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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000922370
Theoretical and Practical Aspects of the Development of Modern Science: the 
Experience of Countries of Europe and Prospects for Ukraine : monograph / 
scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Baltija Publishing, 2018.

[2. sējums]. — iii, 152 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrā-
fija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un ukraiņu valodā, 
kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 001(4)(082)+37(4)(082)

02  Bibliotēku zinātnes. Bibliotēku darbs

Kopkataloga Id: 000919683
Librarians Around the World : articles of 34 librarians from 19 countries / text 
editors: Dace Ūdre, Elīna Sniedze, Santa Lozda, Valters Veļa ; introduction, cover 
design: Elīna Sniedze. — Riga : Library Association of Latvia, [2018]. — 1 tiešsais-
tes resurss (113 lp., PDF) : ilustrācijas ; 8,88 MB. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
ISBN 978-9934-19-747-5 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcija 2017. gadā uzsāka 
projektu „Bibliotekāri apkārt pasaulei”, aicinot bibliotekārus no dažādām pasaules valstīm pa-
stāstīt par sevi un savas pārstāvētās valsts bibliotēkām, to sistēmu, izglītības iegūšanas iespējām, 
bibliotēku nozares organizācijām un aktivitātēm. Projekta ietvaros tika sagatavota e-grāmata 
angļu valodā, kur publicēti 34 autoru raksti no 19 valstīm. Ar Latvijas pieredzi dalījās Linda Āle.

UDK	 027(4/9)(082)

Kopkataloga Id: 000922909
Rīgas Centrālā bibliotēka. Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata / redkolē-
ģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Gida Zepkāne, Inta Sallinene ; 
sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkma-
ne ; ievadvārdi: Dzidra Šmita. — [Rīga] : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2018].

2017. — 167 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 162.-164. lpp. un 
atsevišķu rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-8714-2-9 (brošēts).

UDK	 027.5(474.362.2)(058)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922370
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919683
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922909
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000924039
Barbie : krāsojamā grāmata / [redaktore Linda Kalna]. — Rīga : Egmont Publis-
hing, [2019]. 

Rozā prieki. — 24 nenumurētas lpp. : pārsvarā ilustrācijas ; 30 cm. — (Bar-
bie). — Tulkots no angļu valodas. — ISBN 978-9934-16-642-6 (brošēts).

UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000922921
Bērziņa, Una. Latvijas dzīvnieki : krāsojamā grāmata / Una Bērziņa ; mākslinie-
ce Zelma Dumpe-Eglīte. — Rīga : Latvijas Dabas muzejs, [2019]. — 40 nenumurē-
tas lpp. : ilustrācijas ; 15×21 cm. — ISBN 978-9984-9704-7-9 (brošēts).
UDK	 087.5+59(474.3)(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000924027
Minecraft / sarakstījusi Stefānija Miltone ; Pola Lenga un Džo Boldera mākslinie-
ciskais noformējums ; Raiena Mārša ilustrācijas ; tulkojusi Diāna Alksne ; redak-
tore Antra Jansone ; Mojang. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 

Piedzīvojumi ūdeņos : uzlīmju grāmata. — 32 lpp., 12 nenumurētas lp. uzlī-
mes : ilustrācijas ; 29 cm. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: 
Minecraft. Aquatic Adventure Sticker Book. — ISBN 978-9934-16-598-6 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Oficiālā „Minecraft” uzlīmju grāmata aicina izzināt spēles okeānu. Pildot uz-
devumus un darbojoties ar uzlīmēm atklāsi, kā elpot zem ūdens, kur sastopami delfīni un bru-
ņurupuči, kā tikt galā ar zemūdens briesmoņiem un kurp doties apslēptu dārgumu meklējumos.

UDK	 087.5+004.9:794

Kopkataloga Id: 000924032
My Little Pony : 100 uzlīmju : spēles un uzdevumi tavam priekam! / tulkojusi Eva 
Jansone ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont Publishing, [2019]. — 16 lpp., 
4 nenumurētas lp. uzlīmes : ilustrācijas ; 30 cm. — Teksts latviešu valodā, tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: My Little Pony. — ISBN 978-9934-16-
616-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Satiec ponijus — savus talantīgos un jaukos draugus! Pildi aizraujošus uzde-
vumus, atklāj varoņu brīnumainos piedzīvojumus un kārtīgi izpriecājies ar uzlīmēm!

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924039
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922921
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924027
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924032
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000924813
Maijs, Johens. Kāpēc es aizgāju nopirkt pienu, bet atgriezos ar divriteni / Johens 
Maijs ; no vācu valodas tulkoja Brigita Kabuce ; atbildīgā redaktore Liene Sobo-
ļeva ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2019]. — 310, 
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 306.-[311.] lpp. — Oriģinālnosau-
kums: Warum ich losging, um Milch zu kaufen, und mit einem Fahrrad nach Hau-
se kam. — ISBN 978-9934-20-273-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Dienu pēc dienas mēs pieņemam 20 000 lēmumu. Būtu ļoti jauki, ja vismaz 
pāris no tiem būtu trāpīgi, saka autors. Daudzi lēmumi īpaši neietekmē mūsu dzīvi, bet citi ir 
liktenīgi. Tieši šie lēmumi bieži vien maina visu mūsu dzīvi. Kas īsti ir lēmums? Kā tas tiek pie-
ņemts, un ko tas ietekmē? Kāpēc mēs šobrīd izlemjam tā, bet rīt citādi? Kāpēc sievietes izlemj 
atšķirīgāk nekā vīrieši? Johens Maijs savā darbā nosauc tipiskākās domāšanas kļūdas, kuras mēs 
pieļaujam, slazdus, kuros aizvien iesprūstam. Grāmatā aprakstītas dažādas izlemšanas tehnikas, 
kuras praktiski lietojot, iespējams mazināt izvēles mokas. Ir doti arī padomi, kas var līdzēt akūtos 
un katastrofāli grūtos izlemšanas gadījumos.

UDK	 159.947.5+159.923.2

Kopkataloga Id: 000920161
Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija — psiholoģijas zinātnes apakšno-
zare un profesionālās darbības joma / Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane ; re-
cenzenti un konsultanti: Anita Pipere, Velga Sudraba ; literārā redaktore Inta Ro-
zenvalde ; vāka mākslinieks Modris Brasliņš ; priekšvārdi: Efrata Netere, Aivars 
Vētra, Inga Millere, Elmārs Tērauds, Anda Nulle. — Rīga : RSU, 2019. — 66 lpp. : 
ilustrācijas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 52.-62. lpp. — ISBN 978-9934-563-41-6 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā izdevumā īsi raksturota veselības psiholoģija — svarīga psiholoģijas zi-
nātnes apakšnozare un psihologa profesionālās darbības joma. Laikā, kad veselību uzskatām par 
indivīdam un sabiedrībai ļoti nozīmīgu vērtību, darbā ietvertā informācija būs noderīga ne tikai 
psihologiem un psiholoģijas studentiem, bet arī tiem profesionāļiem, ar kuriem psihologi sadar-
bojas, strādājot monoprofesionāli vai multiprofesionālā komandā. Izdevums varētu būt saistošs 
arī tiem, kuri interesējas par psiholoģijas mūsdienu sasniegumiem un praktisko psihologa darbu.

UDK	 159.98:61

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924813
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920161
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000924240
Heisti, Helēna. ’Abdu’l-Bahá dzīvesstāsts / Helēna Heisti. — Rīga : Rīgas Bahai 
ticības draudze, 2019. — 32 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Resursā uzrādīts 
arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934880919 (PDF). — Tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: The Life of ’Abdu’l-Bahá. — ISBN 978-9934-8809-0-2 
(brošēts).
UDK	 286-33(55)

Kopkataloga Id: 000924218
Heisti, Helēna. Aizbildņa dzīvesstāsts : Shoghi Effendi / Helēna Heisti. — Rīga : 
Rīgas Bahai ticības draudze, 2019. — 32 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Re-
sursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934880971 (PDF). — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Life of the Guardian [Shoghi Effen-
di]. — ISBN 978-9934-8809-6-4 (brošēts).
UDK	 286-33(569.4)

Kopkataloga Id: 000924229
Heisti, Helēna. Bahá’u’lláh dzīvesstāsts / Helēna Heisti. — Rīga : Rīgas Bahai ticī-
bas draudze, 2019. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektro-
niskā izdevuma ISBN 9789934880957 (PDF). — Tulkots no angļu valodas. — Ori-
ģinālnosaukums: The Life of Bahá’u’lláh. — ISBN 978-9934-8809-4-0 (brošēts).
UDK	 286-33(55)

Kopkataloga Id: 000924234
Heisti, Helēna. Báb dzīvesstāsts / Helēna Heisti. — Rīga : Rīgas Bahai ticības 
draudze, 2019. — 32 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Resursā uzrādīts arī elektroniskā 
izdevuma ISBN 9789934880933 (PDF). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģināl-
nosaukums: The Life of the Báb. — ISBN 978-9934-8809-2-6 (brošēts).
UDK	 285-33(55)

Kopkataloga Id: 000922758
Jaša, Sūzana. Tematiskā Bībele bērniem : bērnu Bībele par dažādiem dzīves 
jautājumiem / Sūzana Jaša, Kristīna Šnurle ; ilustrācijas: Matiass Vēbers ; vāka 
dizains: Anna-Sofija Leitenberga ; no vācu valodas tulkojusi Dace Rukute-Tomše-
vica ; literārā redaktore Dace Morica. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. — 
117, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Die Kinder Themen Bi-
bel. — ISBN 978-9984-834-85-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā lasāmi Bībeles stāsti par tēmām, kuras joprojām ir aktuālas bēr-
niem, kā arī ieteikumi pārdomām un dažādu lietu veidošanai. Šajā darbā Bībeles stāsti nav sakār-
toti tādā secībā, kā tie atrodami Bībelē, bet atbilstīgi izvēlētajām tēmām, kuras iedalītas trīs lielās 
nodaļās — „Tu”, „Tu un citi”, „Tu un pasaule”. Tādā veidā mēģināts akcentēt bērnu dzīves realitāti 
un ikdienas vajadzības, savienojot tās ar cilvēku pieredzi, par kuriem rakstīts Bībelē, un parādot, 
ka Dievs visu ir paredzējis, zinājis un ir vienmēr klātesošs.

UDK	 27-236.5(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924240
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924218
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924229
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924234
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922758
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Kopkataloga Id: 000922778
Pāvila darbi / tulkotājs, ievada un komentāru autors Ņikita Andrejevs ; pēcvārda 
autors Valdis Tēraudkalns ; māksliniece Agata Muze ; literārā redaktore Milda 
Klampe. — Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2019]. — 79 lpp. ; 17 cm. — Biblio-
grāfija: 18.-19. lpp. — Tulkots no sengrieķu valodas. — ISBN 978-9984-834-86-3 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Pāvila darbi” ir interesants un savdabīgs, ārpus Jaunās Derības 27 grāmatu 
kanona robežām palicis teksts par apustuļa Pāvila dzīvi un darbību. Pāvila darbi ir sarakstīti 2. gs. 
otrajā pusē un vēsta par apustuļa piedzīvojumiem misijas ceļojumos un viņa mocekļa nāvi. Pie 
fragmentiem, kas ir saglabājušies grieķu valodā, pieder arī Pāvila mācekles, sludinātājas un vēlāk 
svētās jaunavas Teklas stāsts. Saskaņā ar baznīctēvu Tertuliānu, par „Pāvila darbu” autoru uzska-
tāms kāds prezbiteris no Āzijas, kas vēlējies palielināt Pāvila autoritāti aiz mīlestības pret viņu.

UDK	 27-252.3

Kopkataloga Id: 000920509
Reliģiski-filozofiski raksti / galvenā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; 
redaktori: Jānis Nameisis Vējš, Arta Jāne ; vāka dizaina autori: Kārlis Koņkovs, 
Matīss Kūlis ; zinātniskās redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.phil. Sol-
veiga Krūmiņa-Koņkova, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.hist. Andris Priede, Dr.habil.
phil. Māra Rubene, Dr.hist. Inese Runce, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; Latvijas Univer-
sitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. — Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts, 2018.

XXIV [24]. — 1 tiešsaistes resurss (216 lp., PDF) : diagramma, ilustrācijas ; 
24,62 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISSN 1407-1908. — Biblio-
grāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 214.-215. lp. — Teksts latviešu 
un angļu valodā.

UDK	 2(082)+14(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922778
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920509
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Kopkataloga Id: 000922456
Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application 
in Training in Economics and Management : training on the topic, July 23-27, 
2018 / Baltijas ekonomiskas telpas transformācijas problēmu zinātniski-pētnie-
ciskais institūts. — Rīga : [Baltija Publishing], 2018. — vi, 182 lpp. : diagrammas, 
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu 
un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-49-7 (brošēts).
UDK	 3(082)+6(082)

Kopkataloga Id: 000922411
International Multidisciplinary Conference „Key Issues of Education and 
Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland” (2018 : Stalo-
va Vola, Polija). Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects 
for Ukraine and Poland : international multidisciplinary conference, 20-21 July, 
2018 / chief editor Dr. Małgorzata Korecka ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w 
Stalowej Woli. — Riga ; Stalowa Wola, Republic of Poland : Baltija Publishing, 
2018. — 203 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts pārsvarā ukraiņu valodā, daži raksti arī angļu un krievu valodā. — ISBN 
978-9934-571-50-3 (brošēts).
UDK	 3(062)+6(062)

Kopkataloga Id: 000922402
International Multidisciplinary Conference „Science and Technology of the 
Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland” 
(2018 : Volomina, Polija). Science and Technology of the Present Time: Priority 
Development Directions of Ukraine and Poland : international multidisciplinary 
conference, 19-20 October, 2018 / chief editor Janusz Kowalski ; Z. Gloger Wo-
lomin International and Regional Cooperation University. — Riga ; Wolomin, 
Republic of Poland : Baltija Publishing, 2018. — 183 lpp. : ilustrācijas, shēmas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu un angļu valodā, 
viens raksts krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-55-8 (brošēts).
UDK	 3(062)+6(062)

Kopkataloga Id: 000922451
International Scientific and Practical Conference „Achievements and Prob-
lems in the Field of Social Sciences in the Modern World” (2018 : Baku, 
Azerbaidžāna). Achievements and Problems in the Field of Social Sciences in 
the Modern World : international scientific and practical conference, December 
14-15, 2018 / Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Scien-
ces. — Riga ; Baku, Republic of Azerbaijan : Baltija Publishing, 2018. — 151 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, krievu, angļu un azerbai-
džāņu valodā. — ISBN 978-9934-571-66-4 (brošēts).
UDK	 3(062)

Kopkataloga Id: 000922378
International Scientific Conference „Corporate Governance: Strategies, 
Technology, Processes” (2 : 2018 : Leipciga, Vācija). Corporate Governance: 
Strategies, Technology, Processes : II [2nd] international scientific conference, 
October 26, 2018 : proceedings of the conference / Leipzig University. Faculty 
of Economics and Management Science. — Riga ; Leipzig : Baltija Publishing, 
2018. — x, 253 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — Teksts pārsvarā ukraiņu un angļu, kā arī vācu un krievu valodā. — 
ISBN 978-9934-571-53-4 (brošēts).
UDK	 3(062)+658(062)+657(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922456
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922411
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922402
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922451
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922378
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Kopkataloga Id: 000924655
Sievietes gadagrāmata / sastādītāja Kristīna Blumberga ; Ivara Vimbas vāka 
grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, 
[2018].

2019. — 199 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Uz 1. vāka: Žanna Dubska (Aigas Rēd-
manes foto). — ISBN 978-9934-20-255-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Sievietes gadagrāmata 2019. gadam ir praktisks ceļvedis visam gadam, kurā 
atradīsiet plašu informāciju par horoskopiem un astronomisko kalendāru 2019. gadam, veselību, 
skaistumu, attiecībām, ezoteriskas tēmas, dažādu ēdienu receptes.

UDK	 305-055.2(058)

Kopkataloga Id: 000922343
Social Sciences: Development Prospects in Countries of Europe at the Beginning 
of the Third Millennium : collective monograph / responsible for release Mal-
gorzata Korecka ; Economics College in Stalowa Wola. — Riga ; Stalowa Wola, 
Poland : Baltija Publishing, 2018. — iv, 175 lpp. : shēma, tabula ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, ukraiņu un krievu 
valodā. — ISBN 978-9934-571-61-9 (brošēts).
UDK	 3(082)+631(082)

Kopkataloga Id: 000922301
Theoretical and Practical Aspects of the Development of Modern Science: the 
Experience of Countries of Europe and Prospects for Ukraine : monograph / 
scientific editor Anita Jankovska. — Riga : Baltija Publishing, 2018.

[1. sējums]. — v, 517 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, ukraiņu un krievu valodā.

UDK	 3(082)+6(082)

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000922597
Kopā un atsevišķi : daudzdzīvokļu namu arhitektūra Latvijas ekonomiskajā, po-
litiskajā un sociālajā ainavā / Matīsa Groskaufmaņa un Evelīnas Ozolas redak-
cijā ; zīmējumi: Ludo Groen, Matīss Groskaufmanis, Evelīna Ozola ; tulkojumi: 
Vilis Kasims, Jūle Mare Rozīte ; fotogrāfijas: Reinis Hofmanis ; komiksi: Sander 
Ettema. — Rīga : FOLD sadarbībā ar Latvijas Jaunā teātra institūtu, [2019]. — 
239 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 28 cm. — Teksta autori: Ivars Ījabs, Reinis Hofma-
nis, Ilze Martinsone, Mārtiņš Mintaurs, Pēteris Strautiņš, Ieva Zībārte, Kārlis 
Ratnieks, Kārlis Sils, Linda Leitāne-Šmīdberga u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās 
un zemsvītras piezīmēs. — Dažas esejas tulkotas no angļu valodas. — ISBN 978-
9934-19-751-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmata tiek izdota saistībā ar ISSP Galerijā skatāmo daudzdzīvokļu namiem 
veltīto izstādi „Kopā un atsevišķi”, kas piedāvā iepazīties ar daļu no 2018. gada Venēcijas arhitek-
tūras biennālē pārstāvētās Latvijas ekspozīcijas. Bagātīgi ilustrētais izdevums skaidro dzīvokļa 
lomu indivīda, valsts un tirgus attiecībās dažādos vēsturiskos periodos, mūsdienās un pārska-
tāmā nākotnē. Provokatīvākā daļa meklējama grāmatas beigās, kur vairāki arhitektūras praktiķi 
un apvienības piedāvā vizuālus komentārus par dzīvi kopā un atsevišķi nākamajā desmitgadē un 
pēc tās. Ar šo publikāciju redaktori cer aktualizēt diskusijas un projektus, kas padarītu pieejamu, 
kvalitatīvu un drosmīgu daudzdzīvokļu namu arhitektūru par ikdienu, ne izņēmumu no normas.

UDK	 316.334.54(474.3)(082)+332.82(474.3)(082)+728(474.3)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924655
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922343
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922301
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922597
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33  Ekonomika. Ekonomikas zinātnes

Kopkataloga Id: 000922467
International Scientific Conference „Anti-Crisis Management: State, Region, 
Enterprise” (2 : 2018 : Lemāna, Francija). Anti-Crisis Management: State, Re-
gion, Enterprise : II [2nd] international scientific conference, November 23th, 
2018 : proceedings of the conference / Le Mans University. Faculty of Law, Econo-
mics and Management. — Riga ; Le Mans, France : Baltija Publishing, 2018. — vi, 
137 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — 
Teksts ukraiņu, angļu, krievu un franču valodā. — ISBN 978-9934-571-57-2 (bro-
šēts).
UDK	 33(062)+658(062)

Kopkataloga Id: 000922475
International Scientific Conference „From the Baltic to the Black Sea: the 
Formation of Modern Economic Area” (2 : 2018 : Rīga, Latvija). From the Bal-
tic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area : II [2nd] interna-
tional scientific conference, August 24th, 2018 : proceedings of the conference / 
Baltic Research Institute of Transformation Economic Area. — Riga : Baltija Pub-
lishing, 2018. — vi, 125 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valodā. — ISBN 978-
9934-571-47-3 (brošēts).
UDK	 33(062)+658(062)+657(062)

Kopkataloga Id: 000922417
International Scientific Conference „Modern Economic Research: Theory, 
Methodology, Strategy” (2018 : Kelce, Polija). Modern Economic Research: 
Theory, Methodology, Strategy : international scientific conference, September 
28th, 2018 : proceedings of the conference / State University of Jan Kochanowski. 
Department of Entrepreneurship and Innovation. — Riga ; Kielce : Baltija Pub-
lishing, 2018. — vi, 133 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un poļu valodā. — ISBN 978-9934-
571-51-0 (brošēts).
UDK	 33(062)

Kopkataloga Id: 000922442
International Scientific Conference „The Modern Trends in the Develop-
ment of Business Social Responsibility” (2 : 2018 : Lisabona, Portugāle). The 
Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility : II [2nd] In-
ternational Scientific Conference, June 29th, 2018 : proceedings of the conferen-
ce / Nova University. Nova School of Business and Economics. — Riga ; Lisbon, 
Portugal : Baltija Publishing, 2018. — vi, 133 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, angļu un krievu valo-
dā. — ISBN 978-9934-571-45-9 (brošēts).
UDK	 33(062)+658(062)

Kopkataloga Id: 000922285
Strategies for Economic Development: the Experience of Poland and the Pros-
pects of Ukraine : collective monograph / edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; 
State University of Jan Kochanowski. Department of Entrepreneurship and Inno-
vation. — Riga ; Kielce, Poland : Baltija Publishing, 2018. — iv, 303 lpp. : diagram-
mas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts angļu, 
ukraiņu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-44-2 (brošēts).
UDK	 330.34(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922467
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922475
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922417
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922442
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922285
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336  Finanses

Kopkataloga Id: 000919044
Benecká, Soňa. Spillovers from Euro Area Monetary Policy: a Focus on Emerging 
Europe / Soňa Benecká, Ludmila Fadejeva, Martin Feldkircher. — [Rīga] : Latvi-
jas Banka, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (30 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
tabulas ; 1,30 MB. — (Working paper / Latvijas Banka ; 4/2018). — Virstitulā: 
Latvijas Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 27.-30. lp. — ISBN 978-9934-578-
03-8 (PDF).
UDK	 336.7(4)+339.7(4)

34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000922361
Administrative Law and Administrative-Procedural Law: Origins, Achievements 
and Prospects of Development : collective monograph / Zaporizhzhia National 
University. — Riga ; Zaporizhzhia : Baltija Publishing, 2018. — 151 lpp. ; 21 cm. — 
Virstitulā: Ministry of Education and Science of Ukraine, Scientific Research 
Institute of State Building and Local Government of National Academy of Law 
Sciences of Ukraine, Faculty of Law. Zaporizhzhia National University, Civil Servi-
ce Law Laboratory of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-571-54-1 (brošēts).
UDK	 342.9(082)

Kopkataloga Id: 000924266
Nikolājeva, Iveta. Historical Evolution of the Institution of Pecuniary Relations-
hip of Spouses — Dowry — and Place in the Family of Modern Continental Law : 
summary of doctoral thesis study programme „Law” developed for award of doc-
tor’s degree in subsection „History of law” of the legal science / Iveta Nikolājeva ; 
thesis supervisor Dr.hist. Valdis Blūzma ; official reviewers: Dr.hist. Guntis Zemī-
tis, Dr.iur. Jeļena Alfejeva ; Turība University. — Riga : Biznesa augstskola Turība, 
2018. — 35 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. 
UDK	 347.626.7(091)(043)

Kopkataloga Id: 000924261
Nikolājeva, Iveta. Laulāto mantisko attiecību institūta — pūra — vēsturiskā 
evolūcija un vieta mūsdienu kontinentālo tiesību saimē : promocijas darba kop-
savilkums studiju programmā „Juridiskā zinātne”, izstrādāts zinātniskā doktora 
grāda iegūšanai tiesību zinātnes tiesību vēstures apakšnozarē / Iveta Nikolājeva ; 
zinātniskais vadītājs Dr.hist. Valdis Blūzma ; oficiālie darba recenzenti: Dr.hist. 
Guntis Zemītis, Dr.iur. Jeļena Alfejeva ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : Bizne-
sa augstskola Turība, 2018. — 31 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
UDK	 347.626.7(091)(043)

Kopkataloga Id: 000924382
Nikolājeva, Iveta. Laulāto mantisko attiecību institūta — pūra — vēsturiskā 
evolūcija un vieta mūsdienu kontinentālo tiesību saimē : promocijas darbs juri-
diskās zinātnes tiesību vēstures apakšnozarē / Iveta Nikolājeva ; darba vadītājs 
Dr.hist. Valdis Blūzma ; darba recenzenti: Dr.hist. Guntis Zemītis, Dr.iur. Jeļena 
Alfejeva ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 
225 lp. : faksimili, ilustrācijas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 169.-204. lp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā.
UDK	 347.626.7(091)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919044
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922361
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924266
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924261
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924382
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Kopkataloga Id: 000924297
Persidskis, Ainārs. Aggregation of Criminal Offences : synopsys of the docto-
ral thesis study programme „Law sciences” for award of doctor’s degree in law 
sciences, sub branch: criminal law = Noziedzīgu nodarījumu kopība : promoci-
jas darba kopsavilkums / Ainārs Persidskis ; advisor Dr.iur. Dainis Mežulis ; re-
viewers: Dr.iur. Uldis Krastiņš, Dr.iur. Juris Juriss, PhD Tomas Girdenis ; Turiba 
University. — Riga : Turiba University, 2018. — 37 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
35.-37. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu valodā, vāka noformējums 
paralēli angļu un latviešu valodā.
UDK	 343(043)

Kopkataloga Id: 000924293
Persidskis, Ainārs. Noziedzīgu nodarījumu kopība : promocijas darba kopsavil-
kums studiju programmā „Juridiskā zinātne” izstrādāts doktora grāda iegūšanai 
tiesību zinātnes nozarē, krimināltiesību apakšnozarē = Aggregation of Criminal 
Offences : synopsys of the doctoral thesis / Ainārs Persidskis ; zinātniskais vadī-
tājs Dr.iur. Dainis Mežulis ; darba oficiālie recenzenti: Dr.iur. Uldis Krastiņš, Dr.iur. 
Juris Juriss, PhD Tomas Girdenis ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : Biznesa 
augstskola Turība, 2018. — 35 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 33.-35. lpp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, vāka noformējums paralēli latviešu un 
angļu valodā.
UDK	 343(043)

Kopkataloga Id: 000924387
Persidskis, Ainārs. Noziedzīgu nodarījumu kopība : promocijas darbs studiju 
programmā „Juridiskā zinātne” / Ainārs Persidskis ; darba vadītājs Dr.iur. Dainis 
Mežulis ; darba oficiālie recenzenti: Dr.iur. Uldis Krastiņš, Dr.iur. Juris Juriss, PhD 
Tomas Girdenis ; Biznesa augstskola Turība. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 
2018. — 181 lp. : shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 161.-180. lp. un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un krievu valodā.
UDK	 343(043)

Kopkataloga Id: 000922221
Scientific Achievements of Countries of Europe in the Field of Legal Science : 
collective monograph / compiled by Malgorzata Kiedrowska, Adam Erechemla, 
Tadeusz Branecki ; Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz 
supported by Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation. — Riga ; 
Sandomierz, Poland : Baltija Publishing, 2018. — iv, 379 lpp. : tabula ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, ukraiņu un 
krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-65-7 (brošēts).
UDK	 34(4)(082)

Kopkataloga Id: 000922217
Theoretical and Practical Mechanisms of Development of Legal Science at the 
Beginning of the Third Millennium : collective monograph / compiled by David 
Gugava ; David Aghmashenebeli University of Georgia. — Rīga ; Tbilisi, Georgia : 
Baltija Publishing, 2018. — iv, 295 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un ukraiņu valodā. — ISBN 978-
9934-571-52-7 (brošēts).
UDK	 34(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924297
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924293
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924387
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922221
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922217
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Kopkataloga Id: 000920558
Zvejniece, Rasma. Senatoru atziņas : 100 un vairāk / redaktore Rasma Zvej-
niece. — Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2018. — 95 lpp. : faksimili, 
ilustrācijas ; 17×24 cm. — Bibliogrāfija: 88.-95. lpp. — ISBN 978-9934-8261-4-6 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latvijas Senāts bija kasācijas instance Latvijas tiesu sistēmā laikā no 1918. 
līdz 1940. gadam. 2018. gada 18. decembrī Latvijas Senāts atzīmēja simto gadadienu. Līdz 1940. 
gada 26. novembrim, kad padomju vara Senātu likvidēja, senatora amatā bija strādājuši 36 ties-
neši. Publicētās atziņas to autori izteikuši gan laikā, kad pildīja senatora amatu, gan citos dzīves 
posmos.

UDK	 347.96(474.3)(082.2)

351  Valsts administratīvā pārvalde (policija)

Kopkataloga Id: 000923296
Training and preparedness of the Baltic Sea region (LTU, LVA, EST, POL) police 
officers in usage of a single model of application of physical force : handbook / 
project coordinator Māris Riekstiņš ; project experts: Rauls Kviesītis, Ivars Zvirbu-
lis, Aldona Homiča, Andrejs Maslovs, Tālis Lukjanskis, Olga Aņikoviča. — [Rīga] : 
[Valsts policijas koledža], [2018]. — 86 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — Biblio-
grāfija: 78.-79. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8717-7-1 (brošēts).
UDK	 351.74(4)(035)

Kopkataloga Id: 000923289
Training and preparedness of the Baltic Sea region (LTU, LVA, EST, POL) police 
officers in usage of a single model of application of physical force / project coor-
dinator Māris Riekstiņš ; project experts: Rauls Kviesītis, Ivars Zvirbulis, Aldona 
Homiča, Andrejs Maslovs, Tālis Lukjanskis, Olga Aņikoviča. — [Rīga] : [Valsts po-
licijas koledža], [2019]. — 146 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 
140.-141. lpp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8717-8-8 (brošēts).
UDK	 351.74(4)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000922395
International Scientific Conference „Modern Educational Space: the Trans-
formation of National Models in Terms of Integration” (2 : 2018 : Leipciga, 
Vācija). Modern Educational Space: the Transformation of National Models in 
Terms of Integration : II [2nd] international scientific conference, October 26, 
2018 : proceedings of the conference / Leipzig University. Faculty of Social Scien-
ces and Philosophy. — Riga ; Leipzig : Baltija Publishing, 2018. — viii, 187 lpp. : 
diagrammas, ilustrācijas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu, 
angļu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-56-5 (brošēts).
UDK	 37(062)+159.98(062)

Kopkataloga Id: 000922212
Pedagogical and Psychological Sciences: Development Prospects in Countries 
of Europe at the Beginning of the Third Millennium : collective monograph / res-
ponsible for release Malgorzata Korecka ; Economics College in Stalowa Wola. — 
Riga ; Stalowa Wola, Poland : Baltija Publishing, 2018. — iv, 406 lpp. : ilustrācijas, 
shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — 
Teksts angļu, ukraiņu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-62-6 (brošēts).
UDK	 37(082)+159.9(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920558
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923296
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923289
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922395
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922212
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Kopkataloga Id: 000922540
Veide, Mārtiņš. Mācīšanās no eksistenciālās pieredzes dzīves kvalitātei : promo-
cijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai pedagoģijas nozarē, apakš-
nozare: nozaru pedagoģija (psiholoģiskā pedagoģija) / Mārtiņš Veide ; darba 
zinātniskā vadītāja Dr.psych. Lūcija Rutka ; darba recenzenti: Dr.paed. Zanda 
Rubene, Dr.paed. Velta Ļubkina, Dr.psych. Maija Zakriževska Belogrudova ; Latvi-
jas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte = Learning from 
Existential Experience for the Quality of Life : summary of doctoral thesis sub-
mitted for the degree of doctor of pedagogy, subfield: branch pedagogy (psycho-
logical pedagogy) / Mārtiņš Veide ; scientific supervisor Dr.psych. Lūcija Rutka ; 
reviewers: Dr.paed. Zanda Rubene, Dr.paed. Velta Ļubkina, Dr.psych. Maija Za-
križevska Belogrudova ; University of Latvia. Faculty of Education, Psychology 
and Art. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 63 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 61.-63. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atse-
višķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-389-8 
(brošēts).
UDK	 37.013.77(043.2)+37.013.73(043.2)

Kopkataloga Id: 000922545
Veide, Mārtiņš. Mācīšanās no eksistenciālās pieredzes dzīves kvalitātei : pro-
mocijas darbs pedagoģijas zinātniskā grāda iegūšanai nozaru pedagoģijas (psi-
holoģiskās pedagoģijas) apakšnozarē / Mārtiņš Veide ; darba zinātniskā vadī-
tāja Dr.psych. Lūcija Rutka ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 294 lp. : diagram-
mas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 220.-231. lp. un zemsvīt-
ras piezīmēs.
UDK	 37.013.77(043.3)+37.013.73(043.3)

Kopkataloga Id: 000922483
Науковий „круглий стіл” „Практична підготовка фахівців освітньої 
сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів” (2018 : Rīga, 
Latvija). Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педаго-
гічній спадщині учених-педагогів : матеріали наукового „круглого столу” 
27 квітня 2018 року / за загальною редакцією А.А. Марушкевич ; Київський 
Національний університет імені Тараса Шевченка. Факультет психології. 
Кафедра педагогики. — Рига : Балтія Паблішинг, 2018. — 131 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts ukraiņu valodā, kopsavilkumi angļu valo-
dā. — ISBN 978-9934-571-48-0 (iesiets).
UDK	 37.013(477)(062)

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000922182
Izglītības reforma vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura pētījumi un ievie-
šanas problēmas = Education Reform in Comprehensive School: Education Con-
tent Research and Implementation Problems / redaktori: Velta Lubkina, Svetlana 
Usca ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis Dzerviniks, Eriks Kalvans [un 
vēl 13 zinātniskie redaktori] ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty of Edu-
cation, Languages and Design. Research Institute for Regional Studies. — Rēzek-
ne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018.

2018 (1). — 165 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
„ISSN 1691-5895”—Titullapā. — Redaktori arī: Aivars Kaupuzs, Inta Rimsane, 
Marite Rozenfelde, Aina Strode, Gunars Strods, Svetlana Usca, Zenija Trus-
kovska, Irena Zogla. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu 
un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 373.55.011.33(082)	

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922540
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922545
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922483
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922182
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Kopkataloga Id: 000922185
Izglītības reforma vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura pētījumi un ievie-
šanas problēmas = Education Reform in Comprehensive School: Education Con-
tent Research and Implementation Problems / redaktori: Velta Lubkina, Svetlana 
Usca ; zinātniskā redkolēģija: Liga Danilane, Janis Dzerviniks, Eriks Kalvans [un 
vēl 13 zinātniskie redaktori] ; Rezekne Academy of Technologies. Faculty of Edu-
cation, Languages and Design. Research Institute for Regional Studies. — Rēzek-
ne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018.

2018 (2). — 100 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. — 
„ISSN 1691-5895”—Titullapā. — Redaktori arī: Aivars Kaupuzs, Inta Rimsane, 
Marite Rozenfelde, Aina Strode, Gunars Strods, Svetlana Usca, Zenija Trus-
kovska, Irena Zogla. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu, angļu 
un krievu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.

UDK	 373.55.011.33(082)

378  Augstākā izglītība. Augstskolas. Akadēmiskās studijas

Kopkataloga Id: 000922144
Augstākā izglītība Rēzeknē : personības / sastādītāji: Iluta Arbidāne, Vladislavs 
Malahovskis ; literārā redaktore Sandra Ūdre ; angļu valodas teksts: Izolde Aņis-
koviča ; teksta autori: Iluta Arbidāne, Inese Brīvere, Valda Čakša, Antra Kļavinska, 
Karīne Laganovska, Vladislavs Malahovskis, Sandra Ūdre ; Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018. — 144 lpp. : por-
treti ; 15×21 cm. — Bibliogrāfija: 143.-144. lpp. — Teksts latviešu valodā, priekš-
vārds arī angļu valodā. — ISBN 978-9984-44-227-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šajā grāmatā ietverts viens, bet pats būtiskākais augstākās izglītības balsts — 
macībspēki, kā arī sniegts vēsturisks ieskats augstākās izglītības aizsākumos Rēzeknē. Grāmata 
ir neliels sava veida veltījums Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (agrāk — Rēzeknes Augstskolas) 
docētājiem un pētniekiem Latvijas valsts simtgadē un augstskolas 25 gadu jubilejā.

UDK	 378(474.384.2)(092)

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

398  Folklora

Kopkataloga Id: 000922799
Dainas / angļu valodā atdzejojusi Velta Sniķere ; ievads: Vaira Vīķe-Freiberga ; 
pēcvārds: Dzintars Vilnis Korns ; apvāka dizains: Isobel Aveston. — Rīga : Man-
sards, [2019]. — 140, [1] lpp. ; 20 cm. — Ziņas par atdzejotāju Veltu Sniķeri: 136.-
[139.] lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valo-
das. — ISBN 978-9934-8771-9-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Par sirreālisma un avangarda dzejnieci dēvētā Velta Sniķere ilgi uzskatījusi, 
ka latviešu tautasdziesmas nevar un nevajag tulkot, līdz nākusi pie atziņas, ka tas ir iespējams, ja 
seko augstvērtīgas dzejas tulkošanas principiem. Tulkojumā ir saglabāts dainu tekstu daudzslā-
ņainais filozofiskais dziļums.

UDK	 398.8(=174)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922185
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922144
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922799
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Kopkataloga Id: 000921474
Kas bez iuzu — tys bez bādys! : teicīni, vielejumi, gudreibys, tosti, anekdoti vysim 
dzeivis gadīnim / gruomotys projekta vadeituoja Dagnija Dudarjonoka ; gruo-
motys vizualais nūformiejums: Guna Gamazina ; Latgolys Studentu centrs. — 
[Daugavpils] : Latgolys Studentu centrs, 2018. — 143 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. — 
Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8291-6-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Latgalietis vienmēr pa dzīvi ir gājis jokodams par sevi un citiem. Tas palī-
dzējis saglabāt optimismu grūtos dzīves brīžos, latgaliešu valodas kolorītu un ar kādu asprātību 
vienmēr ir varējis izcelties un apliecināt savu latgaliskumu. Šī grāmata būs kā ceļvedis latgaliešu 
humora pasaulē, arī praktiska rokasgrāmata, lai nebūtu jāmeklē vārds kādā svētku reizē, sakot 
tostu vai neveiklā klusuma brīdī draugu lokā.

UDK	 398.9(=174’282)+398.23(=174’282)+82-5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921474
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

51  Matemātika

Kopkataloga Id: 000924759
International Conference „Mathematical Modelling and Analysis” (23 : 
2018 : Sigulda, Latvija). Mathematical Modelling and Analysis : 23rd internatio-
nal conference, May 29 — June 1, 2018, Sigulda, Latvia : abstracts / editor Andrejs 
Reinfelds ; Latvian Mathematical Society, Institute of Mathematics and Computer 
Science of University of Latvia. — Riga : University of Latvia, 2018. — 84 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm. — Virstitulā arī: The European Consortium for Mathematics 
in Industry (ECMI), Vilnius Gediminas Technical University. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās. — ISBN 978-9934-19-517-4 (brošēts).
UDK	 517(062)+519.876.2(062)

Kopkataloga Id: 000923691
Менцис, Янис. Математика 5 класс : рабочая тетрадь / Янис Менцис (се-
ниор), Янис Менцис (юниор) ; tulkojums krievu valodā: Nadežda Cvetkova. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

II [2]. — 56 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Mācību līdzeklis komplektizdevumā ar 
mācību grāmatu „Математика 5 класс”, ISBN 9789934009464. — Tulkots no 
latviešu valodas. — Oriģinālnosaukums: Darba burtnīca matemātikā 5. klasei, 
2. daļa. — ISBN 978-9934-0-0998-3 (brošēts) (2. laidiens).

UDK	 51(076)

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000920581
Bobiļeva, Olga. Hidroksikarbonskābju receptoru sintētisko ligandu pētījumi : 
promocijas darba kopsavilkums = Studies of Synthetic Ligands of Hydroxycar-
boxylic Acid Receptors : summary of the doctoral thesis / Olga Bobiļeva ; zināt-
niskais vadītājs Dr.chem. Einārs Loža ; recenzenti: Dr.habil.chem. Grigorijs Vein-
bergs, Dr.biol. Kaspars Tārs, Dr.chem. Vilnis Liepiņš ; Rīgas Tehniskā universitāte. 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Organiskās ķīmijas tehnoloģijas 
institūts. Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra. — Rīga : 
RTU Izdevniecība, 2019. — 42 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Resursā uzrā-
dīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934222177 (PDF). — Bibliogrāfija: 41.-
42. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-22-216-0 
(brošēts).
UDK	 547.631.7(043)+615.22(043)

Kopkataloga Id: 000920772
Bobiļeva, Olga. Hidroksikarbonskābju receptoru sintētisko ligandu pētījumi : 
promocijas darbs / Olga Bobiļeva ; zinātniskais vadītājs Dr.chem. Einārs Loža ; 
Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Or-
ganiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts. Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas 
tehnoloģijas katedra. — Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. — 161 lpp. : ilustrācijas, 
tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija: 149.-160. lpp.
UDK	 547.631.7(043)+615.22(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924759
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923691
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920581
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920772
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55  Zemes zinātnes. Ģeoloģijas zinātnes

Kopkataloga Id: 000922355
Scientific Achievements of Countries of Europe in the Field of Natural Sciences : 
collective monograph / responsible for release Aneta Stefanek-Dziadosz ; Hu-
manities and Natural Sciences University in Sandomierz. — Riga ; Sandomierz, 
Poland : Baltija Publishing, 2018. — 180 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, uk-
raiņu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-64-0 (brošēts).
UDK	 55/59(082)+63(082)+502(082)

57  Bioloģijas zinātnes kopumā

Kopkataloga Id: 000921487
Duļevska, Ilva. Praktiskā antropoloģija / Ilva Duļevska, Silvija Umbraško ; recen-
zents Dr.habil.med. Haralds Jansons ; galvenā redaktore Aija Lapsa ; redaktore 
Alise Šnēbaha ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; zīmējumi: Jānis Šneiders ; fotogrā-
fijas: Ilva Duļevska, Silvija Umbraško ; priekšvārds: Dr.habil.med. Jānis Vētra. — 
Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 150 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 
24 cm. — Bibliogrāfija: 113.-118. lpp. — ISBN 978-9934-563-17-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pēc vairāk nekā 80 gadu pārtraukuma tapusi jauna grāmata „Praktiskā an-
tropoloģija”, kurā īsi aplūkota fiziskās antropoloģijas vēsture un pētījumi Latvijā. Atšķirībā no J. 
Prīmaņa darba, šajā grāmatā ir aprakstīts ķermeņa satvars, raksturotas sekundārās dzimumpa-
zīmes, norādīti ķermeņa konstitucionālie tipi un analizēta ķermeņa stāja un pēdas. Izdevums ir 
domāts augstskolu studentiem, ārstiem un interesentiem.

UDK	 572(075.8)

59  Zooloģija

Kopkataloga Id: 000924863
Zommers, Juvals. Lielā sīkbūtņu grāmata / teksta un ilustrāciju autors Juvals 
Zommers ; sīkbūtņu eksperte Barbara Teilore ; tulkojums latviešu valodā: Eva 
Veita. — Rīga : Mansards, [2019]. — 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 35 cm. — Rādītājs: 
62.-63. lpp. — Oriģinālnosaukums: The Big Book of Bugs. — ISBN 978-9934-8771-
1-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Lielā ilustrētā grāmata iepazīstina lasītājus ar sīkbūtnēm, kuras lido, rāpo, 
kož un dzīvo kopā ar mums uz Zemes. Interaktīvajā grāmatā starp vabolēm, mušām un tārpiem 
iekļauti arī izzinoši fakti, kurus apkopot palīdzējusi sīkbūtņu eksperte Barbara Teilore, vispirms 
iepazīstinot ar sīkbūtņu dzimtas koku, bet pēc tam sīkāk apskatot vaboles, mārītes, tauriņus, 
skudras, bites, zirnekļus utt., pamazām atklājot, kas dzīvo uz pusdienu šķīvja, mūsu mājās un 
dārzos.

UDK	 595.4/.7(02.053.2)+594.3(02.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922355
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921487
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924863
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000922948
Joint Symposium of the Rostock University and Rīga Stradiņš University 
(14 : 2018 : Rīga, Latvija). Maxillofacial Trauma Treatment : 14th Joint Sympo-
sium of the Rostock University and Rīga Stradiņš University, 24-26 May, 2018 : 
abstracts / Rīga Stradiņš University, Universität Rostock. — [Rīga] : [Rīgas Stra-
diņa universitātes Stomatoloģijas institūts], [2018]. — 50 nenumurētas lp. : ilus-
trācijas ; 30 cm.
UDK	 616.314-089.23(062)

Kopkataloga Id: 000922823
Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. Starptautiskā zinātniskā kon-
ference „Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un terapijā” 
(2018 : Rīga, Latvija). Inovācijas bērnu attīstības traucējumu diagnostikā un te-
rapijā : Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes starptautiskā zinātniskā kon-
ference : rakstu un tēžu krājums = Innovations in the Diagnosis and Treatment 
of Children’s Developmental Disorders : articles and abstracts / atbildīgie par 
izdevumu: Valdis Folkmanis, Ivars Pēkainis. — Rīga : Latvijas Universitātes Aka-
dēmiskais apgāds, 2018. — 57 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. — Teksts latviešu un angļu valodā. — ISBN 
978-9934-18-385-0 (brošēts).
UDK	 616-053.2(062)

Kopkataloga Id: 000923693
Līvmane, Akvelīna. Tā teica Dieviete / Akvelīna Līvmane ; Vitas Lēnertes grāma-
tas un vāka dizains ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
304 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-0-8054-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Mums līdzās ir tik daudz interesantu cilvēku, pieredžu un padomu. Dzīve 
arvien biežāk liek atgriezties pie tām zināšanām, kas piederējušas vecmāmiņām, mammām un 
vienkārši viedām sievietēm, kuras autore sauc par Dievietēm, jo grūtos brīžos vienmēr ir no-
derējis kāds viņu padoms. Padomus Akvelīna Līvmane ir vākusi un daudzus gadu desmitus iz-
mantojusi, atzinusi par labiem esam, ieteikusi citiem un no sirds vēlas, lai kāds no tiem noder 
arī lasītājiem.

UDK	 613.99-055.2+133

Kopkataloga Id: 000922297
Medical Sciences: Development Prospects in Countries of Europe at the Begin-
ning of the Third Millennium : collective monograph / responsible for release 
Malgorzata Korecka ; Economics College in Stalowa Wola. — Riga ; Stalowa Wola, 
Poland : Baltija Publishing, 2018. — iv, 282 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabu-
las ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu, 
ukraiņu un krievu valodā. — ISBN 978-9934-571-60-2 (brošēts).
UDK	 61(4)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922948
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922823
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923693
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922297


Latvijas jaunākās grāmatas 2019 Nr. 4, 16.–28. februāris

18

629  Transportlīdzekļu inženierija

Kopkataloga Id: 000923405
Bīstijs, Stīvens. Vilcieni : atver lodziņus un uzzini, kā darbojas dažādi vilcieni / 
Stīvens Bīstijs (ilustrācijas) ; teksts: Īens Greiams ; no angļu valodas tulkojusi 
Dace Markota ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 16 ne-
numurētas lpp. : ilustrācijas ; 23×31 cm. — Oriģinālnosaukums: Trains. — ISBN 
978-9934-0-7822-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stīvens Bīstijs ir pasaulē pazīstams britu ilustrators, kas sadarbībā ar rakst-
niekiem sagatavojis desmitiem aizraujošu grāmatu. Šī grāmata ļaus iepazīt dažus no lieliskāka-
jiem vilcieniem. Tajā ir vairāk nekā 40 atverami lodziņi un brīnišķīgi, detalizēti zīmējumi par 
vilcienu uzbūvi un dzelzceļa attīstības vēsturi daudzās valstīs. Atverot lodziņus, var uzzināt, kā 
konstruēti pasaulē populārākie vilcieni, kā tie darbojas, kā pārvadā kravas vai ceļo pasažieri. 
Grāmata ļaus ieskatīties vienā no pirmajiem tvaika vilcieniem, greznā elektrovilcienā, nākotnes 
ātrvilcienā un citos sliežu transportlīdzekļos.

UDK	 629.4(03.053.2)

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000924770
Špats, Andris Ansis. Par Latviju — ziedošu dārzu zemi! / Andris Ansis Špats ; 
literārā redaktore Vineta Elsiņa. — [Vidriži, Limbažu novads] : [Zemnieku saim-
niecība — pētnieciskā jaunsaimniecība „GUNDEGAS”], [2018]. — 183 lpp. : ilus-
trācijas, tabulas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-19-753-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas autors — zinātnieks un uzņēmējs Andris Ansis Špats atzīst, ka, 
pārdomājot dzērveņu audzēšanas 25 gados paveikto lauksaimniecībā un pārstrādes tehnoloģijās, 
radās vēlme to visu apkopot grāmatā. Nekas no rakstītā nav absolūtā patiesība, bet patiess ir Ceļš, 
precīzāk — Pasaules izziņas ceļš, tāpēc atziņas sakārtotas to svarīguma secībā.

UDK	 634.73(474.3)

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

Kopkataloga Id: 000919017
Fadejeva, Ludmila. Results of the Household Finance and Consumption Survey 
in Latvia / Ludmila Fadejeva, Jānis Lapiņš, Līva Zorgenfreija. — [Rīga] : Latvijas 
Banka, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (72 lp., PDF) : diagrammas, shēma, tabulas ; 
1,69 MB. — Discussion paper / Latvijas Banka ; 1/2018). — Virstitulā: Latvijas 
Banka. Eirosistēma. — Bibliogrāfija: 71.-72. lp. un zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-578-02-1 (PDF).
UDK	 64.03(474.3)(083.41)

Kopkataloga Id: 000922834
Rubinskiene, Marina. Senas latviešu un lietuviešu ēdienu receptes mūsdienīgā 
izpildījumā = Senieji latvių ir lietuvių receptai šiuoaikiškai = Ancient Latvian and 
Lithuanian Recipes with a Modern Twist / Marina Rubinskiene, Dalija Segliņa, 
Anita Olšteine. — [Dobele] : [Dārzkopības institūts], 2018. — 111 lpp. : ilustrāci-
jas ; 22×23 cm. — Bibliogrāfija: 110.-111. lpp. — Teksts paralēli latviešu, lietuviešu 
un angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Pārrobežu projekta ietvaros ir tapis unikāls materiāls — tradicionālo, pat 
vēsturisko latviešu un lietuviešu ēdienu receptes mūsdienīgā izpildījumā. Kā atzīst izdevuma au-
tores — jaunu garšu meklējumos var izmantot arī bezatlikumu tehnoloģijas, pagatavojot ne tikai 
garšīgus, bet arī veselīgus, šķiedrvielām bagātus ēdienus un našķus. Mainoties „ēdienu modei”, 
var atdzīvināt gadsimtiem vecās receptes un pielāgot tās mūsdienu virtuvei, piešķirot tām jaunas 
garšas un uztura vērtības.

UDK	 641.568(474.3)(083.12)+641.568(474.5)(083.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923405
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924770
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000919017
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922834
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000922589
Boriss Lurje un NO!art = Boris Lurie and NO!art : katalogs / izstādes kuratore 
un sastādītāja Ivonna Veiherte ; tekstu zinātniskā redaktore Stella Pelše ; teksti: 
Ivonna Veiherte, Daiga Upeniece, Peter Weibel ; kataloga dizains: Inga Rušmane, 
Andrejs Lavrinovičs ; tulkotājas no angļu valodas: Ieva Leščinska-Geibere, Gun-
ta Liepiņa, Vita Birzaka ; tulkotāji angļu valodā: Valdis Bērziņš, Gunta Liepiņa ; 
tulkotāja no vācu valodas Inta Tiļļa ; literārie redaktori: Ieva Rupenheite, Chris 
Shultz. — Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs : Boris Lurie Art Founda-
tion, [2019]. — 319 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 34 cm. — Ietver ziņas par māksli-
niekiem. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latviešu un an-
gļu valodā, tulkots no angļu, latviešu un vācu valodas. — ISBN 978-9934-538-26-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  „NĒ! NĒ! NĒ! visam pieņemtajam, visam ļaunumam un izmisumam, kas pie 
mums valda, NĒ konformismam un materiālismam!”. Šis teikums tika publicēts Borisa Lurje iz-
stādes skrejlapā Ģertrūdes Stainas galerijā Ņujorkā 1963. gadā un raksturo izstādi, kura veltī-
ta NO!art kustībai, kas formējās 20. gadsimta 50. gadu beigās un 60. gadu sākumā kā pretmets 
mākslas komercializācijas tendencei. NO!art ir vēl pētāma parādība un tās nozīme aizvien vēl 
vērtējama. Ar manifestiem, idejām, darbiem, visi šie mākslinieki — domubiedru grupa — iekļau-
jas pēckara sabiedriskajās aktivitātēs. Ar savu skaļo, demonstratīvo „NO!” viņi centās būt pama-
nāmi un sadzirdami. Izstāde Rīgā notiek Mākslas muzejā Rīgas Birža no 11. janvāra 10. martam.

UDK	 7.071.1(=411.16)(73)(083.824)+7.071.1(083.824)+7.036/.037(083.824)

78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000923493
Vītoliņa, Baiba Alise. Andris Vītoliņš rakstīja un citi rakstīja… / izlasi sastādī-
ja Baiba Alise Vītoliņa ; Arnolda Klotiņa ievads. — Rīga : N.I.M.S., 2018. — 377, 
[7] lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 25 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9934-8758-1-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Reiz dzīvoja fantastisks Cilvēks mazā latviešu kopienā trimdā. Viņš bija ļoti 
enerģisks un daudz kas notika gandrīz vienlaikus: Andris Vītoliņš darbojās sabiedrībā, jaunatnes 
organizācijās, draudzēs, mācīja mazus ansamblīšus papildskolās un vasaras nometnēs, piedalījās 
trimdas Dziesmu svētkos, kā arī rakstīja presē un lasīja lekcijas. Un komponēja. Grāmatas sastā-
dītāja apkopojusi rakstus hronoloģiski, gan paša Andra Vītoliņa, gan par viņu rakstītos. Rakstos 
saglabāta trimdā lietotā latviešu valodas rakstība.

UDK	 78.071(474.3)

791  Kinematogrāfija. Filmas (kinofilmas)

Kopkataloga Id: 000924736
Bordvels, Deivids. Kinomāksla. Ievads / Deivids Bordvels, Kristīne Tompso-
ne, Džefs Smits ; tulkojums latviešu valodā: Jana Bērziņa, Dace Andžāne, Tabita 
Rudzāte ; redaktores: Kristīne Stripkāne, Kristīne Matīsa, Dita Rietuma, Lelda 
Ozola ; konsultanti: Gints Bērziņš, Viktors Freibergs, Anrijs Krenbergs, Andrejs 
Rudzāts, Dāvis Sīmanis, Guntis Trekteris, Anna Zača ; vāka dizains: Dace Eglī-
te. — Vienpadsmitais izdevums. — Rīga : Nacionālais kino centrs, [2018]. — 620, 
[1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm. — Rādītājs: [601.]-620. lpp. — Ietver biblio-
grāfiju. — Oriģinālnosaukums: Film Art. An Introduction. — ISBN 978-9934-19-
740-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kino ir jauns medijs. Glezniecība, literatūra, deja un teātris pastāv jau tūk-
stošiem gadu, turpretim kino izgudrots mazliet vairāk nekā pirms simts gadiem. Šī grāmata ir 
fundamentāls darbs un kļuvusi par pamatu kino izpratnes un kino izglītības veicināšanā. Grāma-
ta adresēta ikvienam, kas vēlas izprast ietekmīgā masu medija — kino — uzbūves un darbības 
principus plašā kinovēstures un mūsdienu procesa kontekstā.

UDK	 791

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922589
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923493
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924736
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792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000922709
Radzobe, Silvija. 100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore 
Dr.habil.art. Silvija Radzobe ; redkolēģija: Dr.philol. Gunārs Bībers, Dr.philol. Lūle 
Epnere, Dr.art. Ramūne Marcinkevičūte, Dr.art. Zane Radzobe, Dr.art. Inga Sindi, 
Dr.art. Ingrīda Vilkārse ; recenzenti: Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.habil.philol. Bene-
dikts Kalnačs ; redaktores: Ieva Zarāne, Ruta Puriņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. — 
[Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

1. daļa, [Alma Ābele — Tālivaldis Lasmanis]. — 511 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 
27 cm. — Autori: Valda Čakare, Toms Čevers, Silvija Geikina, Viktors Hausma-
nis, Ilze Ļaksa-Timinska, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Ieva Rodiņa, Atis Ro-
zentāls, Ieva Struka, Maija Svarinska, Eva Škenderska, Edīte Tišheizere, Līga 
Ulberte, Maija Uzula-Petrovska, Guna Zeltiņa, Ērika Zirne. — Bibliogrāfija rak-
stu beigās.

UDK	 792.071.2.028(474.3)(038)+792.071.2.028(=161.1)(474.3)(038)

Kopkataloga Id: 000922721
Radzobe, Silvija. 100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore 
Dr.habil.art. Silvija Radzobe ; redkolēģija: Dr.philol. Gunārs Bībers, Dr.philol. Lūle 
Epnere, Dr.art. Ramūne Marcinkevičūte, Dr.art. Zane Radzobe, Dr.art. Inga Sindi, 
Dr.art. Ingrīda Vilkārse ; recenzenti: Dr.art. Baiba Tjarve, Dr.habil.philol. Bene-
dikts Kalnačs ; redaktores: Ieva Zarāne, Ruta Puriņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. — 
[Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

2. daļa, [Marija Leiko — Gustavs Žibalts]. — 513.-1015. lpp. : ilustrācijas, portre-
ti ; 27 cm. — Autori: Anna Andersone, Agrita Aune, Valda Čakare, Toms Čevers, 
Silvija Geikina, Evija Mamaja, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Ieva Rodiņa, Atis 
Rozentāls, Jānis Siliņš, Austra Skudra, Eva Škenderska, Edīte Tišheizere, Līga 
Ulberte, Maija Uzula-Petrovska, Guna Zeltiņa, Ērika Zirne. — Personu rādītājs 
992.-1014. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Teksts latviešu valodā, kopsa-
vilkums angļu valodā.

A n o t ā c i j a :  Pirmo reizi Latvijā tapis oriģināls darbs, kas izseko aktiermākslas attīstību 
visā latviešu teātra pastāvēšanas laikā. Portretu autori — 22 latviešu teātra zinātnieki/kritiķi, 
kuri pārstāv visas paaudzes. Autori raksturo aktieru personības, kā arī noskaidro viņu daiļrades 
savdabības „formulu”, neslēpjot pretrunas un dzīves sarežģītos līkločus. Grāmatā raksturota visu 
lielāko Latvijas teātru režijas specifika, kā arī laikmets, kurā dzīvoja un strādāja aktieri. Pirmo 
reizi Latvijā tik principiāli raksturota aktiermāksla kā padomju, tā nacistu okupācijas apstāk-
ļos, līdz ar to pētījums iegūst kultūrvēsturisku nozīmi. Izvēlēto aktieru loks ietver kā mūsdienu 
skatuves māksliniekus, tā to paaudžu pārstāvjus, kas 19. gadsimtā dibināja latviešu profesionālo 
teātri. Vienā izdevumā satiekas Ādolfs Alunāns, Dace Akmentiņa, Elza Radziņa, Žanis Katlaps, 
Vija Artmane, Lilija Štengele, Aleksandrs Bojarskis, Vilis Daudziņš, Juris Žagars, Gundars Āboliņš, 
Harijs Liepiņš, Jēkabs Duburs, Dainis Grūbe, Ilze Ķuzule-Skrastiņa un daudzi citi.

UDK	 792.071.2.028(474.3)(038)+792.071.2.028(=161.1)(474.3)(038)	

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922709
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922721
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

Kopkataloga Id: 000923088
Līdaks, Kārlis. Fraternitas Academica kantikums : veltījums Filistru biedrības 
90. gadadienai un Latvijas valsts simtgadei / sastādītājis un rediģējis Kārlis Lī-
daka. — Otrais izdevums. — Rīga : Studentu korporācija Fraternitas Academica, 
2019. — 360 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. — Bibliogrāfija: 349.-350. lpp. un dziesmu 
alfabētiskais rādītājs. — Teksts latviešu valodā; dziesmu teksti latviešu, latīņu, 
igauņu, itāļu, vācu, lietuviešu, franču, poļu, krievu, līvu un gruzīnu valodā. — 
ISBN 978-9934-19-752-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kantikuma metiens ir 300 numurēti eksemplāri. Tam ir 360 lappuses, un tā 
deviņās nodaļās ir apkopotas 266 dziesmas — himnas, korporācijas oficiālās, akadēmiķu radītās, 
Konventā dziedātās, patriotiskās, buršu, dažādas populārās un tautasdziesmas, kā arī sastādītā-
jam un citiem akadēmiķiem īpaši mīļas dziesmas. Atsevišķa nodaļa ir veltīta Draudzības līguma 
korporācijas Tervetia dziesmām. No 1. izdevuma ir paturēta nodaļa ar dziesmām oriģinālvalodā 
(līvu-lībiešu, latīņu, igauņu, lietuviešu, vācu, franču, itāļu, poļu, krievu un gruzīnu valodā). Dzies-
mas krievu valodā ir rakstītas Krievijas pirmsrevolūcijas laika pareizrakstībā, norādot to izrunu 
latviešu valodā. Ir saglabāta arī nodaļa ar šnoderiem. Kantikuma beigās sniegtas ziņas par Latvi-
jas studentu un studenšu korporācijām ar to dibināšanas datiem un krāsu vairodziņiem.

UDK	 82-192(082)

Kopkataloga Id: 000922273
Philological Sciences: Development Prospects in Countries of Europe at the Be-
ginning of the Third Millennium : collective monograph / responsible for release 
Malgorzata Korecka ; Economics College in Stalowa Wola. — Riga ; Stalowa Wola, 
Poland : Baltija Publishing, 2018. — iv, 354 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfi-
ja nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts angļu un ukraiņu valodā. — 
ISBN 978-9934-571-59-6 (brošēts).
UDK	 80(082)

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000921406
Kļava, Gunta. Migrācijas procesu sociolingvistiskie aspekti : promocijas darba 
kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības nozarē, apakš-
nozare: vispārīgā valodniecība / Gunta Kļava ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.philol. 
Ina Druviete ; darba recenzenti: Dr.philol. Jānis Sīlis, Dr.paed. Diāna Laiveniece, 
Dr.hum. Daiva Vaišniene ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = 
The Sociolinguistic Aspects of Migration Processes : summary of doctoral thesis 
submitted for the degree of doctor of philology in the field of linguistics, subfield: 
general linguistics / Gunta Kļava ; supervisor Dr.habil.philol. Ina Druviete ; re-
viewers: Dr.philol. Jānis Sīlis, Dr.paed. Diāna Laiveniece, Dr.hum. Daiva Vaišnie-
ne ; University of Latvia. Faculty of Humanities. — Rīga : Latvijas Universitāte, 
2018. — 59 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 57.-59. lpp. — Teksts latviešu un angļu 
valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās. — ISBN 978-
9934-18-387-4 (brošēts).
UDK	 81’272(043)

Kopkataloga Id: 000921403
Kļava, Gunta. Migrācijas procesu sociolingvistiskie aspekti : promocijas darbs 
filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības nozarē, vispārīgās valodniecī-
bas apakšnozarē / Gunta Kļava ; zinātniskā vadītāja Dr.habil.philol. Ina Druvie-
te ; Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. — Rīga : [izgatavotājs 
nav zināms], 2018. — 167 lp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 
31 cm. — Bibliogrāfija: 154.-159. lp. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu 
valodā.
UDK	 81’272(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923088
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922273
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921406
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921403
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Kopkataloga Id: 000921400
Rozenvalde, Kerttu. Multilayered Language Policy in Higher Education in Es-
tonia and Latvia: Case of National Universities : doctoral dissertation submitted 
for the degree of doctor of philology in linguistics, subfield: general linguistics / 
Kerttu Rozenvalde ; supervisor Dr.habil.philol. Ina Druviete ; University of Latvia. 
Faculty of Humanities. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2018. — 196 lp. : tabu-
las ; 31 cm. — Bibliogrāfija: 166.-189. lp.
UDK	 81’272(474.2)(043)+81’272(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000921324
Rozenvalde, Kertu. Daudzlīmeņu valodas politika augstākajā izglītībā Igaunijā 
un Latvijā: nacionālās universitātes : promocijas darba kopsavilkums doktora 
grāda iegūšanai valodniecības nozarē, apakšnozare: vispārīgā valodniecība / 
Kertu Rozenvalde ; darba zinātniskā vadītāja Dr.habil.philol. Ina Druviete ; re-
cenzenti: Dr.habil.philol. Dace Markus, Dr.philol. Sanita Lazdiņa, Dr.philol. Birute 
Klāsa-Langa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte = Multilaye-
red Language Policy in Higher Education in Estonia and Latvia: Case of National 
Universities : summary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of 
philology, subfield of general linguistics / Kerttu Rozenvalde ; supervisor Dr.ha-
bil.philol. Ina Druviete ; reviewers: Dr.habil.philol. Dace Markus, Dr.philol. Sanita 
Lazdiņa, Dr.philol. Birute Klāsa-Langa ; University of Latvia. Faculty of Humani-
ties. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2018. — 55 lpp. ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 53.-
55. lpp. — Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka nofor-
mējums abās valodās. — ISBN 978-9934-18-388-1 (brošēts).
UDK	 81’272(474.2)(043)+81’272(474.3)(043)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000923448
Alnats, Lūks. Mums pieder debesis : romāns / Lūks Alnats ; no angļu valodas 
tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
364, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: We Own the Sky. — ISBN 978-9934-
0-7868-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Robs, Anna un Džeks ir laimīga ģimene līdz brīdim, kad Džeka slimība satrici-
na viņu ierasto ikdienu. Dzīve pārvēršas melnā bezdibenī, un nepārvarama straume nošķir Robu 
no sievas, no dēla, no dzīves. Kā pārvarēt zaudējuma sāpes? Kā remdēt ciešanas un rast pamatu 
turpmākajai dzīvei? Tomēr brīdī, kad visas cerības šķiet gandrīz izsmeltas, Robs spēj izvēlēties 
ceļu, kas ved pretī dziedināšanai un piedošanai.

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000922573
Bedīls, Deivids. Maģiskā pults / Deivids Bedīls ; no angļu valodas tulkojusi Ieva 
Elsberga ; [ilustrācijas]: Jim Field ; redaktore Daina Grūbe. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 363, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: The Per-
son Controller. — ISBN 978-9934-0-7643-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Freds un Elija ir dvīņi. Bet ne identiskie dvīņi (jo zēns un meitene tādi nevar 
būt). Tomēr abiem ir vienādas aizraušanās, īpaši viņiem patīk videospēles. Un tās viņiem ļoti labi 
padodas. Taču citur Fredam un Elijai tik labi neveicas, piemēram, futbolā vai stājoties pretī skolas 
huligāniem. Kad brālis un māsa satiek Noslēpumvīru, viņš atsūta bērniem videospēļu pulti, kura 
ārēji nelīdzinās nevienai citai pultij. Un ar to nevar spēlēt nevienu no ierastajām spēlēm. Bet, 
izdibinājuši pults slepenās spējas, dvīņi domā, ka visas viņu problēmas beidzot tiks atrisinātas. 
Paveras durvis uz Freda un Elijas neprātīgākajiem sapņiem.

UDK	 821.111-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921400
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921324
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923448
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922573
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Kopkataloga Id: 000923435
Pinboro, Sāra. Viņai nemanot : romāns / Sāra Pinboro ; no angļu valodas tulko-
jusi Māra Poļakova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 367, [1] lpp. ; 23 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Behind Her Eyes. — ISBN 978-9934-0-7692-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Luīze viena audzina bērnu, strādā par sekretāri un jūtas ikdienas rutīnas 
nomākta. Vienu vakaru viņa bārā iepazīstas ar kādu vīrieti, un aizšķiļas dzirkstele. Beidzot arī 
viņai ir attiecības! Kad pirmdien Luīze ierodas darbā, viņa satiek savu jauno priekšnieku Deivi-
du. Vīrieti no bāra. Vīrieti, kuru viņa sastapa bārā, kurš ir precējies un kurš tagad saka, ka viņu 
skūpsts bija vien kļūda, tomēr neizlaiž viņu no acīm… Un tad Luīze iepazīstas ar Adeli, kas nesen 
pārcēlusies uz šo pilsētu un kam nepieciešams draugs. Bet sagadīšanās pēc viņa ir precējusies ar 
Deividu. Un, ja šobrīd domājat, ka zināt, kurp tālāk ved šis stāsts, padomājiet vēlreiz, jo neko tādu 
kā romāns „Viņai nemanot” jūs nebūsiet lasījuši…

UDK	 821.111-31

Kopkataloga Id: 000922495
Pračets, Terijs. Ziemdaris : romāns / Terijs Pračets ; no angļu valodas tulkojusi 
Māra Poļakova ; [ilustrācijas]: Paul Kidby ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 396 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — (Diska pasaule / Terijs 
Pračets ; [35]). — (Tifānijas Smelgas piedzīvojumi / Terijs Pračets ; 3). — Oriģi-
nālnosaukums: Wintersmith. — ISBN 978-9934-0-7902-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Trešā grāmata romānu sērijā par Tifānijas Smelgas piedzīvojumiem. Tifānijā 
ieskatījies noslēpumainais Ziemas gars, kurš vēlas, lai meitene uz visiem laikiem paliek viņa sal-
tajā, spožajā pasaulē. Lai izdzīvotu līdz pavasarim, būs vajadzīga visa jaunās raganas drosme un 
spēks, kā arī leģendārās Vējkalu māmuļas un mazo, brašo fīglu palīdzība. Ja Tifānijai neizdosies 
uzvarēt ziemu, pavasaris nepienāks…

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000924840
Rīsa-Praisa, Čerila. Mēmais noslēpums : detektīva Vintera Medouza mistērija : 
krimināldetektīvs / Čerila Rīsa-Praisa ; tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā re-
daktore Eva Jansone ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Juma-
va, [2019]. — 205 lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: The Silent Quarry. — ISBN 
978-9934-20-307-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Nelielu velsiešu ciematu pāršalc baisa ziņa — pazudušas divas pusaudzes. 
Viena no viņām vēlāk tiek atrasta mirusi, bet Gvena — smagi ievainota un zaudējusi atmiņu. 30 
gadus vēlāk Gvena, izvedot suni pastaigā, pazūd. Viņa tiek atrasta turpat, kur pirms 30 gadiem. 
Pēc galvas traumas Gvena sāk atcerēties pagātnes notikumus. Ne visu uzreiz, bet pa detaļām, 
fragmentiem. Atmiņas atgriešanās liek policijai vēlreiz atvērt toreiz neatrisināto nozieguma lietu, 
lai rekonstruētu detaļas, kas galu galā noved pie visdažādākajiem notikumiem.

UDK	 821.111-312.4

Kopkataloga Id: 000922498
Vuds, Toms. Hameleons : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Liene 
Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — Rīga : Kon-
tinents, [2019]. — 444 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģinālnosau-
kums: The Game. — ISBN 978-9984-35-934-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pasaules labākais pasūtījuma slepkava Viktors vada mierīgu dzīvi Islandē, 
līdz saņem uzdevumu no anonīma šveiciešu brokera. Kad Viktors ir „nokārtojis” savas meista-
rības pārbaudi, viņš tiek iepazīstināts ar grupu algotu slepkavu, ar kuriem kopā jāpaveic nozie-
gums. Šajā grupā Viktors sastop cilvēku no pagātnes: kādu, kurš reiz iesaistīja viņu šajā bīstamajā 
nodarbē un kurš it kā bija miris jau pirms daudziem gadiem.

UDK	 821.111-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923435
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922495
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924840
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922498
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821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000923422
Robertsa, Nora. Zemstraumes : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tul-
kojusi Ingūna Jundze ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālma-
ne. — Rīga : Kontinents, [2019]. — 505 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — 
Oriģinālnosaukums: Under Currents. — ISBN 978-9984-35-935-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Greiema Bigelova ģimeni jebkurš sauktu par ideālu: veiksmīgs ķirurgs ar 
skaistu sievu, diviem burvīgiem bērniem un privātmāju pilsētas turīgākajā rajonā. It neviens 
nenojauš, cik šokējoša ir patiesība, kas slēpjas aiz spožās fasādes. To zina tikai Bigelovu bērni — 
Zeins un Brita, kas ik dienu savu vecāku acīs redz nevis mīlestību, bet gan naidu. Naidu, kas reiz 
pārvēršas sitienos. Pēc vairākiem gadiem, kad Zeins un viņa māsa jau ir pieauguši, abi cenšas 
vadīt laimīgu dzīvi. Tomēr atmiņas par sāpīgo pieredzi nekur nav pazudušas un rodas jautājums, 
vai ir iespējams aizbēgt no savas pagātnes. Turklāt kāds viņiem abiem alkst atriebties…

UDK	 821.111(73)-31

Kopkataloga Id: 000923456
Šepetis, Rūta. starp pelēkiem toņiem : romāns / Rūta Šepetis ; no angļu valodas 
tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. — 4. izdevums. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 350, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — „Pēc romāna motīviem uz-
ņemta filma „Pelni sniegā””—Uz vāka. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma 
ISBN. — Oriģinālnosaukums: Between shades of gray. — ISBN 9789934022388 
(kļūda).

A n o t ā c i j a :  1941. gadā piecpadsmitgadīgo Līnu gaida iestāšanās mākslas skolā, pirmās 
satikšanās un viss, ko spēj dāvāt vasara. Taču kādu nakti Līnas mājās ielaužas čekisti, lai viņu 
kopā ar māti un jaunāko brāli deportētu uz Sibīriju. Līnas tēvs ir nošķirts no ģimenes un ieslo-
dzīts cietumā. Viss ir zaudēts. Līna bezbailīgi cīnās par izdzīvošanu un cieši apņemas: ja paliks 
dzīva, tad par godu savai ģimenei un neskaitāmiem tūkstošiem citu deportēto iemūžinās visu 
pieredzēto zīmējumos un atmiņu pierakstos. Viņa ļoti riskē, nododama tālāk savus zīmējumus, 
cerēdama, ka tie, iedami no rokas rokā, sasniegs viņas tēvu un aiznesīs viņam ziņu, ka sieva un 
bērni vēl ir dzīvi. Moku ceļš Sibīrijā ir garš, un Līnai, tāpat kā citiem, dienu pēc dienas palīdz 
izturēt neticams gribasspēks, mīlestība un cerība. Taču — vai ar mīlestību pietiks, lai izdzīvotu?

UDK	 821.111(73)-311.6

Kopkataloga Id: 000924378
Šetuka, Džesika. Sievietes pilī : romāns / Džesika Šetuka ; no angļu valodas tul-
kojusi Monta Kļaviņa ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā 
redaktore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2019]. — 343, [1] lpp. ; 21 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: The Women in the Castle. — ISBN 978-9934-20-253-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna darbība noris Otrā pasaules kara izpostītajā Vācijā, kur zem reiz 
greznās un dzīvīgās, bet nu panīkušās un izdemolētās fon Lingenfelu dzimtai piederošās pils jum-
ta dzīve savedusi kopā trīs it kā līdzīgas, bet tajā pašā laikā tik dažādas sievietes — Mariannu, 
Benitu un Anju. Ar Otrā pasaules kara radītā posta un iznīcības spilgti atainotajām ainām romāns 
nemanot ievelk lasītāju tolaiku pasaulē, sniedzot vēsturisku un sadzīvisku ieskatu tajā, kā karš 
ietekmēja un mainīja cilvēku dzīvi.

UDK	 821.111(73)-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923422
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923456
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924378
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821.112.5  Holandiešu literatūra

Kopkataloga Id: 000924851
Kohs, Hermans. Vakariņas / Hermans Kohs ; tulkojums no angļu valodas: Ilmārs 
Zvirgzds ; literārā konsultante Raita Saleniece ; mākslinieks Tomass Folks. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 255, [1] lpp. ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Het Diner. — ISBN 978-9984-23-694-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata „Vakariņas” ir ieguvusi prestižo Nīderlandes Lasītāju balvu kā 2009. 
gada labākā grāmata. Brāļi Seržs un Pauls Lomani — viens ievērojams politiķis, otrs izbijis vēs-
tures skolotājs — kopā ar savām sievām vakariņo smalkā restorānā, runā par šo un to, par atvaļi-
nājuma plāniem un filmām, sākumā izvairoties skart galveno tēmu, kuras dēļ ir satikušies — viņu 
dēlu Mišela un Rika nākotni. Abi pusaudži ir izdarījuši ko tādu, kas var izpostīt viņu dzīvi un arī 
politiķa Lomana spīdošo karjeru. Vakariņu gaitā pamazām atklājas šo labi situēto ģimeņu drāma, 
liekot jautāt: vai vecāku mīlestībai ir robežas? Cik tālu drīkst iet, sargājot savus bērnus?

UDK	 821.112.5-31

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000921791
Ēvreoss, Hokons. Melne / Hokons Ēvreoss ; Eivinna Tūrsētera ilustrācijas ; no 
norvēģu valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Daina Vilemsone. — 
Rīga : Pētergailis, [2019]. — 194, [2] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. — Oriģinālnosau-
kums: Svartle. — ISBN 978-9984-33-479-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ciematā ir ieradusies jauna meitene, un Elnem viņa ļoti patīk. Zēns ir izdomā-
jis plānu: ja aizņemsies ciema priekšsēdētāja slaveno vistu un pēc tam izliksies, ka ir to atradis, 
tad par viņu uzrakstīs avīzē un jaunajai meitenei viņš iepatiksies. Bet viss neizdodas kā iecerēts, 
un Elnem ir nepieciešama supervaroņu Melnes, Brūnes un Zillas palīdzība.

UDK	 821.113.5-93-32

821.113.6  Zviedru literatūra

Kopkataloga Id: 000922568
Jūnasons, Jūnass. Simtviengadnieks, kas domāja pārāk daudz : romāns / Jūnass 
Jūnasons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkma-
ne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 414, [2] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: 
Hundraettåringen som tänkte att han tänkte för mycket. — ISBN 978-9934-0-
7951-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Viņš ir atgriezies! Nedaudz vecāks, bet daudz jautrāks! Turpinājums romā-
nam „Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda”. Viss sākās ar gaisa balonu un četrām šampa-
nieša pudelēm. Allans un Jūliuss bija ieplānojuši baudīt elpu aizraujošas ainavas, bet negaidītā 
nosēšanās jūrā viņu plānos nekādi neietilpa. Viņus izglābj Ziemeļkorejas kuģis. Allans un Jūliuss 
nonāk sarežģītas diplomātiskās krīzes epicentrā, kur līdz ar viņiem dalību ņem globālas nozīmes 
personības, tostarp Zviedrijas ārlietu ministre, Angela Merkele un prezidents Tramps. Situācija 
kļūst sarežģīta…

UDK	 821.113.6-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924851
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921791
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922568
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821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000923692
Miņjē, Bernārs. Nenodzēs gaismu! : izmeklē Martēns Servazs : romāns / Bernārs 
Miņjē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. — 
Rīga : Zvaigzne, [2019]. — 495, [1] lpp. ; 22 cm. — (Zvaigznes detektīvu klubs). — 
Oriģinālnosaukums: N’éteins pas la lumière. — ISBN 978-9934-0-7882-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns „Nenodzēs gaismu!” ir trešais darbs, kurā noziegumus izmeklē Mar-
tēns Servazs. Šajā romānā neviens nav tāds, kāds šķiet pirmajā acu uzmetienā. Visi grāmatas 
varoņi vai nu kārtīgi pieviļ lasītāju, vai arī tikpat negaidīti saņem spēkus un pārvar grūtības… Soli 
pa solim Kristīnes Šteinmeijeres dzīve apgriežas ar kājām gaisā. Bet kurš ienīst viņu tik stipri, 
lai gribētu iznīcināt? Un kāpēc? It kā kāds būtu ķēries klāt viņas dzīvei ar nodomu visu pārvērst 
drupās, līdz atliks vien neiedomājams nakts murgs. Izmeklētājs Martēns Servazs uzturas ārstnie-
cības iestādē depresijas māktiem policistiem, un kādu dienu saņem atslēgu no viesnīcas numura, 
kurā pirms gada pašnāvību izdarīja jauna māksliniece. Izskatās, kāds ļoti vēlas, lai Servazs atgrie-
žas darbā pēc iespējas ātrāk…

UDK	 821.133.1-312.4

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000924137
Богданович, Игорь. Тайна тёмной комнаты / автор, дизайн и оформление: 
Игорь Богданович ; редактор Галина Маслобоева ; фото: Эдуард Утан. — Ре-
зекне : [Igors Bogdanovičs], 2019. — 163 lpp. : portrets ; 15 cm. — Ziņas par auto-
ru: 7.-9. lpp. — ISBN 978-9934-19-763-5 (brošēts).
UDK	 821.161.1-3(474.3)

821.161.2  Ukraiņu literatūra

Kopkataloga Id: 000924861
Prohasko, Tarass. Kā saprasties ar kazu / Tarass Prohasko, Marjana Prohasko ; 
[ilustrācijas]: Marjana Prohasko ; tulkojums latviešu valodā: Māra Poļakova. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 83, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22×25 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Як зрозуміти козу. — ISBN 978-9984-23-625-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ziemas vidū, iesalušu upes ledū, Skābaržu meža bērni atrod īstu burinieku. 
Kad pienāk pavasaris un upe atbrīvojas no ledus sloga, bērni nolemj kuģot uz jūru, lai redzētu 
plašo pasauli, un pašā jūras vidū atklāj salu, uz kuras dzīvo kaza. Tikai kā lai ar kazu saprotas, ja 
viņa runā svešā mēlē?

UDK	 821.161.2-93-32

821.172  Lietuviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000924847
Radzevičūte, Undine. Asinis zilas, debesis pelēkas / Undine Radzevičūte ; no 
lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; 
mākslinieks Aigars Ozoliņš. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 315, [3] lpp. : 
ilustrācijas, karte ; 22 cm. — Oriģinālnosaukums: Kraujas mélynas. — ISBN 978-
9984-23-734-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Livonija, 15. gadsimta otrā puse. Livonijas ordeņa ziedu laiki jau ir aiz mugu-
ras, tomēr komturi un bruņinieki vēl valda daudzās pilīs un kopā ar brīvajiem Vestfālenes bru-
ņiniekiem cīnās par ietekmi Livonijā, cenšoties pārspēt spēkā un viltībā vietējos birģerus, Ples-
kavas un Lietuvas dižkunigaitijas karavadoņus un zviedru algotņus. Lietuva, 21. gadsimta pirmā 
puse. Kāda lietuviešu rakstniece, radu pierunāta, sāk meklēt dzimtas saknes. Vai viņas izvēlētā 
gadsimta skarbie likumi un vaļīgie tikumi būs pa prātam tantei Lucinai? Un kāda nozīme visā 
stāstā ir trim melniem putniem?

UDK	 821.172-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923692
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924137
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924861
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924847
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Kopkataloga Id: 000923846
Žutaute, Lina. Kika Mika un Supertēta diena / Lina Žutaute ; no lietuviešu valo-
das tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Priekštitullapā nosau-
kums: Kornēlija un Supertēta diena. Vārds „Kornēlija” pārsvītrots un labots uz 
Kika Mika. — Oriģinālnosaukums: Kakė Makė ir Supertėčio diena. — ISBN 978-
9934-0-8016-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jau kopš senseniem laikiem īpaša vieta ģimenē ir māmiņai. Pat pirmais vārds, 
ko mazulis izrunā, parasti ir „mamma”. Taču ģimeni veido ne tikvien mamma, bet arī tētis, tāpēc 
šoreiz runa ir par viņu. Kad tētis palicis mājās viens, viņš ir spiests kļūt par Supertēti — par cil-
vēku, uz kura pleciem gulstas visi nebēdnes Kikas Mikas prieki un bēdas. Un viņš lieliski tiek ar 
to galā! Ja tā ir gadījies arī jūsu ģimenē, būs jauki lasīt grāmatiņu kopā ar bērnu un jautri ķiķināt. 
Bet, ja jūs vēl ne reizīti neesat pieredzējuši Supertēta dienu, tā droši vien vairs nav aiz kalniem.

UDK	 821.172-93-32

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000924829
Akuraters, Jānis. Kalpa zēna vasara ; Degoša sala / Jānis Akuraters ; atbildīgā 
redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Margarita Stoka. — Rīga : 
Jumava, [2019]. — 174, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-20-297-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jāni Akurateru pazīstam galvenokārt kā stāstu „Kalpa zēna vasara” un „De-
goša sala” autoru. Jau rakstnieka laikabiedri atzinuši, ka tie ir darbi, kas dara lielu ne vien pašu J. 
Akurateru, bet arī visu latviešu literatūru. Nereti minētos stāstus mēdz salīdzināt. Tiem patiešām 
daudz līdzīga, piemēram: abi ir atmiņu tēlojumi, tajos atklājas nepiepildītas mīlas izjūtas, gan 
Jānis „Kalpa zēna vasarā”, gan Smailis Zimza „Degošā salā” ir autors pats. Stāstiem piemīt pasīvā 
romantisma iezīmes, bet dzejiskās gleznās ietvertais jūtu tēlojums piešķir tam īpatnēju valdzi-
nājumu.

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 000923834
Akuraters, Jānis. Kalpa zēna vasara : stāsts / Jānis Akuraters ; redaktore Marika 
Taube ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
63, [1] lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-8098-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atmiņu stāstu „Kalpa zēna vasara” Jānis Akuraters sarakstījis, svešumā esot 
un ilgojoties pēc laimīgajām, jaunības spēka pilnajām dienām dzimtenē. Viņš atceras vasaru, 
kuru kā kalpa zēns pavadījis, veicot smagus lauku darbus, tolaik sastaptos cilvēkus, dabas burvī-
bu un pirmo mīlestību.

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 000924118
Anševics, Ēriks. Man pieder kāpu smiltis : dzeja / Ēriks Anševics. — [Varakļāni] : 
Domu Pērles, [2019]. — 47 lpp. ; 20 cm. — Īsas ziņas par autoru: uz 4. vāka. — 
ISBN 978-9934-579-43-1 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000924150
Baltturs, Alberts. Pagājušās dzīves takas / Alberts Baltturs ; vāku zīmēja Olga 
Rakele. — Krāslava : [izdevējs nav zināms], 2018. — 139 lpp. : ilustrācijas, portre-
ti ; 21 cm. — Ziņas par autoru: 3. lpp. 

A n o t ā c i j a :  A. Balttura dzejā lasāma dzīves mīlestība, cilvēka cieņa, vīrišķība, apburošs 
dabas skaistums un rindkopu melodiskums, bet īpaši izceļas brīvības alkas.

UDK	 821.174-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923846
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924829
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923834
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924118
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924150
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Kopkataloga Id: 000924048
Bez tevis : poētiskas pārdomas un dzeja / Daiga Akmentiņa, Ārija Āre, Staņislava 
Karlsone, Dace Darja Solovjeva, Iveta Veisberga, Inga Zandausa ; Andris Vētra, 
vāka foto. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 159, [1] lpp. : portreti ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-579-41-7 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000924668
Bērziņa, Rita. Pārdomu vējš : dzeja / Rita Bērziņa ; ilustrējis Vitolds Kucins ; 
atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Māras Ozolas pēcvārds. — Rīga : Jumava, 
[2018]. — 158, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. — ISBN 978-9934-20-308-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autore Rita Bērziņa saka: „Neesmu dzejniece. 40 gadus nostrādāju Lēdurgas 
skolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju, mudinot skolēnus lasīt grāmatas un iemīlēt 
dzeju. Pati rakstīt sāku jau pensijas vecumā. Tagad lasītāju vērtējumam nododu 92 dzejoļus par 
Latviju, tās skaistumu un dabas daudzveidību gadalaikos, par ļaužu sapņiem, kas kā pārdomu 
vējš brāzies pāri mana mūža gadiem. Atcerēsimies — kādi esam mēs paši, tāda mūsu apkārtne, 
dzīve un arī valsts”.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000923860
Bikše, Laima. Grāmata par zilo zirdziņu / Laima Bikše, teksts un ilustrācijas ; 
redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas grāmatas dizains. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 26 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-
9934-0-7978-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vai tev ir bijusi tāda diena, kurā jūties skumīgi? Tā mēdz gadīties. Skumjas 
reizēm piemeklē pat bez īpaša iemesla, vai ne? Izlasot grāmatu par zilo zirdziņu, tu sapratīsi, kā 
sev tādā brīdī palīdzēt. Lai neparastais zirdziņš kļūst par tavu ceļabiedru!

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000923589
Blaumanis, Rūdolfs. Noveles / Rūdolfs Blaumanis ; atbildīgā redaktore Eva Jan-
sone ; vāka grafiskais noformējums: Margarita Stoka. — Rīga : Jumava, [2019]. — 
148, [3] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-20-287-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa noveles, kas uzrakstītas pirms vairāk nekā 
simts gadiem, joprojām ir aktuālas un mūsdienīgas, jo cilvēciskās vērtības nemainās — vienmēr 
vērtība būs godīga mīlestība, krietnums, harmoniskas attiecības un spēja palīdzēt, arī upurēša-
nās ir kā augstākā altruisma pakāpe.

UDK	 821.174-32

Kopkataloga Id: 000923462
Druva, Māris. Depresija un vilciens : idejas, stāsti un pasakas / Māris Druva ; 
autora redakcijā. — Rīga : Sol Vita, 2019. — 273 lpp. ; 22 cm. — ISBN 978-9984-
894-87-4 (iesiets).
UDK	 821.174-34

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924048
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924668
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923860
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923589
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923462
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Kopkataloga Id: 000922497
Einfelds, Jānis. Armagedona cikls / Jānis Einfelds ; redaktore Dace Sparā-
ne ; mākslinieks Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. — 190, [2] lpp. ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-546-74-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāns reālistiskā manierē tēlo personības tapšanu padomju okupācijas 
dziļās stagnācijas periodā, 1980. gados, īpaši regresīvā un represīvā vidē — profskolā. Romāns 
sākas ar neizskaidrojamu slepkavību, ko cenšas atšķetināt mūsdienu izmeklētāju grupa, kas dē-
vējas par Armagedona ciklu. Izmeklēšanā atklājas divas personas — pulkvedis Vējš un dzejnieks 
Līdzenumu Altajs, kuru savstarpējā saistība un saikne ar noziegumu Armagedona ciklam ir jā-
pierāda.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000923780
Jaunsudrabiņš, Jānis. Zaļā grāmata / Jānis Jaunsudrabiņš ; Aigara Truhina 
vāka dizains ; izmantoti Jāņa Jaunsudrabiņa zīmējumi. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 412, [1] lpp. ; 20 cm. — (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730). — ISBN 978-
9934-0-8121-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Baltās grāmatas” mazais Jancis nu jau krietni paaudzies. Viņš labāk izprot 
pasauli un vērtē apkārtējos ļaudis. Viņš lepojas, ka sāk iekļauties pieaugušo cilvēku darba dzīvē. 
Sākas skolas gaitas, mostas pirmā mīlestība. Izcilais latviešu rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš, ka-
vējoties atmiņās par bērnību un zēna gadiem dzimtenē, „Zaļo grāmatu” sarakstīja mūža otrajā 
pusē Vācijā, kur dzīvoja kopš Otrā pasaules kara beigām.

UDK	 821.174-312.6

Kopkataloga Id: 000922750
Kancāne, Egita. Syltuo mola / Egita Kancāne ; redaktore Lideja Leikuma ; muoks-
lineica Ilze Dušele. — Reiga : Latgolys Studentu centrs, 2018. — 77, [2] lpp. : ilus-
trācijas ; 21 cm. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8291-8-5 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Egitas Kancānes debijas stāstu krājumā „Syltuo mola” apkopoti daļēji auto-
biogrāfiski bērnu piedzīvojumu stāsti par notikumiem Vārkavas puses Andiņu ciemā laika posmā 
no 1989. līdz 1990. gadam. Stāsti ir sižetiski saistīti viens ar otru un pakāpeniski parāda bērna 
pasauli, kurā dzīvot ir ļoti aizraujoši, kaut arī ne vienmēr viegli. Bērni piedalās raudzībās, kāzās 
un bērēs, iepazīstas ar gucuļiem, strādā kolhoza graudu kaltē, vēro, kā pieaugušie brūvē alu, rok 
kartupeļus, vāc sienu, cep asinsdesas un spēlē kārtis. Bērni mācās dzīvot, iesaistoties pieaugušo 
aktivitātēs, kā arī laiku pa laikam ļaujas saviem piedzīvojumiem.

UDK	 821.174’282-94

Kopkataloga Id: 000922813
Literatūra un reliģija : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore 
Dr.philol. Ieva Kalniņa ; redkolēģija: Māra Grudule, Ieva E. Kalniņa, Ojārs Lāms, 
Gita Bērziņa ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu teksta redaktore Andra Dam-
berga ; vācu teksta redaktore Mudīte Smiltēna. — Rīga : Latvijas Universitātes 
Akadēmiskais apgāds, [2018]. 

Svētie un grēcinieki. — 160, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs un atsevišķu rakstu beigās. — Teksts latviešu, 
vācu un angļu valodā, kopsavilkumi angļu un latviešu valodā, ievads paralēli 
latviešu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-18-384-3 (brošēts).

UDK	 821.174.09+82.09

Kopkataloga Id: 000922584
Melgalve, Ieva. Īsti cilvēki / Ieva Melgalve ; Anitas Rupeikas ilustrācijas ; redak-
tors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 31 nenumurēta lpp. : ilustrā-
cijas ; 25×30 cm. — ISBN 978-9934-0-7932-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rakstnieces Ievas Melgalves literārā pasaka ir izteikti mūsdienīgs gudri uz-
rakstīts filozofisks darbs bērniem, kas lasītājos rosinās daudzslāņainu tēlaino un vizuālo domā-
šanu. Māksliniece Anita Rupeika ar ilustrācijām ir radījusi savu pasauli, kas brīnišķīgi papildina 
autores stāstījumu. Grāmata pārsteigs lasītājus ar savu oriģinalitāti.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922497
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923780
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922750
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922813
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922584
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Kopkataloga Id: 000924612
Priverts, Rolands. NEbaidies ne no kā / Rolands Priverts. — Rīga : Liegra, 
[2019]. — 207, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — 
ISBN 978-9934-572-31-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir kontrabandista dzīves stāsts. Tas paliks kā laikmeta dokuments, 
stāsts par vietu un laiku, kurā autoram bija lemts atrasties un dzīvot. Citiem vārdiem sakot, tas ir 
stāsts par dzīvi ārpus sistēmas, ārpus sabiedriskās morāles „kastes” un bieži vien arī ārpus liku-
ma. Ar to pietiktu, lai kāds apzinīgs cenzors norakstītu šo grāmatu kā nevēlamu vai pat bīstamu. 
Taču tas ir autora stāsts par savu dzīvi un šādā nozīmē to var uzskatīt par autentisku laikmeta 
liecību, kurai ir ne mazākas tiesības uz savu lasītāju un vietu Latvijas sociālajā atmiņā kā jebkurai 
citai laikmeta liecībai.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000923334
Rubine, Gunta. Tēva dārzs : dzejoļi / Gunta Rubine ; ilustrācijas: Jānis Rubins. — 
[Rīga] : Mākslas atbalsta biedrība, 2018. — 149 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-8230-4-6 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Autore saka, ka grāmata veltīta tēvam Jānim Danevičam — ārstam, iesauktam 
vācu 19. leģionā, 1945. gada 8. maijā saņemtam gūstā, nosūtītam uz filtrācijas nometni, tad celt 
vienu no Gulaga būvēm. Tāpat tas ir veltījums vīratēvam, strādājošam, čaklam, Latvijas patriotam 
Jānim Robertam Rubinam. Viņš tika notiesāts pēc Krievijā ierastās troikas metodes, pamatojoties 
uz latviešu ziņu pienesēju stāstiem, ar sodu pēc 58. panta kā tautas nodevējs 1949./1950. gadā.

UDK	 821.174-1+821.174-94

Kopkataloga Id: 000924128
Sajūtām vieglām : poētiskas pārdomas un dzeja / Helga Beks, Arvīds Gļauda, 
Kristīne Gļauda, Skaidrīte Grasmane, Ludmila Jankovska, Ziedīte Kalna, Antoņina 
Logina, Ineta Steļmaka, Lana Upīte, Inga Zandausa. — [Varakļāni] : Domu Pērles, 
[2019]. — 54 lpp. ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-42-4 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000924064
Sajūtu virpulī : poētiskas pārdomas un dzeja / Inta Daniele, Ina Lavrinoviča, Līga 
Pavlova, Agrita Priedoliņa, Atis Silaroze, Ivars Šmits. — [Varakļāni] : Domu Pēr-
les, [2019]. — 147, [1] lpp. : portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-45-5 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000924074
Sievietei būt! : poētiskas pārdomas un dzeja / Egīls Dambis, Violeta Kļaviņa, Laila 
Mūrniece, Maija Svarinska, Biruta Šmite. — [Varakļāni] : Domu Pērles, [2019]. — 
119, [1] lpp. : portreti ; 20 cm. — ISBN 978-9934-579-44-8 (brošēts).
UDK	 821.174-1(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924612
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923334
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924128
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924064
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924074
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Kopkataloga Id: 000922574
Stāraste, Margarita. Laimes zeme : pasaka / Margarita Stāraste ; autores ilus-
trācijas. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 38 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
22 cm. — ISBN 978-9934-0-4545-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Atzīmējot mākslinieces Margaritas Stārastes 105. dzimšanas dienu, apgāds 
Zvaigzne ABC ir sarūpējis jauku dāvanu viņas talanta cienītājiem — grāmatu „Laimes zeme”, kas 
pirmizdevumu piedzīvojusi 1993. gadā. Tā stāsta par mazo laumiņu Zilmatīti, kas dodas meklēt 
Laimes zemi, par kuru dzirdējusi māmiņas pasakā. Ceļš uz to nav viegls, taču, pārvarējusi grūtī-
bas, laumiņa nonāk ilgotajā zemē. Vai varat iedomāties, kas tā ir?

UDK	 821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 000923268
Svenčs, Jānis. Gadu ritumā / autors, vāka noformētājs: Jānis Svenčs ; redakto-
re Valentīna Unda. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. — 
79 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 15 cm. — Ziņas par autoru: 5. lpp. — ISBN 978-
9984-29-303-5 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000924165
Tārauda, Ingrida. Pajautys : dzeja / Ingrida Tārauda ; redaktore Ilze Sperga. — 
[Rīga] : Biedrība „Atvērtās krātuves”, [2019]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. — 
Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-8670-1-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Ingridas Tāraudas grāmata ir vienā elpas vilcienā izlasāms mīlestības stāsts: 
sajūta — pajauta. Ar aprautām rindām bez pieturzīmēm, piestājot tikai tur, kur mežonīgā skrē-
jienā pret vēju sāpe iedur pakrūtē. Prieks, ka svešā vidē dzīvojot, dzimtā latgaliešu valoda nav 
noplicinājusies, bet gan noslīpējusies, spalga un tīra, bez liekvārdības. Skaists devums latgalie-
šu-latviešu literatūrā”, tā „Pajautys” novērtējusi pazīstamā Latgales dzejniece Anna Rancāne.

UDK	 821.174’282-1

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 000924857
Matsinovs, Paša. Gogoļa disko / Paša Matsinovs ; no igauņu valodas tulkojusi 
Maima Grīnberga ; vāka dizains: Kristjan Mändmaa ; Ivana Biļibina zīmējumi. — 
Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 142, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģināl-
nosaukums: Gogoli disko. — ISBN 978-9984-23-731-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna notikumu virpulis savērpjas nenosakāmā, taču neapšaubāmi netālā 
nākotnē salīdzinoši īsā laikā nogrieznī — Krievijas impērijai atkalpievienotās Igaunijas pilsētiņā 
Vīlandē, kur vairs nav palicis gandrīz neviena igauņa, apmēram nedēļu klīst no miroņiem aug-
šāmcēlies krievu literatūras klasiķis Nikolajs Gogolis. Šī dīvaini ģērbtā un acīmredzami apjukušā 
personāža parādīšanās vietējā dēkaiņu un dīvaiņu sabiedrībā izraisa sajūsmu, izbīli, biznesa ide-
ju vētru un galu galā saceļ diezgan pamatīgu haosu.

UDK	 821.511.113-31

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922574
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923268
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924165
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924857
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Kopkataloga Id: 000924529
Taska, Ilmars. Pobeda 1946 / Ilmars Taska ; no igauņu valodas tulkojusi Lelde 
Rozīte ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redak-
tore Liene Soboļeva. — Rīga : Jumava, [2019]. — 247 lpp. ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: Pobeda 1946. — ISBN 978-9934-20-314-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  1946. gada pavasaris. Eiropa ir sadalīta ar dzelzs priekškaru. Neatkarīgā 
Igaunija tagad ir Padomju Savienības rietumu province. PSRS noteiktais ceļošanas aizliegums ir 
piespiedis BBC ziņu moderatoru Alanu un operdziedātāju Johannu sazināties ar Alana radio ziņu 
starpniecību. Viņi vairs nesaņem viens otra rakstītās vēstules, tās krājas uz čekas pārbaudītāju 
galda. Un tomēr viņi plāno slepenu tikšanos Maskavā. Johannas sešus gadus vecais zinātkārais 
māsas dēls dzīvo kopā ar savu ģimeni — māti un tēvu, kurš no jaunās politiskās kārtības slēpjas 
gala istabā aiz aizvilktiem aizkariem. Kā gaismas stars zēna dzīvē ienāk pilnīgi jauna automašīna 
Pobeda, ar kuru brauc apburošs un noslēpumains vīrietis. Spēlējoties pie auto stūres, zēns netī-
šām izpauž ģimenes noslēpumu. Zēna un noslēpumainā vīrieša draudzība ietekmē visus ģimenes 
locekļus un katapultē zēnu no viņa nevainīgās bērnības pieaugušo bīstamajās spēlēs.

UDK	 821.511.113-31

Kopkataloga Id: 000924531
Undusks, Jāns. Ceļojums, vārdā Spānija : neizdevušās piezīmes / Jāns Undusks ; 
no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārais redaktors Arturs Han-
sons ; māksliniece Anna Aizsilniece. — Rīga : Neputns, [2019]. — 157 lpp. : ilus-
trācijas ; 22 cm. — Uz 1. vāka: Jāns Undusks (Mārja Unduska, foto). — Ziņas par 
autoru: 156.-157. lpp. — Oriģinālnosaukums: Teekond Hispaania. — ISBN 978-
9934-565-62-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Par 2000. un 2001. gadā tapušajiem tekstiem, kuri iekļauti grāmatā „Ceļo-
jums, vārdā Spānija”, to autors Jāns Undusks sacījis: „Kā portretēt Spāniju? Pa kreisi Baskzemes 
anarhisti, pa labi Katalonijas sirreālisti, lejā Andalūzijas pavedinātāji, bet centrā, Kastīlijā, uz sa-
viem ideāliem tiecas visi svētie — Avilas Terēze, Jānis no Krusta, dons Kihots”. Grāmatas autors 
reiz devās uz Spāniju kā parasts tūrists, taču atgriezās no turienes ar apziņu, ka dzīvē ir tādas 
sfēras, kurās pienāk brīdis, kad nozīme ir vairs tikai muskusam un vardarbībai.

UDK	 821.511.113-992+821.511.113-2

82–93  Bērnu literatūra. Jauniešu literatūra

Kopkataloga Id: 000923964
Bembijs / [ilustrācijas]: Walt Disney Studio ; [adaptētājs] Bob Grant ; tulkojis 
Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Walt Disney. — Rīga : Egmont Publishing, 
[2019]. — 27, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — (Walt Disney klasika). — Tulkots 
no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Bambi. — ISBN 978-9934-16-610-5 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Bembijs dzīvo mežā kopā ar māmiņu un draugiem, iepazīst pasauli un prie-
cājas par gadalaiku maiņu. Bet notiek nelaime, un jaunā briedēna dzīve mainās uz visiem laikiem.

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000923979
Dambo / [ilustrācijas]: Walt Disney Studio ; [ilustrāciju adaptētāji]: John Hench, 
Al Dempster ; tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna. — Rīga : Egmont 
Publishing, [2019]. — 27, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — (Walt Disney klasika). — 
Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Dumbo. — ISBN 978-9934-16-
609-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dambo ir ļoti drosmīgs mazs zilonēns, kuru iemīļojuši bērni visā pasaulē. 
Uzziniet viņa stāstu šajā brīnišķīgajā grāmatā, kas rotāta ar senatnīgām 20. gadsimta 40. gadu 
ilustrācijām.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924529
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924531
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923964
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923979
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Kopkataloga Id: 000923980
Draudzīgie kucēni / tulkojusi Eva Jansone ; redaktore Linda Kalna ; Disney. — 
Rīga : Egmont Publishing, [2019]. 

Labās aukles. — 32 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — (Disney Ju-
nior). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: Puppy Dog Pals. 
Adventures in Puppy-Sitting. — ISBN 978-9934-16-602-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad Bobs pastāsta Bingo un Rollijam, ka suņu meitene vārdā Mazulīte pava-
dīs dienu pie viņiem, brāļi cītīgi gatavojas pieskatīt mazo viešņu. Izrādās, ka kucēna pieskatīšana 
ir daudz grūtāks darbs, kā šķita sākumā!

UDK	 82-93-32

Kopkataloga Id: 000923957
Karalis Lauva / [adaptētājs] Justine Korman ; [ilustrācijas]: Don Williams, H.R. 
Russell ; tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Walt Disney. — Rīga : 
Egmont Publishing, [2019]. — 27, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — (Walt Disney 
klasika). — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Lion King. — 
ISBN 978-9934-16-608-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Karalis Lauva” ir iemīļotākais Disneja studijas klasiskais stāsts, kas radīts 
1994. gadā un jau kļuvis par nezūdošu vērtību. Pievienojies mazajam princim Simbam neaizmirs-
tamā ceļojumā, kurā viņš iepazīst Lielo dzīvības loku un kļūst par vienīgo un patieso Karali Lauvu.

UDK	 82-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923980
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923957
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000924633
Līvāni toreiz un tagad / teksts: Inese Magdaļenoka, Sandra Maskalāne, Indra 
Upeniece ; sastādījusi Indra Upeniece ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; foto: 
Jāzeps Brencis, Baiba Buceniece, Jānis Magdaļenoks, Ingmārs Zaļmežs ; Lijas 
Kalniņas vāka grafiskais noformējums ; [priekšvārds]: Andris Vaivods. — Rīga : 
Jumava, [2018]. — 133, [3] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Teksts latviešu valodā, 
kopsavilkumi un paraksti pie attēliem arī angļu un krievu valodā, priekšvārds arī 
latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9934-20-290-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmata ir unikāls izdevums, kas sniedz iespēju atskatīties tūkstoš gadu tālā 
senatnē un, pavedienu pa pavedienam to šķetinot, aizceļot līdz mūsdienām. Šķirot lappusi pēc 
lappuses, lasot un vērojot gadu gaitā iemūžinātos foto mirkļus, ieraudzīt neticamas pārmaiņas, 
ko radījis laiks un cilvēki. Izdzīvot pilsētas sāpju un prieka gadus. Iepazīt Līvānu patieso būtību. 
Tas ir stāsts par evolūciju no vienkāršas tirgotāju un amatnieku apmetnes Dubnas upes krastā 
pirms vairāk nekā 1000 gadiem līdz pilsētai ar reģionālās attīstības centra statusu.

UDK	 908(474.387)

Kopkataloga Id: 000922194
Ramša, Mārīte. Reiz Embūtē un tās apkārtnē / Mārīte Ramša. — Rīga : Sava grā-
mata, 2018. — 350 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 
339.-340. lpp.

A n o t ā c i j a :  Grāmatā apkopotas ziņas par dzīvi Embūtē, kad cilvēki, tikuši pie savas ze-
mes, ticēja gaišai un pārtikušai nākotnei. Izrādījās, ka ne visiem saimniekošana veicās vienlīdz 
labi, taču uznākušais karš nešķiroja — izpostīja visas dzīves, embūtniekiem bija jādodas bēgļu 
gaitās un sapnis par neatkarīgu Latviju izplēnēja. Grāmata ir veltījums Latvijas simtgadei, pie-
miņa tām paaudzēm, kas dzīvojušas šajā pusē, un noderēs tiem, kurus interesē Embūte un tās 
apkārtne.

UDK	 908(474.3)

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

Kopkataloga Id: 000924843
Sils, Harijs. Pamests Vjetnamā / Harijs Sils ; atbildīgā redaktore Liene Soboļe-
va ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; foto: Jānis Indriks, Harijs Sils, 
Visvaldis Šteinbergs. — Rīga : Jumava, [2019]. — 127, [1] lpp., 32 nenumurētas 
lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 20 cm. — (Aiz apvāršņa). — ISBN 978-
9934-20-316-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  2017. gada jūnijā uz Vjetnamu dodas 7 ceļotāji, kuru mērķis ir no Laokajas 
uz Rīgu atgādāt atpakaļ autoekspedīcijas „Rīga-Melburna” automašīnu — pārbūvētu „ugunsdzē-
sēju” Mercedes Benz 1113, kas pirms gandrīz astoņiem gadiem pamests pie Vjetnamas robežpār-
ejas punkta. Tas nav viegls uzdevums, jo mašīnai pēc astoņu gadu stāvēšanas tropiskā klimatā 
ir nepieciešami nopietni remontdarbi, bez tam tā ir iestrēgusi starp Ķīnu un Vjetnamu, kurās 
iebraucot, ir jānokārto speciālas atļaujas, kas ir ļoti sarežģīts, dārgs un laikietilpīgs process. Vai 
izdosies šī gandrīz „neiespējamā misija”? Par tālā un neprognozējamā ceļojuma norisi stāstīts 
šajā Harija Sila grāmatā.

UDK	 910.4(5)

Kopkataloga Id: 000923915
Таубе, Марика. Моя Латвия / Марика Таубе ; Jutas Tīrones, Agijas Stakas, Ai-
nas Alksnes-Alksnītes zīmējumi ; Edgara Švanka dizains un vāks ; no latviešu va-
lodas tulkojusi Jana Boikova ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 24, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 24 cm. — Oriģinālnosaukums: Mūsu 
Latvija. — ISBN 978-9934-0-7746-3 (brošēts).
UDK	 913(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924633
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922194
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924843
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923915
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930.85  Civilizācijas vēsture. Kultūras vēsture

Kopkataloga Id: 000924684
Šefers, Frānsiss. Kā lai mēs dzīvojam? : Rietumu domas un kultūras attīstība 
un pagrimums / Frānsiss Šefers ; no angļu valodas tulkojusi Zita Grante. — 
Rīga : Atradums — personības attīstības resursi, 2018. — 336 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — („Atraduma” grāmatas). — Bibliogrāfija: 325.-336. lpp. un rādītāji: 291.-
324. lpp. — Oriģinālnosaukums: How Should We Then Live?. — ISBN 978-9984-
613-93-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Frānsiss Šefers ir vairāk nekā divdesmit grāmatu autors, kura ieguldījums 
kristietības un kultūras izpētē ir starptautiski atzīts un kura darbi ir tulkoti daudzās valodās. 
Šajā grāmatā Šefers ir veidojis savu historiogrāfisko pētījumu, pamatojoties uz mūzikas, mākslas, 
filozofijas, kino un teoloģijas piemēriem. Viņš parāda, kā filozofiskās domas pārvirze no loģiskas 
jēgas meklējumiem uz neloģiskiem un iracionāliem pieņēmumiem ir radījusi kritiskās domāša-
nas trūkumu un cilvēki arvien vairāk tiek uzskatīti par mašīnām.

UDK	 930.85(4)

94  Vispārīgā vēsture

Kopkataloga Id: 000924145
Nacionālo valstu veidošanās Baltijas reģionā un Austrumeiropā 1917.-1918. 
gadā = The Formation of National States in the Baltic Region and Eastern Europe 
1917-1918 : starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums / redakcijas 
komisija: Juris Ciganovs, Aija Fleija, Andrijs Rukass, Jonas Vaičenonis ; sastādī-
tājs Dr.hist. Juris Ciganovs ; literārā redaktore Zigrīda Krauze ; Latvijas kara mu-
zejs. — Rīga : [Latvijas Kara muzejs], 2018. — 168 lpp. : faksimili, ilustrācijas, 
portreti, tabulas ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu 
un angļu valodā. — ISBN 978-9934-8564-7-1 (brošēts).
UDK	 94(474)”1917/1918”(062)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000924581
Butulis, Ilgvars. Latvijas vēsture / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda ; foto: Vilis Rī-
dzenieks. — Labots un papildināts trešais izdevums. — Rīga : Jumava, [2019]. — 
260, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — ISBN 
978-9934-20-266-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Latvija ir teritorijas ziņā maza zeme ar nelielu iedzīvotāju skaitu, kas allaž 
atradusies satiksmes ceļu un lielvalstu ģeopolitisko interešu krustpunktā, tādēļ autori iespēju ro-
bežās skata savas zemes pagātni Baltijas jūras reģiona un Eiropas vēstures kontekstā. Akcentējot 
politiskās vēstures notikumus, autori vienlaikus ataino arī saimnieciskās un kultūras vēstures 
norises.

UDK	 94(474.3)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924684
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924145
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924581
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Kopkataloga Id: 000923948
Lapa, Līga. Kaujinieki un mežabrāļi 1905. gada revolūcijā Latvijā / Līga Lapa ; re-
cenzenti: Dr.hist. Una Bergmane, Dr.hist. Edgars Ceske, Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; 
redaktores: Ināra Stašulāne, Antra Legzdiņa (angļu valodā) ; māksliniece Ināra 
Jēgere ; Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts. — Rīga : Latvijas Vēstu-
res institūta apgāds, 2018. — 446 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. — 
Uz 1. vāka: Kārlis Legzdiņš (Revolucionārās cīņās kritušo piemiņas grāmata, 1. 
sēj., 183. lpp.). — Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka. — Bibliogrāfija: [269.]-292. lpp. 
un rādītājs: [293.]-401. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 978-9984-
824-51-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfija stāsta par sarežģītu laika posmu mūsu tautas vēsturē — 1905. 
gada revolūciju, kas radīja priekšnoteikumus svarīgām pārmaiņām politiskajā un sociālajā attīs-
tībā un uzkrāja pieredzi cīņā par nacionālas valsts izveidošanu. Reformu novēlošanās patvald-
nieciskajā Krievijas impērijā un carisma pretdarbība radikālākām reformām ievirzīja revolūciju 
vardarbīgā gultnē. Darbs ir veltīts 1905. gada revolūcijas dalībnieku aktīvākās daļas — kaujinieku 
un mežabrāļu darbības vērtējumam.

UDK	 94(474.3)”1905/1907”+323.26(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=000923948
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