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0  VISPĀRĪGĀ NODAĻA

001  Zinātne un zināšanas kopumā. Garīgā darba organizācija

Kopkataloga Id: 000921223
Starptautiskā izgudrojumu un inovāciju izstāde „MINOX” (6 : 2016 : Rīga, 
Latvija). 6. Starptautiskās izgudrojumu un inovāciju izstādes MINOX 2016 ka-
talogs = Catalogue of the 6th International Invention and Innovation Exhibition 
MINOX 2016 / Ivana Griņeviča zinātniskajā redakcijā ; kataloga sastādītāji: El-
mārs Baltiņš, Dr.med. Jāņis Dumpis, Ivans Griņevičs. — 2. laidiens, pārstrādāts 
un papildināts. — Rembate ; Rīga : Starptautiskā Lauksaimniecības universitāte, 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (104 lp., PDF) : ilustrācijas, portrets ; 7,96 MB. — 
Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Teksts paralēli latviešu un angļu 
valodā. — ISBN 9789984885315 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Izdevumā apkopota 6. Starptautiskās Izgudrojumu un inovāciju izstādes MI-
NOX 2016, kas notika 2016. gada 7.-8. oktobrī, informācija par dalībnieku izgudrojumiem. Gandrīz 
150 izgudrotāju, zinātnieku, novatoru un jauniešu 82 ekspozīcijās prezentē 92 izgudrojumus vai 
inovācijas. Ekspozīcijas veido 27 augstskolas un institūti, 25 individuālie izgudrotāji, 13 skolas 
un jaunieši, 10 uzņēmumi un organizācijas, 7 ārvalstu izgudrotāji no Eiropas, Āzijas un Āfrikas.

UDK	 001.894(083.824)

004  Datorzinātne un datortehnoloģija. Skaitļošana.  
Datu apstrāde

Kopkataloga Id: 000924927
Salimbajevs, Askars. Latviešu valodas modelēšana automātiskai runas atpa-
zīšanai : promocijas darba kopsavilkums datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) 
zinātniskā grāda iegūšanai, nozare: datorzinātnes, apakšnozare: datoru un sis-
tēmu programmatūra / Askars Salimbajevs ; darba zinātniskā vadītāja profesore 
Inguna Skadiņa ; darba recenzenti: Dr.sc.comp. Jānis Zuters, Dr.sc.comp. Tanel 
Alumäe, Dr. Tomas Krilavičius ; Latvijas Universitāte. Datorikas fakultāte = Mo-
delling Latvian Language for Automatic Speech Recognition : summary of docto-
ral thesis submitted for the degree of doctor of philosophy in computer science 
(Dr.sc.comp.), field: computer science, subfield: software and systems engine-
ering / Askars Salimbajevs ; supervisor professor Inguna Skadiņa ; reviewers: 
Dr.sc.comp. Jānis Zuters, Dr.sc.comp. Tanel Alumäe, Dr. Tomas Krilavičius ; Uni-
versity of Latvia. Faculty of Computing. — Rīga : Latvijas Universitāte, 2019. — 
70 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 66.-70. lpp. — Teksts latviešu un 
angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.
UDK	 004.934(043)+811.174’322(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921223
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924927
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Kopkataloga Id: 000924932
Salimbajevs, Askars. Modelling Latvian Language for Automatic Speech Recog-
nition : doctoral thesis submitted for the Ph.D. (Dr.sc.comp.) academic degree / 
Askars Salimbajevs ; scientific supervisor Dr.sc.comp. Inguna Skadiņa ; Univer-
sity of Latvia. Faculty of Computing. — Riga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 
121 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm + pielikumi (1 sējums 
un CD). — Atsevišķais pielikuma sējums „Modelling Latvian Language for Au-
tomatic Speech Recognition = Latviešu valodas modelēšana automātiskai runas 
atpazīšanai” satur saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 111.-120. lp. un saistīto 
publikāciju beigās.
UDK	 004.934(043)+811.174’322(043)

005  Pārvaldība. Vadzinības

Kopkataloga Id: 000923936
International Scientific Conference on Project Management in the Baltic 
Countries „Project Management Development — Practice and Perspecti-
ves” (7 : 2018 : Rīga, Latvija). Project Management Development — Practice 
and Perspectives : 7th International Scientific Conference on Project Manage-
ment in the Baltic Countries : conference proceedings / preface: Dr.oec. Žaneta 
Ilmete ; conference is organized by the Research Institute of the Project Mana-
gement of the Faculty of Business, Management and Economics, University of 
Latvia in cooperation with the Professional Association of Project Managers. — 
Riga : University of Latvia : Professional Association of Project Managers, 2018. — 
1 tiešsaistes resurss (188 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 
4,79 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN un ISSN. — ISSN 0250-
1023. — Bibliogrāfija rakstu beigās.
UDK	 005.8(062)

030  Vispārīga satura uzziņu literatūra

Kopkataloga Id: 000924903
Sēja, Gundega. Kas? Kur? Kad? : enciklopēdiskā vārdnīca skolēniem / Gunde-
ga Sēja ; redaktori: Agnese Biteniece, Aigars Cinis, Ingrīda Kreicberga, Maruta 
Kusiņa, Zaiga Lasenberga, Dace Markota, Marika Taube (atbildīgā redaktore), 
Iluta Vasmane, Andris Vilsons, Ināra Vjacira ; Ilzes Isakas vāka dizains ; kar-
togrāfe Rita Saurova. — 3. labotais, papildinātais izdevums. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 359, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm. — Rā-
dītājs: 335.-[360.] lpp. — Resursā uzrādīts iepriekšējā izdevuma ISBN. — ISBN 
978-9984-36-620-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Simtiem jautājumu, simtiem atbilžu. It kā labi zināmi jēdzieni, nosaukumi, 
personas un notikumi — bet varbūt arī nezināmi vai piemirsti. Te tie ir! Šis enciklopēdiskais izde-
vums sniedz koncentrētu informāciju par to, ko vajadzētu zināt vidējā skolas vecuma jauniešiem, 
un vēl mazliet vairāk. Šķirkļi kārtoti alfabēta secībā un sagrupēti 21 nodaļā. Grāmatā skarti dažādi 
temati: mitoloģija, literatūra, ģeogrāfija, fizika, ķīmija, Visums, tehnoloģijas, matemātika, ekono-
mika u.c. Informācija papildināta ar zīmējumiem, fotoattēliem un kartēm. Atrast nepieciešamo 
palīdzēs vārdu rādītājs grāmatas beigās.

UDK	 (031.053.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924932
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923936
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924903
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087.5  Izdevumi bērniem un jauniešiem

Kopkataloga Id: 000925138
Arī es krāsoju : krāsojamā grāmatiņa pašiem mazākajiem / teksts: Inga Kroi-
ča. — [Rīga] : KUMA, [2019]. — 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — (Arī 
es krāsoju ; 5).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000925981
Lečuga, Maribella. Dzīvnieku mājoklīši : atver lodziņus un ieskaties! / ilustrēju-
si Maribella Lečuga ; teksta autore Emīlija Bona ; no angļu valodas tulkojusi Iveta 
Ikale ; redaktore Indra Putre. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 14 nenumurētas 
lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Look Inside Animal Homes. — 
ISBN 978-9934-0-7834-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā ar vairāk nekā 80 atveramiem lodziņiem bērns varēs ieskatīties 
dzīvnieku mājoklīšos — ligzdās koku galotnēs, dziļajās un tumšajās pazemes alās, košajos koraļļu 
rifos jūras dzelmē un pat savā paša mājā.

UDK	 087.5+591.521(02.053.2)

Kopkataloga Id: 000925033
Super! Krāsas : 2+. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 80 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Super Color 
2+. — ISBN 978-9934-0-8038-8 (brošēts).
UDK	 087.5

Kopkataloga Id: 000925029
Super! Krāsas : 3+. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 80 nenumurētas lpp. : ilus-
trācijas ; 27 cm. — Bez lingvistiska satura. — Oriģinālnosaukums: Super Color 
3+. — ISBN 978-9934-0-8039-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas attēlus var izkrāsot ar zīmuļiem, ūdenskrāsām, flomāsteriem vai 
vaska krītiņiem. Bērns var krāsot pēc parauga vai tādās krāsās, kā pats vēlas. Visiem attēliem ir 
skaidri izteiktas kontūrlīnijas, kuru biezums ir piemērots konkrētajam vecumposmam.

UDK	 087.5

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925138
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925981
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925033
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925029
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1  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

159.9  Psiholoģija

Kopkataloga Id: 000925968
Bredšovs, Džons. Atgriešanās pie sevis : sava iekšējā bērna atgūšana un dzie-
dēšana / Džons Bredšovs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; vāka dizai-
na autore Ilze Isaka ; redaktors Guntis Kalns. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
368 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — Bibliogrāfija: 366.-368. lpp. un zemsvītras 
piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Homecoming. — ISBN 978-9934-0-8088-3 (ie-
siets).

A n o t ā c i j a :  Vai citi jūs uzskata par veiksminieku, taču dvēselē jūtaties kā liels bērns? Vai 
cenšaties būt mīlošs tēvs vai māte, tomēr pārlieku bieži tik ļoti zaudējat savaldīšanos, ka ģimenes 
locekļi ir sāpināti un aizvainoti? Vai alkstat pēc tuvības, bet dažkārt prātojat, vai maz ir vērts tās 
dēļ pūlēties? Ja bieži izjūtat kaut ko no iepriekš minētā, iespējams, jūs ciešat no apslēptām, taču 
postošām sāpjpilnas bērnības sekām un nesat sevī „ievainotu iekšējo bērnu”, kurš izmisīgi lūdz 
pēc uzmanības un dziedināšanas. Šajā darbā Džons Bredšovs stāsta, kā iemācīties lolot šo iekšējo 
bērnu, dāvājot sev tās vecāku rūpes, kuras jums bija vajadzīgas un pēc kurām ilgojāties. Soli pa 
solim izpētot katrā attīstības stadijā neiegūto, var tikt vaļā no postošo ģimenes modeļu uzlikta-
jiem ierobežojumiem un lomām un sākt brīvi dzīvot tagadnē.

UDK	 159.923.2

Kopkataloga Id: 000923087
Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija — psiholoģijas zinātnes apakšno-
zare un profesionālās darbības joma / Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane ; 
recenzenti un konsultanti: Anita Pipere, Velga Sudraba ; literārā redaktore Inta 
Rozenvalde ; vāka mākslinieks Modris Brasliņš ; priekšvārdi: Efrata Netere, Ai-
vars Vētra, Inga Millere, Elmārs Tērauds, Anda Nulle. — Rīga : RSU, 2019. — 1 tieš-
saistes resurss (67 lp., PDF) : ilustrācijas ; 2,22 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā 
izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 53.-63. lp. — ISBN 9789934563416 (kļūda).

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

17  Morāles filozofija. Ētika. Praktiskā filozofija

Kopkataloga Id: 000926054
Ošo. Neatkarīgais prāts : mācies dzīvot brīvi : neformālas Ošo sarunas Mumbajā, 
Indijā / tulkojums, redaktore Aija Rožlapa ; māksliniece Ilze Kalvāne ; grafiskais 
dizains: Rolands Lubņevskis ; kaligrāfija: Kristāna Jansone. — [Rīga] : Sētava, 
[2019]. — 174 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Tulkots no: Independent Mind. — ISBN 
978-9934-502-33-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Ošo, ja kāds pārstāj ticēt un cerēt, ja nav ticības un pārliecības, vai tas ne-
novedīs pie degradācijas un nepareizas rīcības? It kā tieši tagad rīcība ir ārkārtīgi laba, ir kā tieši 
tagad tiek ievērota augsta ētika, it kā tūkstošu gadu laikā nav atgadījušās nepareizas rīcības. Ja 
stāvoklis, kādā pašlaik atrodamies, nav nepareiza rīcība, tad kas ir nepareiza rīcība? Kas mums ir 
dzīvē tāds, par ko varam teikt, ka tas nav sabrukums? Bet, tā kā tas turpinājies tūkstošiem gadu, 
mēs esam pie tā pieraduši. Bet ja vienlaikus mēs no tā aizvirzāmies, mēs jutīsimies ļoti nobijušies. 
Tas ir līdzīgi kā slimais, kurš jautā: „Ja es sākšu lietot medikamentus un izārstēšu savu slimību, 
kas tad notiks?””.

UDK	 17.02+2-584

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925968
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923087
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926054
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2  RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

Kopkataloga Id: 000925920
Bērne, Lorna. Sirds lūgšanas : lūgšanas pēc palīdzības un svētības, lūgšanas pa-
teicībā un mīlestībā / Lorna Bērne ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; 
redaktore Dace Markota. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 224 lpp. ; 21 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Prayers from the Heart. — ISBN 978-9934-0-8013-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā autore iedrošina lūgt palīdzību Dievam un eņģeļiem un pastāsta, kā 
lūgties visdažādākajās dzīves situācijās. Grāmatā iekļautas lūgšanas par dziedināšanu, bērna aiz-
sardzību, vides aizsardzību, kara izbeigšanu, palīdzību tikt galā ar ēšanas traucējumiem, sāpēm 
un depresiju, samierināšanos ar nāvi, darba atrašanu, finansiālo palīdzību, drošām dzemdībām, 
palīdzību iemigt, palīdzību pārvarēt vientulību un iegūt draugus, palīdzību atgūties no seksuālas 
vardarbības, palīdzību nokārtot eksāmenus, par kādu cilvēku, kurš iemīlētu, par palīdzību mīlēt 
kādu, kurš nepatīk, par slimu vai pazudušu dzīvnieku un daudzas citas.

UDK	 27-532.4

Kopkataloga Id: 000926261
Grīns, Anselms. Sapņu garīga interpretācija / Anselms Grīns ar Hsin-Ju Wu ; 
tulkojums: Terēze Tamoviča. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 152 lpp. ; 
20 cm. — Oriģinālnosaukums: Vom spirituellen Umgang mit Traumen. — ISBN 
978-9934-558-76-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Ir daudzi, kas meklē savu sapņu interpretāciju speciālajā literatūrā. Tas no-
teikti viņiem palīdzēs, jo psiholoģija ir daudz darījusi sapņu jēgas skaidrošanas un izpratnes labā. 
Bet pirms psiholoģijas kā zinātnes rašanās par sapņiem runā Bībele, un garīgā tradīcija tos vien-
mēr ir ņēmusi vērā. Sapņi ir svarīgs Dieva vārda dzinulis tam, kurš uzsāk garīgu ceļu.

UDK	 2:159.9+159.963.3

Kopkataloga Id: 000922380
Heisti, Helēna. ’Abdu’l-Bahá dzīvesstāsts / Helēna Heisti ; [tulkotāja Renāte 
Ābeltiņa]. — Rīga : Rīgas Bahai ticības draudze, 2019. — 1 tiešsaistes resurss 
(34 lp., PDF) : ilustrācijas, portreti ; 3,81 MB. — (Bahá’í ticības galvenās perso-
nas). — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934880902. — Tul-
kots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Life of ’Abdu’l-Bahá. — ISBN 
978-9934-8809-1-9 (PDF).
UDK	 286-33(55)

Kopkataloga Id: 000922413
Heisti, Helēna. Aizbildņa dzīvesstāsts : Shoghi Effendi / Helēna Heisti ; [tul-
kotāja Renāte Ābeltiņa]. — Rīga : Rīgas Bahai ticības draudze, 2019. — 1 tieš-
saistes resurss (34 lp., PDF) : Rīgas Bahai ticības draudze, 4,93 MB. — (Bahá’í 
ticības galvenās personas). — Resursā uzrādīts arī iespiestā izdevuma ISBN 
9789934880964. — Tulkots no angļu valodas. — Oriģinālnosaukums: The Life of 
the Guardian [Shoghi Effendi]. — ISBN 978-9934-8809-7-1 (PDF).
UDK	 286-33(569.4)

Kopkataloga Id: 000922408
Heisti, Helēna. Báb dzīvesstāsts / Helēna Heisti ; [tulkotāja Renāte Ābeltiņa]. — 
Rīga : Rīgas Bahai ticības draudze, 2019. — 1 tiešsaistes resurss (34 lp., PDF) : 
ilustrācijas ; 4,26 MB. — (Bahá’í ticības galvenās personas). — Resursā uzrādīts 
arī iespiestā izdevuma ISBN 9789934880926. — Oriģinālnosaukums: The Life of 
the Báb. — ISBN 978-9934-8809-3-3 (PDF).
UDK	 285-33(55)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925920
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926261
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922380
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922413
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922408
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Kopkataloga Id: 000925046
Katoļu kalendārs : gadagrāmata / sastādītāja Ingrīda Lisenkova ; mākslinieks 
Normunds Pucis ; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks. — 
[Rīga] : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2018.

2019. — 367 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. — Autori: Ilze Pod-
niece, Zane Imūne, Valdis Labinskis, Ingrīda Lisenkova, Ilze Heina, Dzintra 
Mozule, Andris Priede, Vikija Ikauniece, Ērika Bondarenko, Edīte Sauserde, 
Evita Grudule, Māsa Klāra P.I.J., priesteris Sergejs Dominiks Ivanovs OP, Helē-
na Žigo, Otīlija Kovaļevska, Paulīne Zalāne, priesteris Kristaps Oliņš, Karme-
na Kurzemniece, Dmitrijs Artjomovs MIC, Baiba Brūdere, Stella Jurgena, Tēvs 
Andris Ševels MIC, Ilze Podniece, Evija Puķe-Jansone, Inese Matisāne, Agnese 
Irbe, Baiba Kušķe. — Uz grāmatas 1. vāka Gunas Miķelsones zīmējums „Pā-
vests Francisks Latvijā”, 2018. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 
978-9934-8637-2-1 (brošēts).

UDK	 272/273(058)

Kopkataloga Id: 000926771
Kirions (Oniani), arhimandrīts. Kristū vientiesīgais Gabriels (Urgebadze) / Ar-
himandrīts Kirions (Oniani) ; redakcija: virspriesteris Jānis Kalniņš ; tulkojums 
no krievu valodas: Bruno Falks. — Latvija : EIKON, 2019. — 303, [1] lpp. : ilustrāci-
jas, portreti ; 17 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: 
Юродивый Гавриил (Ургебадзе), преподобноисповедник. — ISBN 978-9934-
8698-5-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Par tēvu Gabriēlu kopš viņa nāves 1995. gadā un kanonizēšanas 2012. gadā 
ir sarakstīta ne viena vien grāmata. Garīdznieki un parasti cilvēki dalās savās atmiņās, novēro-
jumos, dalās ar dzirdēto, piedzīvoto, redzēto. Tēvs Gabriēls ir kļuvis par godājamāko un mīļāko 
Gruzijas starecu. Pieejamā informācija liecina, ka tapušas vismaz 40 viņa ikonas. Un tomēr, ne-
skatoties uz vispārēju viņa atzīšanu, tēvs Gabriēls savas dzīves laikā bieži ar dziļu nožēlu sacīja: 
„Gruzijas tauta mani nav sapratusi”.

UDK	 271.2-788-051(479.22)

Kopkataloga Id: 000921764
Lamberte, Munise. 365 iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai Tava gada 
dienai / Munise Lamberte ; redaktore Maiga Veilande ; mākslinieks Gints Vei-
lands. — [Rīga] : Libri Style, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrācijas ; 
1,98 MB. — ISBN 9789934865350 (kļūda).
UDK	 27-534.4

Kopkataloga Id: 000921736
Lamberte, Munise. 365 otrās iespējas : iedrošinājumi un pārdomas katrai Tava 
gada dienai / Munise Lamberte ; redaktore Maiga Veilande ; mākslinieks Gints 
Veilands. — [Rīga] : Libri Style, [2019]. — 1 tiešsaistes resurss (ePUB) : ilustrāci-
jas ; 1,32 MB. — ISBN 978-9934-8653-7-4 (ePUB).

A n o t ā c i j a :  Katru dienu mēs dažādos veidos saņemam otrās iespējas no Dieva, un mūsu 
ziņā ir, kā mēs tās izmantojam. M. Lambertes grāmata atgādina par vairākām no tām: pievērst 
uzmanību Dievam, pavadīt laiku lūgšanā, ikdienā lasīt Bībeli, domāt un vērtēt, apstāties un tad 
atkal turpināt aizsākto, kā arī reizēm mainīt izvēles un sākt kaut ko no jauna. Grāmatu veido īsi 
lasījumi katrai gada dienai. To iespējams sākt lietot jebkurā brīdī un lasīt dienu pēc dienas, gadu 
pēc gada.

UDK	 27-534.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925046
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926771
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921764
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921736
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Kopkataloga Id: 000926076
Osho. Tavas dzīves krāsas : meditatīva & transformatīva krāsojamā grāmata / 
Osho ; no angļu valodas tulkojusi Tatjana Koļesova ; redaktore Aija Rožlapa. — 2. 
izdevums. — [Rīga] : Sētava, [2019]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 
26 cm. — Tulkots no: Colors of Your Life. — ISBN 978-9934-502-32-3 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Krāsojamā grāmatā ir mistiski attēli, kurus radījusi Deva Padma transcen-
dentālai dzen spēlei — Ošo Dzena Taro, kuri pārveidoti krāsojamos attēlos ar Ošo tekstiem sa-
skaņā ar Luisas-Adelas Tomas radošo koncepciju. Krāsojot šos zīmējumus iekļauj krāsas, kuras 
tu piešķir savai dzīvei un visiem tās aspektiem. Šī krāsojamā grāmata apvieno divas terapeitiskas 
pieejas: attēlu krāsošana dod iespēju gūt atpūtu un sniedz gandarījumu. Attēlu komentāri veicina 
pārdomas un pozitīvu attieksmi pret daudziem mūsu dzīves aspektiem, ļaujot tos atpazīt, atzīt 
par labiem un integrēt. Tie palīdz atklāt un izpaust to, kas mūsos ir unikāls un oriģināls.

UDK	 2-584

Kopkataloga Id: 000925080
Vilkersons, Maiks. Atbrīvošana : Jēzus atbrīvoti no elkiem, ko pielūdzam, un no 
ievainojumiem, ko nesam sevī / Maiks Vilkersons ; no angļu valodas tulkojusi 
Līga Fiļipova ; redaktore Rita Priedīte. — Rīga : Atradums — personības attīstības 
resursi, 2019. — 260 lpp. ; 22 cm. — („Atraduma” grāmatas). — Bibliogrāfija: 211.-
242. lpp., alfabētiskais rādītājs: 243.-251. lpp. — Oriģinālnosaukums: Redemption: 
Freed by Jesus from the Idols We Worship and the Wounds We Carry. — ISBN 
978-9984-613-94-9 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Šī nav kārtējā jau pierastā grāmata par to, kā efektīvāk, radošāk un ienesī-
gāk dzīvot jūsu ikdienas kristīgo dzīvi. Šis ir fundamentāli izstrādāts darbs, kurš Svēto Rakstu 
atbrīvošanas vēstījumam piedāvā individuālas 3D brilles. Tās ļauj nokļūt iziešanas no Ēģiptes 
verdzības stāsta pašā centrā kā galvenajam varonim. Vēstij, ko uzglezno „Atbrīvošana”, piemīt 
sprādzienbīstams spēks. Praktiski lietojot to, ko autors sniedz šajā vēstījumā, dzīve, visdrīzāk, 
nekļūs nedz drošāka, nedz ērtāka, taču tā var kļūt daudz aizraujošāka un pilnasinīgāka. Tā, it kā 
jūs būtu personīgi sastapuši Dievu tuksnesī.

UDK	 27-185.53

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926076
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925080
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3  SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

316  Socioloģija

Kopkataloga Id: 000921673
Bradshaw, Samantha. Government Responses to Malicious Use of Social Media / 
authors: Samantha Bradshaw, Lisa-Marie Neudert, Philip N. Howard ; text editor 
Anna Reynolds ; design: Kārlis Ulmanis. — Riga : NATO StratCom COE, 2018. — 1 
tiešsaistes resurss (11 lp., PDF) : ilustrācijas ; 9,03 MB. — (Countering Malicious 
Use of Social Media). — Bibliogrāfija: 9.-10. lp. — ISBN 978-9934-564-31-4 (PDF).
UDK	 316.774:004.738.5

Kopkataloga Id: 000924651
Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas / zinātniskā redaktore Dr.sc.soc. Baiba 
Bela ; recenzenti: Dr.filoz.soc. Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs ; 
literārā redaktore Gita Bērziņa ; tulkotāja Andra Damberga. — Rīga : LU Akadē-
miskais apgāds, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (121 lp., PDF) : tabulas ; 1,01 MB. — 
(Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā ; C). — Resursā uzrādīts iespiestā izde-
vuma ISBN. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 9789934183065 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Kolektīvā monogrāfija „Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas” apkopo 
Valsts pētījumu programmas „Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā 
kontekstā” (SUSTINNO) ietvaros realizētā pētījumu projekta „Ilgtspējīgas attīstības sociālā di-
mensija un sociālā inovācija” galvenās atziņas. Projekts tika īstenots LU Sociālo zinātņu fakultātes 
Sociālo un politisko pētījumu institūtā laikā no 2014. līdz 2017. gadam.

UDK	 316.42(474.3)(082)+364(474.3)(082)	

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

Kopkataloga Id: 000921654
Allan, Iona. Arctic Narratives and Political Values : Russia, China and Canada 
in the High North / author and principal researcher Iona Allan ; content editior 
Elina Lange Ionatamishvili ; text editor Anna Reynolds ; prepared by The NATO 
Strategic Communications Centre of Excellence. — Riga : NATO StratCom COE, 
2018. — 1 tiešsaistes resurss (36 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 17,6 MB. — 
Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-564-29-1 (PDF).
UDK	 327(470+571)+327(510)+327(71)

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

Kopkataloga Id: 000920512
Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata / redaktori: Andris Sprūds, Eli-
zabete Vizgunova, Sintija Broka ; latviešu valodas redaktore Līga Elizabete Balo-
de ; vāka dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule ; priekšvārds: Andris Sprūds ; ieva-
dvārdi: Edgars Rinkēvičs. — Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2019.

2019. — 238 lpp. : diagrammas, tabulas ; 25 cm. — Ziņas par autoriem: 233.-
238. lpp. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-567-33-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Publikācijas „Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2019” mērķis 
ir veicināt izpratni par valsts ārējo un drošības politiku, kā arī apzināt iespējas un izaicinājumus, 
kas Latviju sagaida 2019. gadā.

UDK	 327(474.3)”1991/…”(058)+327(474.3)”20”(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921673
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924651
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921654
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920512
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Kopkataloga Id: 000920453
The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs / edited by Kārlis Bukovskis, Andris 
Sprūds, Valters Ščerbinskis ; scientific reviewers: Daina Bleiere, Inna Šteinbuka ; 
cover design: Kristīne Plūksna-Zvagule ; English language editing Talis Saule Ar-
chdeacon ; translations into English for selected articles: Language learning and 
translation centre „Bābele”. — [Rīga] : Latvian Institute of International Affairs, 
2018.

Scenarios for the Future. — 207 lpp. : diagrammas, tabulas ; 22 cm. — Biblio-
grāfija rakstu beigās. — Oriģinālnosaukums: Latvijas Ārlietu simtgade. Scenā-
riji nākotnei. — ISBN 978-9934-567-30-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 100. gadadienu, 
Latvijas Ārpolitikas institūts Latvijas ārlietu simtgades projekta ietvaros dāvā Latvijai un tās sa-
biedrībai rakstu krājuma „Latvijas ārlietu simtgade. Scenāriji nākotnei” tulkojumu angļu valodā. 
Grāmata turpina publikāciju sēriju par idejām, darbiem un personībām Latvijas ārpolitikā. Šī grā-
mata ir nākotnes starptautiskās vides un Latvijas ārpolitikas attīstības tendenču izvērtējums pēc 
10 un 30 gadiem. Autori aplūko un paredz iespējamās grūtības un priekšrocības Latvijas valsts 
tālākajās izvēlēs diplomātijā, ekonomikā, enerģētikā, drošībā, valsts tēla veidošanā, migrācijā, kā 
arī globalizācijas procesu, ģeopolitikas izaicinājumu un līdzīgi domājošo valstu kopienu attīstī-
bas kontekstos.

UDK	 327(474.3)”20”(082)

336  Finanses

Kopkataloga Id: 000921604
Benecka, Sonja. Eiro zonas monetārās politikas transmisija jaunajā Eiropā / 
Sonja Benecka, Ludmila Fadejeva, Martins Feldkirhers. — [Rīga] : Latvijas Banka, 
[2019]. — 1 tiešsaistes resurss (31 lp., PDF) : diagrammas, tabulas ; 1,42 MB. — 
(Pētījums / Latvijas Banka ; 2018/4). — Virstitulā: Latvijas Banka. Eirosistē-
ma. — Bibliogrāfija: 28.-31. lp. — Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valo-
das. — Oriģinālnosaukums: Spillovers from Euro Area Monetary Policy: a Focus 
on Emerging Europe. — ISBN 978-9934-578-07-6 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Pētījumā analizēta eiro zonas monetārās politikas šoka starptautiskā trans-
misija, galveno uzmanību pievēršot Centrālās Eiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumei-
ropas (CESEE) valstīm. Šim nolūkam kā viens no monetārās politikas nostājas atspoguļošanas 
veidiem normālu un par nulli zemāku procentu likmju periodos izmantots globālās vektoru au-
toregresijas (GVAR) modelis un ēnu procentu likmes. Pētījumā ierosināts izmantot jaunu paņē-
mienu eiro zonas valstu modelēšanai daudzvalstu ietvarā ar kopīgu monetāro politiku, kā arī 
jaunu pieeju šoku vienlaicīgai identificēšanai. Pētījuma rezultāti liecina, ka, reaģējot uz eiro zonas 
monetārās politikas stingrības palielināšanu, vairākumā eiro zonas un CESEE valstu cenas tiek 
koriģētas un ražošanas apjoms sarūk, taču neviendabīguma pakāpe ir būtiska.

UDK	 336(4)

Kopkataloga Id: 000925164
Financial markets in the digital economy: strategy and perspective : collective 
monograph / edited by O.I. Lavrushina ; receivers: Tatyana Ratnikova, Leonarda 
Vishnevska, Nina N. Salnikova ; Financial University under the Government of 
the Russian Federation. Financial Markets and Banks Department (Moscow). — 
Riga : Financial University, 2019. — 230, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, ta-
bulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-8689-2-4 
(brošēts).
UDK	 336.71(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920453
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921604
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925164
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34  Tiesības. Jurisprudence

Kopkataloga Id: 000927021
Baumanis, Jānis. Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni / Jā-
nis Baumanis ; zinātniskie recenzenti: Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga, Dr.iur. 
Sandra Kaija ; redaktore Liene Henke ; priekšvārds: Indra Gratkovska. — Rīga : 
Latvijas Vēstnesis, [2018]. — 286 lpp. : shēmas ; 21 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras 
piezīmēs. — ISBN 978-9984-840-57-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kriminālprocesa tiesību tematikai veltītajā grāmatā autors tiesību institū-
tus analizē sasaistē ar praksi. Izgaismojot konkrētu tiesisku problemātiku, viņš ne vien piedāvā 
iespējamos variantus prakses uzlabošanai, bet arī pauž savu viedokli tiesību normu jaunradei. 
Autors pievēršas gan kriminālprocesa tiesībām, gan arī kriminoloģijai un krimināltiesībām, pie-
dāvāto tematiku integrējot dažādās tiesību nozarēs. Tās visas tiek sasaistītas, par pamatu ņemot 
noziedzīgu nodarījumu un izmantojot analoģiju. Šāda pieeja piešķir grāmatai unikālu stilu.

UDK	 343(474.3)

Kopkataloga Id: 000926266
Bočs, Lauris. Eiropas Savienības finanšu sektora tiesiskais regulējums: problē-
mas un iespējamie risinājumi : promocijas darba kopsavilkums tiesību dokto-
ra zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare — starptautiskās tiesības / Lauris 
Bočs ; darba zinātniskais vadītājs Dr.iur. Jānis Grasis ; oficiālie recenzenti: Dr.iur. 
Anatolijs Kriviņš, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.iur. Arvydas Budnikas ; Rīgas Stradiņa 
universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 65 lpp. : diagrammas, 
tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 59.-65. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 347.73(4)(043)

Kopkataloga Id: 000926281
Bočs, Lauris. Eiropas Savienības finanšu sektora tiesiskais regulējums: problē-
mas un iespējamie risinājumi : promocijas darbs tiesību doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, apakšnozare — starptautiskās tiesības / Lauris Bočs ; darba vadītājs 
Dr.iur. Jānis Grasis ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradiņa univer-
sitāte], 2019. — 189 lp. : diagrammas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 141.-177. lp. 
un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 347.73(4)(043)

Kopkataloga Id: 000926269
Bočs, Lauris. The Legal Regulation of the European Union’s Financial Sector: 
Problems and Possible Solutions : summary of the doctoral thesis for obtaining 
the degree of a doctor of law, subsection — international law / Lauris Bočs ; 
scientific supervisor Dr.iur. Jānis Grasis ; official reviewers: Dr.iur. Anatolijs Kri-
viņš, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Dr.iur. Arvydas Budnikas ; Rīgas Stradiņa universi-
tāte. — Riga : Rīga Stradiņš University, 2019. — 69 lpp. : diagrammas, tabulas ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 63.-69. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 347.73(4)(043)

Kopkataloga Id: 000926270
Stukāns, Juris. Mantas atzīšanas par noziedzīgi iegūtu tiesiskais regulējums un 
tā piemērošanas problemātika : promocijas darba kopsavilkums tiesību dokto-
ra zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare — krimināltiesības / Juris Stukāns ; 
darba zinātniskais vadītājs Dr.iur. Andrejs Vilks ; oficiālie recenzenti: Dr.habil.
iur. Viktoras Justickis, Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis, Dr.iur. Aldona Kipāne ; Rī-
gas Stradiņa universitāte. — Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 61 lpp. ; 
21 cm. — Bibliogrāfija: 58.-61. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 343(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000927021
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926266
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926281
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926269
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926270
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Kopkataloga Id: 000926280
Stukāns, Juris. Mantas atzīšanas par noziedzīgi iegūtu tiesiskais regulējums un 
tā piemērošanas problemātika : promocijas darbs tiesību doktora zinātniskā grā-
da iegūšanai, apakšnozare: krimināltiesības / Juris Stukāns ; darba zinātniskais 
vadītājs Dr.iur. Andrejs Vilks ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : [Rīgas Stradi-
ņa universitāte], 2019. — 174 lp. : tabulas ; 29 cm. — Bibliogrāfija: 163.-174. lp. un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
UDK	 343(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000926273
Stukāns, Juris. The Legal Framework for Recognising Property as Criminally 
Acquired and the Issues Related to it : summary of the doctoral thesis for obtai-
ning the degree of a doctor of law, subsection — criminal law / Juris Stukāns ; 
scientific supervisor Dr.iur. Andrejs Vilks ; official reviewers: Dr.habil.iur. Vikto-
ras Justickis, Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis, Dr.iur. Aldona Kipāne ; Rīgas Stra-
diņa universitāte. — Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. — 70 lpp. ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 67.-70. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
UDK	 343(474.3)(043)

355/359  Militārās lietas. Kara māksla. Militārā zinātne. 
Aizsardzība. Bruņotie spēki

Kopkataloga Id: 000925664
Šteinbergs, Valdis. Latvijas armijas virsnieku, kuri no 1940. gada 17. jūnija līdz 
24. augustam atradās aktīvajā kara dienestā, dzīves gājums / Valdis Šteinbergs, 
Valdis Jurgelāns. — Rīga : Avots, [2018].

A [daļa]. — 335 lpp. ; 20 cm. — Ietver bibliogrāfiju. — ISBN 978-9934-534-81-2 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas „Latvijas armijas virsnieku dzīves gājums” A daļa atspoguļo to virs-
nieku dienesta gaitas un biogrāfiskos datus, kuru uzvārdi sākās ar A burtu. Grāmata izmantojama 
jaunsargu un kadetu patriotiskās audzināšanas darbā, kā arī tas ir labs izziņas materiāls vēstures 
pētniekiem un tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri interesējās par savu vecāku, vecvecāku, radu vai 
vietējo iedzīvotāju likteni.

UDK	 355.08(474.3)(092)

37  Izglītība

Kopkataloga Id: 000924775
Mācīšanās lietpratībai : kolektīva monogrāfija / Zane Oliņa, Dace Namsone, Ilze 
France, Līga Čakāne, Pāvels Pestovs, Dace Bērtule, Jeļena Volkinšteine, Gunta 
Lāce, Inese Dudareva, Jāzeps Logins, Anete Butkēviča ; zinātniskā redaktore Dace 
Namsone ; literārais redaktors Edžus Vējiņš ; recenzenti: Rudīte Koka, Guntars 
Catlaks, Astrida Cirulis. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. — 1 tiešsaistes 
resurss (266 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 5,02 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvīt-
ras piezīmēs. — Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. — ISBN 
9789934183416 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Monogrāfijā kompetences jēdziens aplūkots kā iespēja skolēna sniegumu 
vērtēt kompleksi. Aplūkoti vērtēšanas instrumenti — kompleksi uzdevumi un snieguma līme-
ņu apraksti, kā arī analizēts jau esošo valsts līmeņa pārbaudes darbu eksaktajos mācību priekš-
metos potenciāls mērīt kompleksu sniegumu un iespējas ieviest formatīvo vērtēšanu ikdienas 
mācību procesā. Autori monogrāfijā aplūko arī digitālās pratības attīstīšanas nepieciešamību 
un informāciju tehnoloģiju iespējas skolēnu snieguma vērtēšanā. Tajā analizētas prasmes, kas 
nepieciešamas skolotājiem, lai šādu pieeju īstenotu, un iespēja mērīt skolotāju prasmes, lai ap-
zinātu skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības. Autori monogrāfijā analizē esošo situāciju 
Latvijā, salīdzinot to ar citu valstu pieredzi.

UDK	 37.091.33-027.22(082)+37.091.2(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926280
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926273
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925664
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924775
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Kopkataloga Id: 000926968
Montesori, Marija. Absorbējošais prāts / Marija Montesori ; no angļu valodas 
tulkojusi Karīna Biezā ; mākslinieks Rihards Delvers ; priekšvārds: Linda Pav-
lovska. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 224 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Oriģinālnosaukums: Absorbent Mind. — ISBN 
978-9984-23-698-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Montesori vārdu mūsdienās, šķiet, dzirdējis teju ikviens. Un ne velti — Mon-
tesori ieviestās pedagoģijas metodes savā laikā radīja revolūciju visā izglītības sistēmā. Daudzas 
talantīgās pedagoģes idejas nav zaudējušas savu aktualitāti arī 21. gadsimtā un aizvien tiek iz-
mantotas pirmsskolas izglītībā. Šis ir darbs, kurā koncentrētā veidā izklāstīta viņas izglītības teo-
rija, kas, savukārt, balstās novērojumos, daudzu gadu garumā ikdienā strādājot ar bērniem. Lai 
gan daļa Montesori atziņu balstīta tā laika zināšanās par bioloģiju, neiroloģiju un psiholoģiju, kas 
jau zināmā mērā novecojušas, pāri laikam un modei dzīvo Montesori galvenā ideja: bērnā slēpjas 
milzu potenciāls, un pedagogu uzdevums ir to atraisīt un gudri pilnveidot.

UDK	 37.091.4MON+159.922.7

373  Vispārējā izglītība

Kopkataloga Id: 000924290
Purēns, Vilnis. Kā izprast emocijas : metodiski materiāli pedagogiem un izglī-
tības iestāžu psihologiem / Vilnis Purēns ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : 
RaKa, [2019]. — 24 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm + pielikums (10 nenumurētas lpp. 
kartītes). — Pielikumā 12 nenumurētas sagriežamās kartītes uzdevumu veikša-
nai. — Bibliogrāfija: 24. lpp. — ISBN 978-9984-46-395-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Jaunie uz kompetences (pratības) attīstību balstītie mācību standarti lielu 
uzmanību pievērš darbam ar emocijām. Bērni un skolēni tiek aicināti tās atpazīt, izprast emociju 
rašanās procesu, ietekmi uz cilvēku rīcību, vērtēt iespaidu, kādu atstājam uz citiem ar savām 
emociju izpausmēm, regulēt tās, lai emociju izpausmes veicina pozitīvu attieksmi pret sevi un 
citiem. Grāmatā ir dots teorētisks ieskats emociju jautājumos un uz zinātnisku teoriju balstīta 
darba metodika. Tā piedāvā bērniem un skolēniem atpazīt būtiskākās emocijas, pārdomāt to cē-
loņus, mudina izvērtēt negatīvo emociju pārvarēšanas iespējas.

UDK	 373.2:159.942(072)+37.015.3(072)

Kopkataloga Id: 000926174
Tauriņa, Agrita. Vēro, vērtē, rīkojies : metodiski materiāli pirmsskolai un sā-
kumskolai vērtībās balstītu un drošu uzvedības ieradumu veidošanās veicināša-
nai / Agrita Tauriņa ; zīmējumi: Rudīte Kravale. — Rīga : RaKa, [2019]. — 26 lpp. : 
ilustrācijas ; 30 cm + pielikumi (36 lp., 12 nenumurētas lp.). — Pielikumā 36 attēlu 
kartītes (30×20 cm) un 12 nenumurētas sagriežamās kartītes uzdevumu veikša-
nai. — ISBN 978-9984-46-396-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Komplektu veido metodiskie ieteikumi, attēli un sagriežamas kartītes uzde-
vumiem. Analizējot attēlos redzamās situācijas, pirmsskolas bērni un sākumskolas skolēni vērtē 
tās un izvirza savas rīcības versijas. Tādā veidā aug viņu kompetence. Attēlos redzamās situācijas 
ir pēc iespējas sadzīviskas, ikdienā sastopamas un neviennozīmīgas. Tas mudinās bērnus neap-
jukt, vairāk iedziļināties, meklēt pamatojumu savai rīcībai, tā mācoties būt daudzveidīgākiem 
savā domāšanā un vienlaikus ievērot noteiktus uzvedības principus.

UDK	 373.2(072)+316.62-053.2(072)

398  Folklora

Kopkataloga Id: 000926222
Cybuļu, Jurs. Ka samagonka goldā, to prīca apleik volda! / Cybuļu Jurs, Krapacu 
Ļuce, Zalta Ubags ; kruojuma sastuodietojs i redaktors Cybuļu Jurs ; ilustracejas: 
Slyšans Prancs. — Reiga : Raudava, 2019. — 120 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Bib-
liogrāfija zemsvītras piezīmēs. — Teksts latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-
9984-9816-7-3 (brošēts).
UDK	 398.23(474.38)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926968
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924290
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926174
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926222
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5  MATEMĀTIKA UN DABASZINĀTNES

54  Ķīmija. Kristalogrāfija. Mineraloģija

Kopkataloga Id: 000925119
Latvijas Universitāte. Starptautiskā konference (77 : 2019 : Rīga, Latvija). 
Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference = The 77th Inter-
national Scientific Conference of the University of Latvia / redkolēģija: profesors 
Edgars Sūna, profesors Artūrs Vīksna. — [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2019.

Ķīmijas sekcija : tēžu krājums : 2019. gada 8. februāris = Chemistry Section : 
book of abstracts. — 58 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. — Bib-
liogrāfija rakstu beigās. — ISBN 978-9934-18-399-7 (brošēts).

UDK	 54(062)+54(474.3)(062)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925119
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6  EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA

61  Medicīnas zinātnes

Kopkataloga Id: 000921837
Dombrovskis, Vjačeslavs. Medicīnas pakalpojumu eksports / Vjačeslavs Dom-
brovskis, Uldis Spuriņš, Daunis Auers. — Rīga : Domnīca Certus, 2018. — 1 tiešsais-
tes resurss (27 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas ; 1,22 MB. — (Certus politikas 
pārskats ; 2018/5). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 9789934577062 
(kļūda).

A n o t ā c i j a :  Latvijas ekonomisko izaugsmi var panākt tikai ar kopīgiem spēkiem. Dom-
nīca Certus veicina dialogu ar uzņēmējiem, zinātniekiem un publiskā sektora lēmumu pieņēmē-
jiem, lai radītu attīstības idejas, kas balstītas zināšanās un pieredzē, idejas, kas var virzīt Latviju 
pa mērķtiecīgas izaugsmes ceļu, sabalansējot liberālas tirgus ekonomikas attīstības principus ar 
pārdomātu un fokusētu valsts atbalstu Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstībai.

UDK	 614(474.3)

Kopkataloga Id: 000924269
Klīnisko analīžu rokasgrāmata / autori: Dr. Egils Gulbis, Dr. Biruta Bandere, 
Dr. Didzis Gavars, Dr. Anda Krišāne, Dr. Tamāra Piekusa, Dr. Dace Jupatova, Dr. 
Sandra Šelkova, Dr. Līga Kaimiņa, Dr. Raimonda Skaldere, Dr. Solvita Petersone, 
Dr. Inga Plūme, Dr. Marina Medvedeva, Solvita Balode, Ingūna Grīviņa, Sarmīte 
Ivuškāne, Dmitrijs Perminovs, Mikus Gavars ; foto: Mārcis Baltskars ; E. Gulbja la-
boratorija. — [Rīga] : E. Gulbja laboratorija, 2018. — 608 lpp. : tabulas ; 21 cm. — 
Bibliogrāfija: 606.-608. lpp. un rādītājs: 596.-605. lpp. — ISBN 978-9934-19-724-6 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  E. Gulbja laboratorija darbojas kopš 1993. gada, un tās 25 gadu jubilejas gadā 
atkārtoti tiek izdota „Klīnisko analīžu rokasgrāmata”. Izdevuma tapšanā piedalījies viss laborato-
rijas kolektīvs. Analīžu aprakstu struktūra un sadalījums nodaļās saglabāts tāds pats kā E. Gulbja 
laboratorijas mājaslapā. Informācija par visām analīzēm ir atjaunināta, kā arī pievienoti apraksti 
par jaunākajām analīzēm.

UDK	 616-076(035)

Kopkataloga Id: 000920270
Ozola, Aija. Melanoma Predisposition Genes in the Latvian Population : doctoral 
thesis promotion to the degree of doctor of biology, [subfield] molecular biology / 
Aija Ozola ; supervisor Dace Pjanova ; University of Latvia. Faculty of Biology. — 
Rīga : [izgatavotājs nav zināms], 2019. — 167 lp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, 
tabulas ; 31 cm. — Promocijas darbs ietver saistītās publikācijas. — Bibliogrāfija: 
135.-167. lp. — Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.
UDK	 616-006.81(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000920293
Ozola, Aija. Melanoma Predisposition Genes in the Latvian Population : sum-
mary of doctoral thesis submitted for the degree of doctor of biology, subfield 
molecular biology / Aija Ozola ; supervisor Dr.biol. Dace Pjanova ; reviewers: Dr. 
Kestutis Suziedelis, Dr.med. Zanda Daneberga, Dr.biol. Jānis Kloviņš ; University 
of Latvia. Faculty of Biology. — Rīga : University of Latvia, 2019. — 38 lpp. : dia-
grammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-38. lpp.
UDK	 616-006.81(474.3)(043)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921837
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924269
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920270
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920293
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Kopkataloga Id: 000920286
Ozola, Aija. Melanomas predispozīcijas gēni Latvijas populācijā : promocijas 
darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijas nozarē, apakšnozare: 
molekulārā bioloģija / Aija Ozola ; darba zinātniskā vadītāja Dr.biol. Dace Pjano-
va ; darba recenzenti: Dr. Kestutis Suziedelis, Dr.med. Zanda Daneberga, Dr.biol. 
Jānis Kloviņš ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. — Rīga : Latvijas Univer-
sitāte, 2019. — 38 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija: 28.-38. lpp.
UDK	 616-006.81(474.3)(043)

Kopkataloga Id: 000924061
Slimību profilakses un kontroles centrs (Latvija). Higiēnas ABC : krāsojamā 
uzdevumu grāmata pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem / Slimību pro-
filakses un kontroles centrs. — Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, 
2018. — 16 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.
UDK	 613.95(076)+087.5

633/635  Atsevišķi kultūraugi. Dārzkopība

Kopkataloga Id: 000922614
EUFRIN Plum and Prune Working Group Meeting (4 : 2018 : Jelgava-Dobele, 
Latvija). Challenges of Plum Growing in Europe : EUFRIN 4th Plum and Prune 
Working Group Meeting, Jelgava-Dobele, Latvia, 5-7 September 2018 : abstracts / 
editor Laila Ikase ; Institute of Horticulture. — [Dobele] : Institute of Horticultu-
re, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (37 lp., PDF) ; 497,45 KB. — EUFRIN = European 
Fruit Research Institute Network. — Resursā uzrādīts arī drukātā izdevuma ISBN 
9789934196430. — ISBN 978-9934-19-644-7 (PDF).
UDK	 634.22(4)(062)

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

Kopkataloga Id: 000922602
International IOBC/WPRS Workshop on Integrated Plant Protection of Soft 
Fruits (9 : 2018 : Rīga, Latvija). 9th International IOBC/WPRS Workshop on 
Integrated Plant Protection of Soft Fruits : 5-7 September 2018, Rīga, Latvia : abs-
tracts / editor A. Stalažs ; IOBC Working Group „Integrated Plant Protection in 
Fruit Crops” Sub Group „Soft Fruits”. — Dobele : Institute of Horticulture, 2018. — 
1 tiešsaistes resurss (47 lp., PDF) ; 2,23 MB. — Resursā uzrādīts arī iespiestā izde-
vuma ISBN 9789934196416. — ISBN 978-9934-19-642-3 (PDF).
UDK	 636.086.74:632(062)+632(062)+634.7:632(062)

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

Kopkataloga Id: 000925265
Rubanovskis, Aleksandrs. Healthy Food Menu from Carnivorous to Vegans / 
Aleksandrs Rubanovskis ; [recenzenti]: Oskars Zīds, Tatjana Ratņikova, Viktors 
Morohins ; [redaktore Antra Rubanovska] ; Latvian Academy of Agricultural and 
Forestry Sciences. — Rīga : [Aleksandrs Rubanovskis], 2018. — 645 lpp. : ilustrā-
cijas, tabulas ; 30 cm. — Bibliogrāfija: 642.-645. lpp. — ISBN 978-9934-19-728-4 
(brošēts).
UDK	 641.1+641.564+641.568+613.261

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920286
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924061
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922614
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922602
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925265
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656  Transporta un pasta pakalpojumi.  
Satiksmes organizācija un kontrole

Kopkataloga Id: 000921807
Gubins, Sergejs. Desmit pieejas satiksmes sastrēgumu mazināšanai Rīgā / Ser-
gejs Gubins. — Rīga : Domnīca Certus, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (15 lp., PDF) : 
diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 1,29 MB. — (Certus politikas pārskats ; 
2018/4). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-577-03-1 (PDF).

A n o t ā c i j a :  Sastrēgumi ir pastāvīga, kaitinoša un dārga pilsētu problēma. Intensīvā sa-
tiksme ir par iemeslu tam, ka autovadītāji lielajās pilsētās visā pasaulē katru gadu pavada des-
mitiem neproduktīvu stundu savās automašīnās. Rīga nav izņēmums. TomTom dati liecina, ka 
tipisks Rīgas autovadītājs sastrēgumu dēļ ceļā pavada par ceturtdaļu laika vairāk, nekā tas būtu 
nepieciešams. Vai līdz pat 50% vairāk, ja tas notiek rīta vai vakara sastrēgumstundās. Rīgas ie-
dzīvotājs, kas ik dienu pārvietojas uz darbu vismaz 30 minūtes vienā virzienā, katru gadu pavada 
papildus 69 stundas jeb trīs dienas sastrēgumā.

UDK	 656.11.053.1(474.362.2)

Kopkataloga Id: 000921813
Gubins, Sergejs. Ten approaches to tackling traffic congestion in Riga / Ser-
gejs Gubins. — Riga : Certus Think Tank, 2018. — 1 tiešsaistes resurss (15 lp., 
PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 1,28 MB. — (Certus policy brief ; 
2018/4). — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-9934-577-02-4 (PDF).
UDK	 656.11.053.1(474.362.2)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921807
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000921813
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7  MĀKSLA. ATPŪTA. IZKLAIDE. SPORTS

Kopkataloga Id: 000922795
Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras 
diskursā” (6 : 2017 : Rēzekne, Latvija). Māksla un mūzika kultūras diskursā : VI 
[6.] starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli = Arts and Music 
in Cultural Discourse : proceedings of the 6th international scientific and practi-
cal conference / redaktore Karīne Laganovska ; vāka dizains: Irēna Kivrāne, Aina 
Strode. — Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018. — 1 tiešsaistes re-
surss (190 lp., PDF) : ilustrācijas, tabulas ; 9,07 MB. — Virstitulā: Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmija, Viļņas Mākslas akadēmija, Viļņas Lietišķo zinātņu universitāte, 
Kauņas Lietišķo zinātņu universitāte, Pleskavas Valsts universitāte, Vitebskas 
Valsts universitāte. — ISSN 2256-022X. — Pieejami divi izdevumi par 6. konfe-
renci „Māksla un mūzika kultūras diskursā” — mākslas katalogs un zinātniski 
praktiskās konferences materiāli. — Bibliogrāfija rakstu beigās. — Raksti latvie-
šu, angļu un krievu valodā ar kopsavilkumiem angļu un latviešu valodā.

A n o t ā c i j a :  Veicinot starptautisko sadarbību un starpdisciplināro pētniecību starp zi-
nātniekiem un praktiķiem, kā arī praktiskās pieredzes apmaiņu mākslā un mūzikā, konferencē 
tiek prezentēti zinātniski un praktiski pētījumi, diskutēts par aktuālo mākslā un mūzikā. Kon-
ferences meistarklasēs tiek piedāvāta profesionālā pilnveide mākslas un mūzikas pedagogiem. 
Konferences ietvaros tiek atklātas mākslas darbu izstādes, prezentēts mākslas darbu katalogs, 
notiek modes skate.

UDK	 7(062)+78.01(062)+687.01(062)+930.85(062)

72  Arhitektūra

Kopkataloga Id: 000924689
Dambis, Juris. Protection of Cultural Heritage Latvia / Juris Dambis, text, photo ; 
design: Sandra Betkere ; translation: SIA Serres ; State Inspection for Heritage 
Protection Republic of Latvia. — [Rīga] : State Inspection for Heritage Protection, 
[2018]. — 1 tiešsaistes resurss (41 lp., PDF) : ilustrācijas ; 1,50 MB. — Resursā 
uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 38. lp. — Oriģinālnosaukums: 
Kultūras pieminekļu aizsardzība. — ISBN 9789934863059 (kļūda).

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

UDK	 72.025(474.3)+304.4(474.3)

73  Tēlniecība

Kopkataloga Id: 000926606
Leitis, Aivars. Kārlis Jansons / Aivars Leitis ; literārā redaktore Guna Pence ; tul-
kojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; māksliniece Anta Pence ; fotogrāfi: A. Bēr-
ziņš, Vilis Bleikšs, Uģis Brālēns, Uldis Briedis, Andrejs Jansons, Pēteris Paukšēns, 
Vilis Rīdzenieks, H. Salna, Jānis Šmits, E. Šneiderāts. — Rīga : Neputns, [2019]. — 
107, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 26 cm. — (Latvijas mākslas klasi-
ka). — Bibliogrāfija: [109.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. — Teksts paralēli latvie-
šu un angļu valodā. — ISBN 978-9934-565-61-8 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Tēlnieks Kārlis Jansons (1896-1986) ir vitālu, temperamenta uzspriegotu tēlu 
autors, kurš darbojies galvenokārt monumentālās un memoriālās skulptūras jomā, radot virkni 
nozīmīgu pieminekļu. Varas maiņu gaitā tie daudzkārt cietuši un iznīcināti, taču izcilākie no tiem, 
pateicoties viņa dēla, tēlnieka Andreja Jansona pūlēm, atjaunoti. Grāmatas autors centies aptvert 
ne vien visu Kārļa Jansona radošo mantojumu un pedagoga darbību, bet arī bagātīgo dzimtas 
vēsturi, kas saistās ar senajām, ģimenei aizvien piederošajām Siļķu mājām Gaujas krastā Cēsīs, 
kur mākslinieks dzīvojis un strādājis visu mūžu, ilgus gadus dodot pajumti arī Latvijas Mākslas 
akadēmijas Tēlniecības nodaļas studentu vasaras praksēm.

UDK	 73.071.1(474.3)(084.12)+73.036/.037(474.3)(084.12)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000922795
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924689
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926606
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745/749  Rūpnieciskā māksla un daiļamatniecība.  
Lietišķā māksla

Kopkataloga Id: 000925907
Bardziņa, Ilze. Crafts Book = Amatu grāmata = Amatu knyga = Käsitööraamat / 
text: Ilze Bardziņa, Jogita Baune, Ilona Jurevičienė, Iris Haiba ; arrangement Ilze 
Bardziņa. — [Madona] : [Madonas novada fonds], 2019. — 80 lpp. : ilustrācijas ; 
30 cm. — Teksta daļas latviešu, lietuviešu, igauņu valodā, viss teksts paralēli an-
gļu valodā. — ISBN 978-9934-19-760-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Katrai tautai ir tradīcijas, kas saglabātas caur gadsimtiem, un viena no tām 
ir amatniecība, kur mūsdienās satiekas gan tradicionālās prasmes, gan nāk klāt inovācijas mate-
riālu izvēlē un pielietojumā. Starpvalstu sadarbības projektu „Tradīciju un inovāciju mijiedarbība 
mūsdienu amatniecībā” īstenoja trīs sadarbības partneri — vietējās rīcības grupas Madonas no-
vada fonds (Latvija), Anykščių rajono vietos veiklos grupė (Lietuva), Raplamaa Partnerluskogu 
MTÜ (Igaunija). Projekts noslēdzies ar „Amatu grāmatas” izdošanu.

UDK	 745/749(474)

Kopkataloga Id: 000925686
Svirževska, Lilita. Attīstošās un izzinošās rotaļlietas : pirmsskolas vecuma bēr-
niem / Lilita Svirževska, Ilze Vjatere-Meinarte ; mākslinieciskais noformējums: 
L. Rimicāne. — Rīga : Avots, [2019]. — 117 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-
9934-534-82-9 (spirāliesējums).

A n o t ā c i j a :  Grāmatā tematiski sagrupētas un apkopotas ap 90 zinātnisko rotaļlietu. Ro-
taļlietu izgatavošanai pamatā ir nepieciešami vienkārši materiāli vai sadzīves priekšmeti, kuriem 
var dot otru dzīvi. Pirmsskolas vecuma bērnam, atkarībā no viņa prasmēm, rotaļlietu izgatavoša-
nai būs nepieciešama vecāku palīdzība. Dažas rotaļlietas būs interesantas un aktuālas arī skolas 
vecuma bērniem.

UDK	 745.5(02.053.2)+688.72(02.053.2)

75  Glezniecība

Kopkataloga Id: 000925748
Līcītis, Valdis. Valdis Līcītis. Kuldīga. Kurzeme / sastādītāja, grāmatas mākslinie-
ce Katrīna Vasiļevska ; ievada autore Ingrīda Burāne ; tulkojums angļu valodā: 
Māra Rozīte un Lūkass Tālis Rozītis ; fotogrāfi: Mārtiņš Kleins, Modris Rubenis. — 
[Rīga] : Lapu dizains, 2018. — 158, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 27 cm. — Teksts 
paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. — ISBN 978-9934-
19-617-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Valdis Līcītis ir viens no ievērojamākiem savas paaudzes ainavistiem, kura 
darbi saista ar savu smalko tonalitāti un dabas noskaņu tvērumu. Grāmatā iekļautas mākslinie-
ka radītās ainavas, kurās ir attēlota Kuldīgas apkārtne, tajā gūtie iespaidi un impulsi, kas tapuši 
vairāk nekā 40 gadu garumā. Gleznoto Kuldīgas ainavu vērtība tikai augs, jo mākslinieciskuma 
un dokumentalitātes vienojums kļūs par simbolisku atgādinājumu pilsētas laikam un cilvēkiem.

UDK	 75.071.1(474.3)(084)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925907
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925686
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925748
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78  Mūzika

Kopkataloga Id: 000925245
Bauere, Inguna. Jānis Lūsēns Trešais / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka di-
zains ; redaktore Gundega Sēja. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 326 lpp. : ilus-
trācijas ; 23 cm. — Vāka noformējumam izmantots Artūra Kondrāta foto. — ISBN 
978-9934-0-7943-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Jānis Lūsēns trešais, kā nojaušams, ir Jānis Lūsēns trešajā paaudzē — Latvijā 
labi pazīstams komponists, radoša, daudzšķautnaina, ļoti vīrišķīga un, protams, arī sarežģīta per-
sonība. Lai gan sacerējis daudz brīnišķīgas, dvēseliski izjustas mūzikas, kas tautā tiek ļoti mīlēta, 
pats saka, ka „komponistu būšanu” nevajagot romantizēt, jo tas esot tāds pats darbs kā visi citi. 
Iedvesmu viņš negaida, bet strādā. Ārējais tēls var maldināt. Kādam Lūsēns šķiet skarbs, citam 
augstprātīgs vai pārāk tiešs. Tomēr dziļākajā būtībā Jānis ir romantiķis, kurš priecājas par vien-
kāršām, katram latvietim mīļām lietām — klusiem ezera ūdeņiem, košiem saulrietiem un pļavu 
puķēm, zvaniņu skaņām un Ziemsvētkiem.

UDK	 78.071(474.3)+821.174-312.6

792  Teātris. Skatuves māksla. Dramatiski uzvedumi

Kopkataloga Id: 000925842
Jēruma, Inga. Teātra bērni : tik bagāta, interesantiem notikumiem un cilvēkiem 
pildīta dzīve ir teātra pasaulē! / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa grāmatas un vāka 
dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 313, [5] lpp. : 
ilustrācijas, portreti ; 23 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. — ISBN 978-
9934-0-8106-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ideju uzrakstīt grāmatu par tiem, kuri kopš bērnības teātri ir sajutuši ne tikai 
no skatītāju zāles puses, Inga Jēruma lolojusi jau sen. Pati būdama šāds bērns, autore izvēlējās 
tikties ar cilvēkiem, kurus teātra gaisotne nav tik ļoti savaldzinājusi, lai sevi ziedotu šai brīnišķī-
gajai, taču arī prasīgajai, pat nežēlīgajai mākslai. Tā ir tapusi grāmata „Teātra bērni” — 27 perso-
nību portretējumi. Tās ir visai drosmīgas atklāsmes par to, kāda nozīme teātrim bijusi bērnībā un 
joprojām ir vai arī, tieši pretēji, vairs nav pieaugušā cilvēka patstāvīgajās gaitās. Starp viņiem — 
Harija Liepiņa un Mudītes Šneideres dēls, Dinas Kuples meita un Zigurda Neimaņa meitas, Ēval-
da Valtera un Veras Gribačas dēls, Lūcijas Baumanes un Luija Šmita meita un mazmeita, Pētera 
Pētersona meita un mazdēls.

UDK	 792.071.2.028(474.3)

796  Sports. Spēles. Fiziskā kultūra

Kopkataloga Id: 000926994
Forands, Ilgvars. Mūžs sportam / Ilgvars Forands ; literārā redaktore Inta Ceļdo-
ma. — [Rīga] : Latvijas izglītības fonds ; Ēriks Tatarčuks, [2019]. — 157, [3] lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. — Bibliogrāfija: 157. lpp.

A n o t ā c i j a :  Grāmata tiek izdota sakarā ar sporta biedrības „Vārpa” dibināšanas septiņ-
desmito gadskārtu un ir veltīta sporta attīstībai laukos kā atsevišķu nozīmīgāko vēsturisko faktu 
un notikumu apskats. Izdevumā publicētas Ērika Tatarčuka atmiņas, Ilgvara Foranda skatījums 
uz tā laika notikumiem, kā arī materiāli no laikrakstiem un grāmatām par sporta vēsturi.

UDK	 796.071.42(474.3)+796:061(474.3)(091)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925245
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925842
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926994
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Kopkataloga Id: 000925804
Latvijas Futbola federācija. Latvijas Futbola federācijas spēlētāju sagatavoša-
nas programma / programmas izstrādātāji: Dainis Kazakevičs, Aleksandrs Jeļise-
jevs, Aleksandrs Stradiņš, Kirils Buravcevs, Artūrs Biezais, Dāvis Caune ; Latvijas 
Futbola federācija. — [Rīga] : [Latvijas Futbola federācija], 2018. — 407 lpp. : ilus-
trācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9984-9763-2-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Pēdējos gados jaunatnes futbolā ir vērojams jauno futbolistu, treneru un klu-
bu pieaugums. Galvenie priekšnoteikumi kvalitatīvam jauno spēlētāju sagatavošanas procesam 
ir mācību treniņu procesa metodiskā un organizatoriskā atbilstība, kas apvienota ar visaugstā-
kās kvalitātes trenera darbu. LFF spēlētāju sagatavošanas programmas autori ir centušies radīt 
praktisku darba materiālu, strukturizējot jauno spēlētāju ilgtermiņa sagatavošanu pa posmiem 
un sagatavotības veidiem un līmeņiem.

UDK	 796.332.015.15

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925804
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8  VALODAS. VALODNIECĪBA. LITERATŪRA

81  Valodniecība un valodas

Kopkataloga Id: 000925272
Mūsdienu tulkojumzinātnes un terminoloģijas jautājumi : VeA TSF studentu 
rakstu krājums / sastādītāji: Juris Baldunčiks, Zane France ; priekšvārds: Juris 
Baldunčiks ; Ventspils Augstskola. Tulkošanas studiju fakultāte. — Ventspils : 
Ventspils Augstskola, 2018. — 171 lpp. : tabulas ; 21 cm. — Bibliogrāfija rakstu 
beigās un zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un vācu valodā. — ISBN 
978-9984-648-83-5 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Rakstu krājumā iekļauti deviņi studentu darbi, vairumā gadījumu tās ir baka-
laura vai maģistra darbu būtiskākās daļas. Visi raksti veltīti aktuālai tulkošanas un ar nozartekstu 
tulkošanai saistītai terminoloģijas problemātikai, ilustrējot daudzveidīgu jautājumu loku, kas jā-
risina mūsdienu tulkotājam.

UDK	 81’25(082)+81’373.46(082)

811.174  Latviešu valoda

Kopkataloga Id: 000925643
Ilustrētā svešvārdu vārdnīca : ap 32000 šķirkļu un 2500 attēlu / sastādītājas: 
Indra Andersone, Dzintra Dāvidsone, Aina Cebura, Ilze Čerņevska, Inta Kalniņa, 
Dina Nātiņa, Ruta Puriņa, Inna Vaitmane, Larisa Vjatere ; vāku veidojis Uldis Bal-
tutis ; redaktore Aina Cebura. — Rīga : Avots, [2019]. — 954, [2] lpp. : ilustrācijas ; 
25 cm. — Bibliogrāfija: [955.-956.] lpp. — ISBN 978-9934-534-48-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Vārdnīcā ievietots ap 32 000 citvalodu cilmes vārdu un terminoloģisku 
vārdkopu, kas sastopami periodiskajos izdevumos, populārzinātniskajā, politiskajā, ekonomis-
kajā literatūrā, radio un televīzijā, kā arī daiļliteratūrā. Īsi skaidrota vārdu etimoloģija un nozīme, 
izmantojot galvenokārt vēsturiski semantisko etimoloģizācijas metodi. Līdzās zināmām leksikas 
vienībām vārdnīcā ievietoti jaunāko citvalodu cilmes vārdu skaidrojumi. Vārdnīcas sastādīšanā 
izmantotas līdz šim publicētas vārdnīcas un enciklopēdijas, kā arī citu valstu leksikogrāfiskie 
avoti. Pielikumā ievietoti citvalodu vārdi un teicieni oriģinālrakstībā.

UDK	 811.174’374.2’373.45

Kopkataloga Id: 000920282
Šulce, Dzintra. Latviešu valodas ortoepija un ortogrāfija : metodisks studiju 
līdzeklis / Dzintra Šulce ; recenzente Dr. philol. Linda Lauze ; Liepājas Univer-
sitāte. — Pārstrādātais un papildinātais izdevums. — Liepāja : LiePA, 2018. — 
45 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-569-46-3 (brošēts).
UDK	 811.174’35(075.8)+811.174’342(075.8)

821  Daiļliteratūra

821.111  Angļu literatūra

Kopkataloga Id: 000925892
Hantere, Ērina. Nestundā : romāns / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi 
Ieva Elsberga ; redaktore Anda Ogriņa. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 368 lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — (Klanu kaķi / Ērina Hantere ; VI [6]). — Oriģinālnosau-
kums: Warrior Cats. Darkest Hour. — ISBN 978-9934-0-7859-0 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Nestundā” ir visaizraujošākais romāns visā šajā kaķu piedzīvojumu grāmatu 
sērijā. Un tas arī māca, cik svarīgi ir domāt un rūpēties par citiem. Pērkona klans piedzīvo savu 
vistumšāko stundu, jo Tīģerzvaigznes alkas pēc varas visu mežu iegrūdušas tādās briesmās, ar 
kādām vēl nav sastapies neviens kaķis. Lai glābtu savu klanu, Ugunszvaigznem jāatklāj, ko nozī-
mē Zvaigznes klana brīdinājums: „Četri kļūs par diviem. Lauva un tīģeris tiksies kaujā, un mežā 
valdīs asinis”. Ir pienācis pareģojumu atklāšanās un varoņu celšanās laiks.

UDK	 821.111-93-3

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925272
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925643
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920282
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925892
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Kopkataloga Id: 000924994
Kellija, Ketija. Gads, kas mainīja visu : romāns / Ketija Kellija ; no angļu valodas 
tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. — 
Rīga : Kontinents, [2019]. — 479 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģi-
nālnosaukums: The Year that Changed Everything. — ISBN 978-9984-35-936-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Trīs sievietes svin savu dzimšanas dienu… Šī diena kļūst par sākumu gadam, 
kas mainīs viņu dzīvi. Džindžera trīsdesmitajā dzimšanas dienā jūtas kā neveiksminiece — no-
māc nepatikšanas darbā, ķilda ar draudzenēm un pašas vientulība. Sema pēc gadiem ilgām cerī-
bām beidzot ir stāvoklī. Kad četrdesmitajā dzimšanas dienā viņai sākas dzemdības, sieviete krīt 
panikā: vai viņa vispār ir gatava būt māte? Kellija ar vērienīgām svinībām atzīmē savu piecdes-
mit gadu jubileju. Policista klauvējiens pie durvīm apgriež viņas pasauli kājām gaisā. Grāmata ir 
stāsts par to, kā katrai pašai atrast savas laimes atslēgu.

UDK	 821.111(417)-31

Kopkataloga Id: 000924981
Veba, Hollija. Drosmīgais kaķēns / Hollija Veba ; Sofijas Viljamsas ilustrācijas ; 
no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 123, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: 
The Brave Kitten. — ISBN 978-9934-0-8024-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Helēnai patīk palīdzēt veterinārajā klīnikā, kur strādā viņas māsīca Lūsija. 
Reiz abas meitenes atrod kaķēnu, ko notriekusi mašīna, un aiznes to uz klīniku. Helēna palīdz 
aprūpēt mazo pacientu un nosauc to par Karameli. Runčuks pamazām veseļojas, taču viņa saim-
nieks joprojām nav atradies. Kaķēnam ir ļoti apnicis tupēt klīnikas sprostā, bet visvairāk viņu 
kaitina cietais apsējs ap kāju. Ja kaķēna īpašnieks tā arī nepieteiksies, kā gan dzīvnieciņš tiks pie 
savām mājām?

UDK	 821.111-93-32

Kopkataloga Id: 000924992
Veba, Hollija. Slepenais draugs / Hollija Veba ; Sofijas Viljamsas ilustrācijas ; no 
angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Margita Krasnā. — Rīga : Zvaig-
zne ABC, [2019]. — 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Oriģinālnosaukums: The 
Secret Puppy. — ISBN 978-9934-0-8022-7 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Deizija kopā ar ģimeni ierodas lauku kempingā. Viņa ir pārliecināta, ka šeit 
pavadīs aizraujošas brīvdienas. Meitene ir sajūsmā, uzzinājusi, ka saimnieku sunenei nesen pie-
dzimuši mazuļi. Deizija ļoti iemīļo vienu no kucēniem un klusībā to iesauc par Bārniju. Drīz vien 
abi kļūst par nešķiramiem draugiem, taču brīvdienas tuvojas beigām. Meitene ļoti pārdzīvo, ka 
drīz nāksies pamest jauno draugu, — viņa zina, ka nevarēs to ņemt līdzi uz mājām. Kā gan Deizija 
spēs atvadīties no suņuka?

UDK	 821.111-93-32

821.111(73)  Amerikāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000926002
Barija, Džesika. brīvais kritiens : romāns / Džesika Barija ; no angļu valodas 
tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. — 
Rīga : Kontinents, [2019]. — 447 lpp. ; 21 cm. — (Pasaules bestsellers). — Oriģi-
nālnosaukums: freefall. — ISBN 978-9984-35-937-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kad Alisonas un viņas līgavaiņa privātā lidmašīna avarē kalnos, visi uzskata, 
ka jaunā sieviete ir mirusi. Tomēr Alisonas māte atsakās tam ticēt. Par spīti policijas apgalvo-
jumiem un tam, ka meita jau divus gadus ir sarāvusi attiecības ar ģimeni, Megija sāk pati savu 
izmeklēšanu. Viņas atklājumi ir šokējoši. Izmeklēšanai seko līdzi vēl viens cilvēks, kurš arī netic 
tam, ka Alisona ir mirusi, bet ļoti vēlētos, lai viņa būtu mirusi.

UDK	 821.111(73)-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924994
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924981
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924992
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926002
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Kopkataloga Id: 000924904
Hanta, Linda Malelija. Zivs kokā : romāns / Linda Malelija Hanta ; no angļu valo-
das tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Gunta Šustere. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 207, [1] lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Fish in a Tree. — ISBN 978-
9934-0-7910-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Sestklasniece Ellija jūtas kā zivs ūdenī, kad zīmē vai rēķina galvā, un kā zivs, 
kam jārāpjas kokā, kad skolā ir jāraksta vai jālasa. Ja zivi vērtētu pēc prasmes rāpties kokos, tā 
taču uzskatītu sevi par nekam nederīgu radību… Nez, kā būtu, ja es skolā justos normāli, nevis 
nemitīgā stresā? — prāto Ellija, jau atkal sēžot direktores kabinetā. Taču kādu dienu jaunais sko-
lotājs atklāj, ka savādniece patiesībā ir ārkārtīgi inteliģents un ar māksliniecisku talantu apveltīts 
bērns, kas cieš no disleksijas, un palīdz Ellijai saprast, ka cilvēks ir kas vairāk par viņam pieka-
rināto birku.

UDK	 821.111(73)-93-3

821.112.2  Vācu literatūra

Kopkataloga Id: 000926935
Bēma, Anna. Emma & vienradžruksis : būt par vienradžruksi var ikviens! / Anna 
Bēma ; ar Zuzannes Gēlihas ilustrācijām ; no vācu valodas tulkojusi Gita Hofma-
ne. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 184 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — Oriģi-
nālnosaukums: Emmi & Einschwein. — ISBN 978-9984-23-721-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Rūķpilsētā, kur dzīvo mazā Emma un viņas ģimene — tētis, mamma, lielā 
māsa Meike un brālītis Fīte, ikviens bērns savā desmitajā dzimšanas dienā tiek pie brīnumbūtnes, 
un katram tā ir cita. Emma ir redzējusi zīmīgu sapni un ir cieši pārliecināta, ka tas būs vienra-
dzis — balts, bezgala cēls un piemīlīgs vienradzis. Un ko viņa dabū? Vienradžruksi! Nebrīnumai-
nāku būtni par šo rozā kunkuli ir grūti iedomāties, tāpēc Emma ir sabēdājusies. Vai tādu vispār 
var kādam rādīt? Skolā visi par viņu smiesies… Taču Emmai vēl nav ne jausmas, cik viņas vienra-
džruksis ir vienreizīgs!

UDK	 821.112.2-93-32

821.113.5  Norvēģu literatūra

Kopkataloga Id: 000925822
Nesbē, Jū. Makbets : romāns / Jū Nesbē ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; 
tulkotājas redakcijā. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 509, [1] lpp. ; 23 cm. — Ori-
ģinālnosaukums: Macbeth. — ISBN 978-9934-0-8007-4 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autors veiksmīgi ieplūdina Šekspīra traģēdijas mītiskos elementus savā 
jaunajā narkotiku kara pārņemtajā spriedzes romānā, kā rezultātā tapis pārsteidzoši oriģināls 
darbs, kam piemīt gan Šekspīra mākslai raksturīgais pārlaicīgums, gan skandināvu „noir” žanra 
elastība pakļauties Jū Nesbē iecerei. Makbets kā specvienības komandieris. Viņa sieva kā izbiju-
si prostitūta. Trīs raganas kā narkodīleres. Šekspīra visbaisākajai lugai jaunu veidolu piešķīris 
skandināvu „noir” karalis.

UDK	 821.113.5-312.4

Kopkataloga Id: 000925206
Parra, Marija. Vārtsargs un jūra / Marija Parra ; no norvēģu valodas tulkojusi 
Jolanta Pētersone ; vāka ilustrācija: Reinis Pētersons ; redaktore Ingmāra Balo-
de. — [Rīga] : liels un mazs, [2019]. — 275, [1] lpp. ; 21 cm. — Grāmatas „Vafeļu sir-
dis” turpinājums. — Oriģinālnosaukums: Keeperen og havet. — ISBN 978-9934-
574-24-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Stāsta varoņi lasītājiem jau pazīstami no grāmatas „Vafeļu sirdis”. Taču „Vārt-
sargs un jūra” droši var lasīt arī tie, kam nav nācies iepazīties ar „Vafeļu siržu” notikumiem. Tā 
vēsta par divu labāko draugu — Lēnas un Trilles piedzīvojumiem, pārgalvībām, sarežģījumiem 
un attiecībām uz pusaudžu gadu sliekšņa. Marija Parra raksta par reālu dzīvi nelielā norvēģu 
ciemā, kurā ģimenes ir cieši saistītas ar jūru un kalniem. Rakstniece iztiek bez imitētām „prob-
lēmām” un gatavu uzvedības klišeju tiražēšanas popkultūras garā, bet pievēršas bērniem patiesi 
aktuālām tēmām un dara to vienkāršā, saprotamā, humora pilnā intonācijā.

UDK	 821.113.5-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924904
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926935
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925822
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925206
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821.133.1  Franču literatūra

Kopkataloga Id: 000925812
Tiljē, Franks. Sapņot : psiholoģiskās spriedzes romāns / Franks Tiljē ; no franču 
valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 463 lpp. ; 23 cm. — Oriģinālnosaukums: Rever. — ISBN 978-9934-
0-7649-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Abigeila ir slavena psiholoģe, kuru policija bieži pieaicina īpaši sarežģītu lie-
tu izmeklēšanā. Tomēr Abigeilas pašas dzīvi apgrūtina neparasta slimība — narkolepsija, kas 
reizēm traucē saprast, vai notiekošais ir sapnis vai īstenība. Šobrīd Abigeila palīdz kāda cilvēka 
meklēšanā, kurš nolaupījis trīs bērnus. Iespējamo upuru skaits var pieaugt. Jautājumu ir vairāk 
nekā atbilžu, un noziedznieks ir tepat kaut kur līdzās. Lietas atrisinājums slēpjas Abigeilas atmi-
ņu dzīlēs, bet viņas realitātes izjūta nenovēršami sarūk…

UDK	 821.133.1-312.4

821.134.1  Katalāņu literatūra

Kopkataloga Id: 000924889
Bidari, Bono. Es, Elviss Riboldi / Bono Bidari ; no katalāņu valodas tulkojusi 
Dace Meiere ; [ilustrējis] Òscar Julve ; redaktore Ilona Ancāne. — Rīga : Zvaigzne 
ABC, [2019]. — 194, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Es, Elviss Riboldi / Bono 
Bidari ; 1). — Oriģinālnosaukums: Jo, Elvis Riboldi. — ISBN 978-9934-0-7310-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Elviss Riboldi ir jauks zēns, kurš nespēj nodarīt pāri pat mušai. Tāpēc šajā 
grāmatā nevienai mušai pāri netiek nodarīts. Posta darbos iet bojā vienīgi viens savrupnams, 
vairāki simti automašīnu, 82 motocikli, 16 logu rūtis, 12 krāsu zīmuļi, 8 dažādas skolas iekārtas 
un ierīces, 5 olas, 1 smalks pulkstenis, 1 reklāmas vairogs un visādas citas lietas, piemēram, mo-
dinātājpulksteņi, brilles un dzimšanas dienas torte. Ja tev šķiet, ka mēs pārspīlējam, tu nepazīsti 
Elvisu…

UDK	 821.134.1-93-32

Kopkataloga Id: 000924900
Bidari, Bono. Es, Elviss Riboldi, un pazudušo suņu noslēpums / Bono Bidari ; no 
katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; [ilustrējis] Òscar Julve ; redaktore Ilona 
Ancāne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 211, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Es, 
Elviss Riboldi / Bono Bidari ; 2). — Oriģinālnosaukums: Jo, Elvis Riboldi i el res-
taurant xinès. — ISBN 978-9934-0-7311-3 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Iepazīsties ar Elvisu Riboldi — īstu spridzekli, kurš nemitīgi iekuļas nepa-
tikšanās. Šoreiz viņš kopā ar draugu Borisu mēģina noskaidrot, kāpēc pilsētā pazūd suņi. Vai 
tiešām ar to saistīts jaunais klasesbiedrs Sunte Lī, kura radiniekiem pieder restorāns? Lasi, un 
tu uzzināsi!

UDK	 821.134.1-93-32

821.161.1  Krievu literatūra

Kopkataloga Id: 000926209
Starobiņeca, Anna. Paskaties uz viņu / Anna Starobiņeca ; no krievu valodas 
tulkojusi Renāte Punka ; literārā redaktore Sarmīte Paegle ; mākslinieks Tomass 
Folks ; pēcvārds: Katrīna Puriņa-Liberte. — Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. — 
239, [1] lpp. ; 21 cm. — Oriģinālnosaukums: Посмотри на него. — ISBN 978-
9984-23-732-9 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Gaidības parasti ir cerību un patīkama satraukuma pilns laiks. Diemžēl nā-
kotnes sapņi sabrūk, ja gaidāmajam bērniņam ir nopietnas veselības problēmas un izredzes iz-
dzīvot — praktiski nekādas. Idille vienā mirklī pārvēršas par elli, izmisums un bēdas sievieti 
ievelk neaptveramu sāpju virpulī. Kā rast spēku stāties pretī iesīkstējušai medicīnas sistēmai un 
nekļūt par upuri brīdī, kad jūk un brūk visa tava pasaule? Annas Starobiņecas autobiogrāfiskā 
grāmata „Paskaties uz viņu” ir drosmīgs un pārsteidzoši atklāts stāsts par pašas piedzīvoto. Grā-
mata savā ziņā ir izdzīvošanas instrukcija tiem, kam jāstājas aci pret aci ar neizturamām bēdām.

UDK	 821.161.1-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925812
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924889
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924900
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926209
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Kopkataloga Id: 000925220
Timofejevs, Sergejs. Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi / Sergejs Timo-
fejevs ; ilustrējusi Rūta Briede ; no krievu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; 
redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. — [Rīga] : liels un 
mazs, [2018]. — 37, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — (Lapsa lasa). — Oriģinālnosau-
kums: Сказка о рыцаре, у которого болели зубы. — ISBN 978-9934-574-14-6 
(iesiets).

A n o t ā c i j a :  Reiz dzīvoja bruņinieks, kuram ļoti garšoja konfektes. No lielās konfekšu 
ēšanas bruņinieks iedzīvojās zobu sāpēs un ar zobenu devās cīņā pret saldumiem. Tomēr cīņa 
nesniedza gaidīto atvieglojumu un bruņiniekam nācās doties pie zobārsta, lai sāpošos zobus sa-
labotu. Asprātīgā un sirsnīgā pasaka par bērniem labi pazīstamo problēmu 2017. gadā tika iestu-
dēta Latvijas Leļļu teātrī un nominēta „Spēlmaņu nakts” balvai kā gada labākā izrāde bērniem.

UDK	 821.161.1-93-32(474.3)

Kopkataloga Id: 000925227
Тимофеев, Сергей. Сказка о рыцаре, у которого болели зубы / Сергей Ти-
мофеев ; иллюстрировала Рута Бриеде ; редактор Инесе Зандере ; дизайн: 
Артис Бриедис, Рута Бриеде. — [Rīga] : liels un mazs, [2018]. — 37, [2] lpp. : 
ilustrācijas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-574-13-9 (iesiets).
UDK	 821.161.1-93-32(474.3)

Kopkataloga Id: 000925081
Житникова, Марина. Заячья семейка / Марина Житниковa ; художник: 
Дайдзе Квеле. — [Rīga] : [Marina Žitņikova], [2019]. — 10 lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-19-772-7 (brošēts).
UDK	 821.161.1-93-1(474.3)

821.174  Latviešu literatūra

Kopkataloga Id: 000925268
Abramenko, Ligita. Es palikšu dzejā : sajūtu pieraksti / Ligita Abramenko ; vāka 
noformējums: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 56 lpp. : ilus-
trācija ; 20 cm. — ISBN 978-9934-558-75-7 (brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000925703
Babre, Anna. Mūža josta / Anna Babre ; autores redakcijā ; vāka un grāmatas 
dizains: Stella Elksne. — Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019.

II [2] : publikācijas presē 1990-2017. — 294 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. — Teksts 
latviešu un latgaliešu rakstu valodā. — ISBN 978-9984-29-320-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas „Mūža josta” 2. daļā ietverta gan dienasgrāmata „Dziesma — dzīves 
ceļavējš”, gan apkopoti raksti par latgaļu vēsturiskās pareizrakstības sargāšanu.

UDK	 821.174-94

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925220
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925227
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925081
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925268
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925703
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Kopkataloga Id: 000925261
Balts, Arturs. Šausmīgās pasakas / Arturs Balts ; māksliniece Daiga Deksne ; re-
daktore Vineta Vaišļa. — [Madona] : [Arturs Balts], [2018]. — 71, [3] lpp. : ilustrā-
cijas ; 28 cm. — ISBN 978-9934-19-540-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Bilžu grāmatā bērniem „Šausmīgās pasakas” atrodamas 8 pasakas ar māks-
linieces Daigas Deksnes krāšņajām ilustrācijām. Ar citām acīm par bailēm, kas nemaz nav tik 
bailīgas, un šausmām, kas nemaz nav tik šausmīgas. Nevienā pasakā nejauki nedarbi nepaliek 
nesodīti. Šī grāmatiņa palīdzēs bērniem iepazīt ne vien burtus, bet arī pieklājīgu uzvedību. Arī 
vecākiem būs interesanti.

UDK	 821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 000924505
Deglavs, Augusts. Rīga / Augusts Deglavs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; 
Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, [2019].

II sējums, Labākās famīlijas : 2. puse. — 629, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-
20-304-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kultūrvēsturiskais romāns ir apjomīgs laikmeta liecinieks: 19. gs. 60.-90. 
gadu Rīga, tās plašais sabiedrības spektrs un, galvenais, jaunās latviešu inteliģences veidošanās 
un tās nozīmes palielināšanās, pieaugot latviešu īpatsvaram lielpilsētā. Romānā rodam apstipri-
nājumu, ka 19. gs. otrajā pusē notiek nacionālās pašapziņas paradigmu maiņa: no folkloras, lat-
viskās mentalitātes un dzīvesziņas apcirkņiem lauku vidē tā mērķtiecīgi ietiecas pilsētvidē un 
turpina latviskās garamantas veidošanās procesu jau sarežģītākos apstākļos — daudznacionā-
lajā Rīgā. Darbā sastopam arī plašu vēsturisku personību un reāliju galeriju. Romāns ir Rīgas un 
latviešu kultūrvides panorāma, kas fascinē un ir vērtība arī 21. gadsimta Rīgas kopainā.

UDK	 821.174-311.6

Kopkataloga Id: 000926166
Eversone, Madara. Laiku nospiedumi : Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, 
vēstulēs, atmiņās un attēlos 1947-1990 / Madaras Eversones sastādījums un 
priekšvārds ; Ilgoņa Bērsona arhīvs un teksti ; Ojāra Spārīša ievadeseja ; māksli-
nieks Aldis Aleks ; redaktore Ieva Jansone. — Rīga : Zinātne, [2019]. — 495 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un 
personu rādītājs: [477.]-495. lpp. — ISBN 978-9934-549-73-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas saturu veido Ilgoņa Bērsona privātā arhīva dokumenti, kā arī Latvi-
jas PSR Valsts drošības komitejas personu lietas par Ilgoņa Bērsona vecākiem un brāli, Rakstnie-
ku savienības valdes sēžu protokoli un citi dokumenti, žurnāla „Karogs” arhīvs, lekciju konspekti, 
privātas un oficiālas vēstules, Ilgoņa Bērsona dienasgrāmatas un piezīmes, fotogrāfijas, apsvei-
kuma kartītes, diplomi u. tml. Materiāls grupēts hronoloģiski un atlasīts, iekļaujot literatūrvēs-
turniekam nozīmīgus brīžus, pārdomas un cilvēkus, dokumentālo materiālu papildinot ar ko-
mentāriem un skaidrojumiem. Dokumentāli biogrāfiskā grāmata ir mēģinājums atklāt sarežģītā 
padomju literārā procesa aizkulises un pretrunīgumu, vienlaikus caur viena cilvēka dokumentālu 
dzīvesstāstu iezīmēts arī latviešu tautas kolektīvais liktenis.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000920692
Freimanis, Aivars. Katls : romāns / Aivars Freimanis ; Eduarda Groševa vāka 
dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. — 445 lpp. ; 
20 cm. — ISBN 978-9934-0-7862-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Aivara Freimaņa romāns drosmīgi dokumentējis stindzinoši traģiskus un 
arīdzan operetiski groteskus pagājušā gadsimta paradoksus, juku un maldu gadu ainas un rak-
sturus, palaikam Latvijas vēstures cildenajiem mītiem beigās pieliekot krietnu jautājuma zīmi. 
Kad cilvēku gaitas bieži vien nosaka neziņa un bailes par to, kāda pretī vērsies nākotne, daudziem 
nākas skatīt nāvi vaigu vaigā. Taču daudziem tomēr izdodas izdzīvot, lai arī kas tajā dziļajā katlā, 
par ko metaforiski mēdz saukt dzīvi, vārītos.

UDK	 821.174-311.6

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925261
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924505
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926166
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000920692
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Kopkataloga Id: 000925059
Karele, Aina. Staru tilti : dzeja, proza, veltījumi / Aina Karele ; redaktore, [priekš-
vārda autore] Mirdza Kerliņa-Sprince ; Andas Nordenas dizains. — [Cēsis] : Kul-
tūras biedrība „Harmonija”, [2018]. — 144 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. — ISBN 978-
9934-8445-7-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  „Staru tilti” ir Ainas Kareles ceturtā grāmata, kurā apkopoti stāsti, esejas, 
dzeja, publicistika, veltījumi spalvas brāļiem un māsām.

UDK	 821.174-1+821.174-3

Kopkataloga Id: 000926240
Kazāka, Ligita. Paceplīši : dzeja un lirika / Ligita Kazāka ; vāka noformējums: 
Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 111, [1] lpp. ; 21 cm. — ISBN 
978-9934-558-73-3 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000925109
Kuzmins, Svens. Hohma : romāns / Svens Kuzmins, teksts, grafikas un dizains ; 
redaktore Gundega Blumberga. — Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. — 215, [1] lpp. : 
faksimili ; 22 cm. — ISBN 978-9934-546-76-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Romāna darbība risinās Hohmā — mazā, klusā piejūras kūrortpilsētiņā Lat-
vijas rietumos. Hohmas šķietami rāmā ikdiena, vēsture un mitoloģija vijas kopā ar tās iemītnieku 
dzīvesstāstiem, atklājot to iekšējās pretrunas, attiecību labirintus un gadiem ilgi glabātus noslē-
pumus. Hohmas stāsti ir komiski, traģiski, brīžiem sirreāli, brīžiem absurdi, taču tos vieno gan-
drīz katram provinces bērnam pazīstams konflikts: skumjas pēc dzimtās pilsētas un vienlaikus 
vēlme uz visiem laikiem ar to pārraut saiknes — neatkarīgi no tā, vai tas patiešām ir izdarāms, 
vai nav.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000924939
Lancmane, Gita. Mana „Priedīte” pasakās / [darba idejas] un priekšvārda auto-
re Gita Lancmane. — Madona : Madonas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Priedīte”, 2018. — 40 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. — ISBN 978-9934-19-736-9 (bro-
šēts).

A n o t ā c i j a :  Grāmatas „Mana Priedīte pasakās” tapšanā piedalījās pirmsskolas „Priedīte” 
darbinieki, vecāki, Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas skolēni un Madonas novada bibliotēka. 
Pasaku autori ir pirmsskolas darbinieki un vecāki. Katra pasaka ir saistīta ar bērnudārza grupas 
nosaukumu, rezultātā sacerēti stāsti par ezīšiem, zaķēniem, vāverēniem, bitītēm, mārītēm, pelē-
niem, sienāzīšiem, pūcītēm, zīlītēm, taurenīšiem un citiem bērniem saprotamiem tēliem.

UDK	 821.174-93-32+821.174-343

Kopkataloga Id: 000925000
Laukmane, Maija. Kaķpēdiņas : dzejoļi bērniem / Maija Laukmane ; māksliniece 
Antra Auziņa-Bajāre ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
56 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-0-7317-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kurzemnieces Maijas Laukmanes dzejoļu krājums bērniem „Kaķpēdiņas” 
pauž gaišas un pavasarīgas noskaņas, bet nevairās arī no skumīgām intonācijām, jo dzīve ir plašā-
ka par jūru, kas elpo, šņāc un krāc, un reizēm iziet no krastiem. Dažkārt diena iet atpakaļgaitā — 
kad skolā nav veicies. Reizēm „jā” vietā atskan tikai „varbūt” un puķes nenovīst, jo nav nemaz 
uzziedējušas. Tomēr pārsvarā nakts sapņo par gaišu rītu un zemeņu smaržu, slota kā ota istabu 
zīmē tīru, un brāļi mājupceļā tik priecīgi sarunājas, ka ziemai atkūst sirds.

UDK	 821.174-93-1

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925059
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Kopkataloga Id: 000925004
Lisovska, Aija. Viss būs labi, Made! / Aija Lisovska ; māksliniece Agija Staka ; 
redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas vāka un grāmatas dizains. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 63 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — ISBN 978-9934-0-
7977-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Viss būs labi, Made” ir Aijas Lisovskas pirmā grāmata. Aija pati ir māmiņa, 
tāpēc labi zina, kas bērniem iet pie sirds. Made ir visai liels un neveikls kukainis, tādēļ allaž ieku-
ļas kādā ķibelē. To var izraisīt kāds pārpratums, aizmāršība vai pat kamenes lādzīgais raksturs. 
Grāmatā ietvertas divas pasakas: „Kā kamene uz cirku gāja” un „Kā kamene gleznot mācījās”. 
Teksts ir spraigs un uzjautrinošs, bet Agijas Stakas zīmētie tēli — gluži kā izkāpuši no animācijas 
filmiņas.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000926601
Madris, Aivars. Zonas : dzeja 2008-2018 / Aivars Madris ; redaktors Kārlis Vēr-
diņš ; dizains: Krišs Salmanis. — [Rīga] : Neputns, [2019]. — 76, [3] lpp. ; 19 cm. — 
ISBN 978-9934-565-60-1 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  „Zonas”, kā jau norāda nosaukums, aptver dažādas dzīves sfēras jeb zonas — 
šeit ir gan personiskā pieredze ar bērnības un jaunības ainām, gan intelektuālās pasaules papla-
šināšana, reflektējot par dažādām kultūrparādībām un Latvijas vēsturi, gan arī mīlestības pār-
dzīvojumi, kas vijas cauri dzejā izstāstītam personiskam attiecību stāstam. Vienlaikus „Zonas” ir 
arī centieni apgūt plašu dzejas rakstīšanas pieredzi, nebaidoties ne no klasiskiem risinājumiem, 
ne eksperimentiem un īpašu godu izrādot laikabiedru un citu latviešu un ārzemju dzejnieku ra-
dītajiem darbiem, kuru nospiedumi šeit bagātīgi izkaisīti. Krājums piedāvā plašu tēmu un formu 
amplitūdu: no nostalģiskām bērnības atmiņām par Liepāju un Latvijas vēstures motīviem līdz 
intīmai mīlestības dzejai un audiovizuālu darbu tulkojumiem dzejas valodā.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000926250
Mintika, Dzidra. Sudraba putekļos mezglojas gadi : dzeja / Dzidra Mintika ; vāka 
dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 125 lpp. : ilustrāci-
jas ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-77-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Reizēm vārdi teikumos virknējas atskaņās un tad top dzejolis. Nu tie sapulcē-
ti vienkopus, veidojot pirmo dzejoļu krājumu. Rakstot autore domājusi par Limbažiem, Rīgu un 
Siguldu, par savējiem, sev tuviem, mīļiem cilvēkiem, ģimeni, bērniem, mazbērniem, par mīlestī-
bu, rūpēm un atbalstu gadu ritējumā, par saviem draugiem un paziņām, centusies iejusties viņu 
sajūtās un domās, pretī saņemot vārda spēku un radīšanas neatkārtojamību.

UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000926252
Mīlestība apslēptās jūtas : mīlas lirika / Aina Baltā, Osvalds Bambis, Arvis De-
gums, Kitija Lūcija Gristiņa, Jans Ikes, Andris Marts, Agris Rīts, Artūrs Ružs, Ilze 
Šaicāne ; vāka dizains: Agnese Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 
161 lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-558-78-8 (iesiets).
UDK	 821.174-1(082)

Kopkataloga Id: 000925216
Paegle, Anita. Rožu spoks / Anita Paegle ; pils stāstu pierakstījis Andrejs Vīksna ; 
redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede ; fotogrāfs Normun-
ds Brasliņš. — [Rīga] : liels un mazs, [2018]. — 27 lpp. : ilustrācijas ; 21×24 cm. — 
ISBN 978-9934-574-11-5 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Pils saimnieks ir noraizējies, jo rožu krūms pils dārzā nez kāpēc nīkuļo… 
Senā pils visu vēro un zina, ka ik nakti kāds noslēpumains spoks plūc rozes ziedlapas. Kāpēc? 
Pils cenšas atcerēties sen aizmirstus notikumus, glābt rozi un atminēt spoka noslēpumu. Roman-
tisks detektīvstāsts bērniem, mākslas un leģendu mīļotājiem un visiem, kam patīk Rundāles pils. 
Grāmatas ilustrācijās Anita Paegle smalki attēlojusi Rundāles pils interjeru un eksterjeru, radot 
īpašu dāvanu nozīmīgajam Latvijas kultūrvēstures piemineklim.

UDK	 821.174-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925004
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https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925216
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Kopkataloga Id: 000926539
Paukšs, Hermanis. Pele slazdā : romāns / Hermanis Paukšs ; Nataļjas Kuga-
jevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. — 
207, [1] lpp. ; 20 cm. — (Vakara romāns ; 2019/3 (237)). — Bibliogrāfija: 205. lpp. — 
ISBN 978-9934-15-571-0 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Agneses vecāki saņem izdevīgu darba piedāvājumu ārzemēs, no kura nevē-
las atteikties. Tikai kur atstāt savu septiņpadsmit gadus veco meitu Agnesi? Lielas izvēles nav, 
protams, pie tēvoča Rolfa, kurš slavens ar savu bardzību, noslēgtību, skopumu un pedantismu. 
Agnesei būs vajadzīgs ilgs laiks, lai saprastu, ka patiesībā Rolfs ir gādīgs un mīļš, un ka kādu dienu 
notiks negaidīts viņas un Rolfa dzīves pavērsiens.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000925210
Petraškevičs, Juris. Ērika un bailes / Juris Petraškevičs ; redaktore Inese Zande-
re. — [Rīga] : liels un mazs, [2018]. — 33 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. — 
ISBN 978-9934-574-09-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ērikai līdzās dzīvo Bailītes — mazas būtnes, kas slēpjas mājā un dārzā un 
labprāt spēlē ar Ēriku paslēpes un baidīšanās spēles. Šī poētiskā bilžu grāmata mudina apdomāt, 
kā vienmēr mainīgās emocijas ik brīdi ietekmē cilvēka pasaules izjūtu un uzvedību, cik trausla ir 
robeža starp bailēm un drosmi. Izmantojot drosmīgas krāsas, leņķus, tekstūras un perspektīvas, 
Juris Petraškevičs ļauj lasītājam just visu, ko jūt grāmatas galvenā varone Ērika.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000925249
Poruks, Jānis. Tracis / Jānis Poruks ; māksliniece Agija Staka ; Ingunas Kļa-
vas-Švankas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, 
[2019]. — 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. — ISBN 978-9934-0-8110-1 
(brošēts).

A n o t ā c i j a :  Kas notiek, kad uz ceļa satiekas kaķītis un zaķītis? Grāmatā dzejolis no Jāņa 
Poruka 1905. gada kopoto rakstu izdevuma adaptēts mūsdienu latviešu literārajā valodā, lai 
bērns varētu to apgūt pareizi.

UDK	 821.174-93-1

Kopkataloga Id: 000925993
Raičenoka-Raišonoka, Zane. Sivēnu princese Berta Bertolīne / pasaku rakstīja 
un bildes zīmēja Zane Raičenoka-Raišonoka ; redaktore Guna Pitkevica. — Rīga : 
Zvaigzne ABC, [2019]. — 26, [3] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. — ISBN 978-9934-0-
6917-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kādā saulainā rītā lauku sētas sivēnmātei piedzima septiņi bērniņi — seši 
brālīši un viena māsiņa. Mazā Berta izrādījās visai savāda sivēnmeitene. Viņa bija ļoti kārtīga, 
tīrīga un smalka. Brāļi reizēm pat māšeli ķircināja: „Princese! Princese! Tu atkal uzvedies kā prin-
cese!”. Un kādu dienu Berta apņēmās noskaidrot, kas vajadzīgs, lai kļūtu par īstu princesi.

UDK	 821.174-93-32

Kopkataloga Id: 000925236
Rēdliha, Iveta. vēl viena dziļa ieelpa / Iveta Rēdliha ; Natālijas Kugajevskas vāka 
dizains ; redaktors Aldis Vēvers. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 365, [1] lpp. ; 
21 cm. — ISBN 978-9934-0-8067-8 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ivetas Rēdlihas psiholoģiskais trilleris nemoralizē, taču spilgti atklāj cilvē-
ku rīcības tumšās, neizgaismotās virāžas un dramatiskās sekas, kuras neizbēgami iespaido arī 
līdzcilvēkus. Profesionāli darbojoties psihoneiroimunoloģijas jomā, autore apvieno savas zinā-
šanas un iztēli, radot spriedzes romānus ar samezglotu un intriģējošu sižetu, un tāds ir arī viņas 
jaunais darbs „Vēl viena dziļa ieelpa”. Galvenais varonis Alekss Caune ir pašapzinīgs, viltīgs un 
mērķtiecīgs jauns vīrietis, kurš jau pusaudža gados ir dzelžaini apņēmies kļūt bagāts. Šī mērķa 
sasniegšanai viņš lieki netirda savu sirdsapziņu, un visi iespējamie līdzekļi viņam šķiet gana labi.

UDK	 821.174-312.4

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926539
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Kopkataloga Id: 000926390
Roze, Guna. Sadursme : romāns / Guna Roze ; redaktore Gundega Blumberga ; 
Jāņa Esīša vāka dizains. — Rīga : Dienas grāmata, [2019]. — 154, [3] lpp. ; 22 cm. — 
ISBN 978-9934-546-79-2 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Guna Roze prozas darbam „Sadursme” ir izvēlējusies savdabīgu formu — tas 
ir romāns, kuru veido cits citu papildinoši deviņi stāsti. Darbība notiek vienā dienā, taču katrai 
konkrētās dienas epizodei ir sava attiecību priekšvēsture. Romāna varoņi, pakļaudamies impulsī-
vām iegribām, pat neiedomājas, ka viņu rīcība var izraisīt tālejošas sekas, kas ne tikai atsauksies 
uz līdzcilvēku dzīvi, bet būtiski ietekmēs viņu turpmāko likteni. Guna Roze ar prasmīgi izraudzī-
tām detaļām, lieki nemoralizējot, precīzi atsedz mūsdienu Latvijas ikdienu, cilvēku savstarpējās 
attiecības un tās vērtības, kas viņiem ir svarīgas.

UDK	 821.174-31

Kopkataloga Id: 000925950
Rūmnieks, Valdis. No Raiņa līdz Čakam : atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvoju-
mi, 1980-2018 / Valdis Rūmnieks ; vāka foto autore Ligita Kovtuna ; vāka dizains: 
Aigars Truhins ; redaktore Daina Randare. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 
232 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. — ISBN 978-9934-0-8048-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Kuru latviešu rakstnieci apdraudēja traktors? Kā Čaks savā simtgadē neļāva 
Valdim Rūmniekam atvērt diplomātu? Kāpēc Rakstnieku savienībā ieradās policijas specvienība? 
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kā arī draiskulīgus un nopietnus stāstus par gadsimtu 
mijas kultūras personībām savā autobiogrāfijas otrajā grāmatā „No Raiņa līdz Čakam” piedāvā 
pazīstamais rakstnieks Valdis Rūmnieks. Pirmajā grāmatā „Starp Mežaparku un Murjāņiem” 
autors iemūžinājis atmiņas par bērnību, kas aizritējusi radošu cilvēku sabiedrībā, par studiju 
un pirmajiem patstāvīgā darba gadiem, bet otrajā — par vēlākajiem savas dzīves gadiem. Tajā 
turpinās rakstnieku piedzīvojumi, paša radošās kaislības un atklājas daži pilnīgi nezināmi lite-
ratūrvēsturiski fakti.

UDK	 821.174-94

Kopkataloga Id: 000926033
Sirmābols, Reinis. Iekavas & komentāri / Reinis Sirmābols ; tulkojums latviešu 
valodā: Sergejs Moreino, Einārs Pelšs, Arvis Viguls ; dizains: Luīze Nežberte. — 
[Saldus] : Valters Dakša, [2019]. — 47, [2] lpp. ; 21 cm. — ISBN 978-9934-8743-5-2 
(brošēts).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000926256
Šnē, Māra. No savas zemes spēku smeļos / Māra Šnē ; vāka noformējums: Agnese 
Piļāne. — Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. — 74 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 
18 cm. — ISBN 978-9934-558-74-0 (iesiets).
UDK	 821.174-1

Kopkataloga Id: 000925208
Vērdiņš, Kārlis. Dilles tante : poēma / Kārlis Vērdiņš ; māksliniece Rebeka Lu-
košus ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. — [Rīga] : liels un mazs, 
[2018]. — 41, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. — ISBN 978-9934-574-22-1 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Dilles tantes kaislība ir pantu rakstīšana, tikai nav neviena, kas viņas pantos 
būtu ar mieru klausīties, pat ne citplanētieši. Kad Dilles tante savus pantus mēģina lasīt skolē-
niem, viņa tiek apcietināta par huligānismu, bet, kā jau tas gadās, veiksme pantu rakstītājai uz-
spīd visnegaidītākajā brīdī. Poēma, kas Latvijā ir reti pārstāvēts bērnu literatūras žanrs, apvieno 
gan dzejai tipisko atribūtiku — ritmu, atskaņas, kārtojumu pantos, gan konkrētu sižetisko virzī-
bu, kas dzejas tekstu bērniem padara viegli uztveramu. Poēma var attīstīt bērnu tālāku interesi 
un izpratni par dzeju.

UDK	 821.174-93-1
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Kopkataloga Id: 000925997
Vinogradova, Laura. Mežpasakas : par Meža Susuri, skudrām, Vilceni un Pūces 
bērnu / Laura Vinogradova ; māksliniece Ieva Ozola ; redaktore Guna Pitkevi-
ca. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. — 43, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21×27 cm. — ISBN 
978-9934-0-7863-7 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Autorei izdevies ieburt grāmatā pavisam īstu, dzīvu, svaigu un zaļu mežu. 
Tajā dzīvo visvisādas radības, sākot ar sīkajām un čaklajām skudrām un beidzot ar lielajiem zā-
lēdājiem un plēsējiem. „Mežpasakas” ir vēstījums par neparastiem atgadījumiem un atšķirīgo. 
Mežā, tāpat kā cilvēku pasaulē, ir būtiski gan atrast savu ceļu, gan būt pieņemtam, un dzīvnieciņi 
var palīdzēt sameklēt un noturēties uz šī ceļa arī cilvēkbērnam. Drosmīgais Meža Susurs grāmatā 
atklāj lielu patiesību par NĒ sacīšanu. Rosīgā skudru saime parāda, kā atklātība dara brīvu. Mazā 
Vilcene un ziņkārais Pūces Bērns pastāsta, kā savienot nesavienojamo, kā ticēt un panākt neie-
spējamo.

UDK	 821.174-93-32+821.174-343

821.511.111  Somu literatūra

Kopkataloga Id: 000925252
Sortlanns, Bjērns. Kepler62 / Bjērns Sortlanns, Timo Parvela ; ilustrējis Pasi Pit-
kenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; redaktore Marika Taube. — 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2019].

Sestā grāmata, Noslēpums. — 187, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. — Oriģinālno-
saukums: Kepler62. Salaisuus. — ISBN 978-9934-0-7927-6 (iesiets).

A n o t ā c i j a :  Ekspedīcijas dalībniekus ir pārņēmusi panika. Bērni ir uzzinājuši, ka kļuvuši 
par bīstamās vīrusinfekcijas nēsātājiem un Olīvija paslēpusi pretlīdzekli. Joni ir pazudis. Noslē-
pumainais trīspadsmitās kapsulas iemītnieks ir pārsteigums visiem, turklāt viņš, izrādās, ir arī 
visu nelaimju vaininieks. Vai projekts Kepler62 ir vieni vienīgi meli? Sērijas pēdējā grāmatā no-
slēpums beidzot tiek atklāts.

UDK	 821.511.111-93-32

821.511.113  Igauņu literatūra

Kopkataloga Id: 000926263
Kaldmā, Ketlina. Būt sliktai meitenei ir dievīgi : stāsts / Ketlina Kaldmā ; no 
igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; ilustrējis Jāns Rēmuss ; redakto-
re Inese Zandere. — [Rīga] : liels un mazs, [2019]. — 123, [4] lpp. : ilustrācijas ; 
21 cm. — Oriģinālnosaukums: Halb tüdruk on jumala hea olla. — ISBN 978-9934-
574-25-2 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Stāsta notikumi risinās ap 1980. gadu. Padomju Igaunijā ir kāds parasts kol-
hoza ciemats, ir kartupeļu lauki un cūku kūtis, ir deficīts — dažādu preču trūkums, un neglītas 
skolas formas. Tā nav nekāda memmīšu pasaule — lai šo vietu iepazītu, vajadzīgi rūdīti bērni. 
Grāmatas galvenā varone Lī ir 11 gadus veca apsviedīga meitene, kura kopā ar jaunāko māsu, 
mazo brāli un draugiem — kaimiņu puikām šajā Igaunijas lauku nostūrī piedzīvo dažādas dē-
kas. Bieži vien gājieni uz mežu un pie upes ir bīstamāki, nekā bērni spēj aptvert, bet pieaugušo 
tuvumā nav, un bērni var visu izmēģināt uz savas ādas. Taču pamazām varoņdarbi kļūst arvien 
pārgalvīgāki, un arī nepatikšanas ir klāt.

UDK	 821.511.113-93-32

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925997
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925252
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000926263
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9  ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE

902  Arheoloģija

Kopkataloga Id: 000924713
Arheoloģija / māksliniece Agnese Spridzāne ; tekstu autori: Iveta Berga-Muiž-
niece, Baiba Mūrniece, Sandra Zirne, Jānis Asaris. — [Rīga] : Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde, [2018]. — 1 tiešsaistes resurss (45 lp., PDF) : ilustrācijas ; 
45,83 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — Bibliogrāfija: 42. lp. — 
ISBN 9789934863073 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Latvijas arheoloģiskais mantojums ir unikāls un nav atjaunojams, tādēļ ir 
svarīgi to saglabāt un aizsargāt. Kultūras mantojums, tāpat kā valoda un tradīcijas, rada piede-
rības sajūtu un lepnumu. Saudzējot mantojumu, mēs varam atklāt savu daudzveidību un sākt 
sarunu ar citiem par to, kas mums kopīgs.

UDK	 902(02.053.2)

908  Areāla izpēte. Apvidus/vietas izpēte

Kopkataloga Id: 000925051
Vasmanis, Daumants. Cēsis gadsimtu mijā (1877.-1914.) : apceres par sen pagā-
jušām dienām / Daumants Vasmanis ; redaktore Lāsma Vasmane-Mašina ; Andas 
Nordenas dizains. — [Cēsis] : Kultūras biedrība „Harmonija”, [2018]. — 208 lpp. : 
faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 23 cm. — Ziņas par autoru: uz 4. 
vāka. — Bibliogrāfija: 204.-207. lpp. — ISBN 978-9934-8445-8-4 (brošēts).

A n o t ā c i j a :  Būdams ilggadējs Cēsu muzeja darbinieks un vēstures skolotājs, Daumants 
Vasmanis izzinājis Cēsis caur vairāku laikmetu ritējumu. Autors pētījis arhīvu dokumentus par 
laiku no 1877. gada, kad Baltijā notika pilsētu pārvaldes reforma un Cēsis bija starp tām, kas šajā 
laikā piedzīvoja strauju attīstību. Senos dokumentos uzietos gada skaitļus, uzvārdus, lēmumus 
autors padarījis šodienas interesentiem aptveramus ar vēsturiskos faktos balstītām apcerēm par 
pagājušajām dienām.

UDK	 908(474.365)

94(474.3)  Latvijas vēsture

Kopkataloga Id: 000923219
Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Vēsture: avoti un cilvēki = 
History: Sources and People / redkolēģija: Irēna Saleniece (atbildīgā redaktore), 
Aleksandrs Ivanovs, Ēriks Jēkabsons [un vēl 9 redaktori] ; literārās redaktores: 
Jana Butāne-Zarjuta, Sandra Meškova, Gaļina Sirica ; Daugavpils Universitāte. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018.

XXI [21]. — 1 tiešsaistes resurss (432 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, kar-
tes, tabulas ; 7,78 MB. — (Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and 
People, ISSN 1691-9297). — Redaktori arī: Tatjana Kuzņecova, Ilgvars Misāns, 
Henrihs Soms, Vitālijs Šalda, Juris Urtāns u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi 
latviešu vai angļu valodā.

UDK	 94(474.3)(082)+94(4-11)(082)

https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924713
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000925051
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000923219
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Redaktores: Ilva Āķe ilva.ake@lnb.lv
 Rita Dzvinko rita.dzvinko@lnb.lv
Maketētāja: Anita Rašmane anita.rasmane@lnb.lv

Kopkataloga Id: 000923222
Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Vēsture: avoti un cilvēki = 
History: Sources and People / redkolēģija: Irēna Saleniece (atbildīgā redaktore), 
Aleksandrs Ivanovs, Ēriks Jēkabsons [un vēl 9 redaktori] ; literārās redaktores: 
Jana Butāne-Zarjuta, Sandra Meškova, Gaļina Sirica ; Daugavpils Universitāte. — 
Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2019.

XXII [22]. — 1 tiešsaistes resurss (336 lp., PDF) : diagrammas, ilustrācijas, 
kartes, tabulas ; 18,8 MB. — (Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and 
People, ISSN 1691-9297). — Redaktori arī: Tatjana Kuzņecova, Ilgvars Misāns, 
Henrihs Soms, Vitālijs Šalda, Juris Urtāns u.c. — Bibliogrāfija rakstu beigās un 
zemsvītras piezīmēs. — Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi 
latviešu vai angļu valodā.

UDK	 94(474.3)(082)+94(4-11)(082)

Kopkataloga Id: 000924701
Eiropas kultūras mantojuma dienas / tekstu autori: J. Asaris, A. Āboltiņš, D. Ce-
bule, J. Dambis, S. Dundure, R. Liepiņš, E. Lūsēna, J. Meinerts, J. Urtāns, S. Zir-
ne ; ievadvārdi: Juris Dambis ; dizains: Sandra Betkere ; vāka foto: J. Dambis. — 
[Rīga] : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 2018.

2018, Latvijas valsts izveidošana un attīstība. — 1 tiešsaistes resurss (115 lp., 
PDF) : ilustrācijas ; 12,53 MB. — Resursā uzrādīts iespiestā izdevuma ISBN. — 
Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — ISBN 9789934863066 (kļūda).

A n o t ā c i j a :  Eiropas kultūras mantojuma dienas ir viens no kultūras mantojuma nozares 
skaistākajiem un plašākajiem pasākumiem visā Eiropā. Latvija šajā vērtību atklāšanas un svinē-
šanas tradīcijā piedalās jau kopš 1995. gada, katram gadam izvēloties savu īpašo tēmu. Šā gada 
tēma ir veltīta Latvijas valsts izveidošanai un attīstībai. Kultūras mantojuma vērtības apliecina 
Latvijas valstiskumu un, pateicoties tam, bija iespējams Latvijas valsti atjaunot.

UDK	 94(474.3)”19”+930.85(474.3)”19”

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=000923222
https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=LNC04&doc_number=000924701
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