procesu iedvesmots, 1990. gadā G. Graudiņš savu kolekciju 
atveda uz Latviju un pārliecināja toreizējo Latvijas PSR Valsts Kultūras komiteju izveidot Lat-
vijas kultūras muzeju „Dauderi”. Kolekcijā ir ap 7000 priekšmetu un tie ir daudzveidīgi gan no 
priekšmetu tipa, gan tēmas, gan hronoloģijas viedokļa. Katalogā līdz ar aprakstiem publicēti 352 
priekšmetu — apbalvojumu, sadzīves un mākslas priekšmetu, mēbeļu, grāmatu — attēli, arī do-
kumenti un fotogrāfijas. Vairums priekšmetu sniedz priekšstatu par vēsturiskām relikvijām, kas, 
dodoties bēgļu gaitās, paņemtas līdzi no Latvijas. Izdevumu ievada īss paša kolekcionāra dzīves 
gājuma apraksts.

UDK	 94:069(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916640
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000916220
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94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000915591
Blankenhagens, Herberts fon. Pasaules vēstures malā : atmiņas no vecās Vi-
dzemes, 1913-1923 / Herberts fon Blankenhagens ; no vācu valodas tulkojusi, 
ziņu par autoru un pēcvārda autore Indra Čekstere ; zinātniskais redaktors un 
priekšvārda autors Dr.hist. Gints Apals ; Gunāra Dukštes vāka foto ; mākslinieks 
Andris Lamsters ; ievads: Aksels brīvkungs fon Kampenhauzens. — Rīga : Madris, 
[2018]. — 254, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, kartes, 
portreti ; 25 cm. — Ziņas par autoru: 9. lpp. — Oriģinālnosaukums: Am Rande 
der Weltgeschichte: Erinnerungen aus Alt-Livland, 1913-1923. — ISBN 978-9984-
31-088-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autors barons Herberts fon Blankenhagens, vācbaltietis, mūsu vēs-
tures līdzgaitnieks, cēlies no senas muižnieku dzimtas, vēsta par paša pieredzēto vecajā Vidzemē 
(tā sauca daļu tagadējās Latvijas un Igaunijas) laikā, kad sagruva 700 gadu sena impērija. Barona 
dzimtās mājas bija Akenstaka — muižiņa Rīgas apriņķī, Krievijas impērijas Vidzemes guberņā, 
tolaik — pasaules vēstures mala. Viņš raksta par personīgi pieredzēto sarežģītajā laikā, kad no-
tika Pirmais pasaules karš, apraksta tā radītās radikālās pārmaiņas, dažādu sabiedrības slāņu 
sadursmes un Latvijas brīvības cīņas, kurās radās Latvijas valsts. Atmiņas atklāj vācbaltiešu lomu 
šajos procesos un viņu dalību cīņās par tiesībām uz dzimteni. Autors velta uzmanību detaļām — 
labi pazīst vecās Vidzemes dabu, raksta par Latvijas muižu sadzīvi, Tērbatas vācbaltu studentu 
korporāciju „Livonia” un tā laika radītajiem skarbajiem izaicinājumiem. Grāmatas vērtība ir at-
šķirīgs vācbaltieša skatījums uz Latvijai un Igaunijai nozīmīgiem desmit gadiem.

UDK	 94(474.3)(=112.2)(092)+821.112.2-94(474.3)

https://lnb.lv/
https://www.facebook.com/lnb.lv
https://twitter.com/lnb_lv
https://www.instagram.com/lnblv/
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/izdevejdarbibas-statistika/krajums-latvijas-izdevejdarbibas-statistika
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000915591
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